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نفذت تجربة حقلية في حقل التجارب الحقلية التابعة إلى قسم المحاصيل 
، 2017خالل الموسم الخريفي لعام  –جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –الحقلية

بهدف معرفة تأثير معرفة التغليف بالجص المحلي والجبريلين بذور البيضاء 
بالجص )صنف انقاذ( في صفات حاصل ونوعية الحبوب بتأثير التغليف 

 0( بتركيز GA3) ملم والنقع بحامض الجبريليك 4و 2المحلي بسمك 
، مثلت البذور الجافة معاملة المقارنة 1-لتر ملغم 600و 400و 200و

طبقت التجربة بتوزيع التجارب العاملية  للتوليفات بين عاملي الدراسة.
ان وبأربعة مكررات وقد أظهرت نتائج التحليل  RCBD باستخدام تصميم

ملم والمعاملة  4التوليفة الناتجة من التغليف بالجص المحلي بسمك 
قد تفوقتا معنوياً على معاملة المقارنة )معاملة  1-ملغم لتر 400بالجبريلين 

حبة وعدد الحبوب في  100وزن  المقارنة( واعطت اعلى متوسط في صفات
واعطت  الرأس الواحد وحاصل الحبوب الكلي ونسبة البروتين في الحبوب،

 100وزن اعلى متوسط لملم من الجص المحلي  4معاملة التغليف بمستوى 
حبة وحاصل الحبوب الكلي ومحتوى الحبوب من البروتين، وتفوقت جميع 

 400مستويات حامض الجبريليك على معاملة المقارنة واعطت المعاملة 
 ومن ذلك نستنتج ان اعلى متوسط لجميع الصفات المدروسة. 1-ملغم لتر

المعاملة  ملم من الجص المحلي أو 4بسمك تغليف بذور الذرة البيضاء 
او كالهما كتوليفة واحدة يمكن ان  1-ملغم لتر 400بحامض الجبريليك 

 يحسن من صفات الحاصل ونوعيته للذرة البيضاء.
 .منظمات النمو، التغليف، تنشيط البذور، االخصاب كلمات مفتاحية: 
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Abstract 

 The experiment was carried out, the Field Experiments of the Field Crops 

Department, College of Agriculture, University of Baghdad, during the autumn season 

of 2017, The aim was to study the yield effected by covering local gypsum 2 and 4 

mm and gibberellic acid (GA3) 0, 200, 400 and 600 mg L-1, the control treatment was 

dry seeds. The field experiment was applied according to the design of the RCBD, 

four replicates. The results of the statistical analysis showed that the combination of 

the local plaster thickness of 4 mm and the treatment of 400 mg / L-1 of GA3 

significantly exceeded the comparison treatment (dry seeds) and gave the highest 

mean in fertilization and number of grains per head and paper area. The resulting 

combination of 4 ml of local gypsum with 400 mg L-1 of GA3 gave the highest the 

number of head grains, the highest mean of the total grain yield and the highest mean 

of the percentage of protein in grains. All levels of GA3were superior to the treatment 

of the comparison. The treatment gave 400 mg L-1 of GA3, the fertile ratio and the 

weight of 100 seeds, the number of seeds in the head, the highest of total grain yield 

and the percentage of protein in grains. We conclude from the results of this study that 

the combination of 4 ml of local gypsum covering and 400 mg L-1 of GA3 gave have a 

positive effect on increasing the plant yield compared to the non- packaging seeds. 

Low local gypsum with GA3or to improve the grain yield. 

Keywords: Growth regulators, covering, seed priming, fertilization. 

 المقدمة

عالية الجودة من بين أهم الممارسات للحصول على حاصل عالي وزيادة االنتاج مما يعزز يعد استخدام بذور 
وان من احدى السبل  ،(10البذور الخطوة األولى واألساسية للنظام الزراعي المربح )تمثل (، و 11األمن الغذائي )

توفير  بها فضاًل عنمن االجهادات التي تحيط  حمايتهاكونه يهدف الى تغليفها حيوية البذور هو  للحفاض
الحماية لها من اآلفات الحشرية والمرضية في جميع مراحلها بعد الحصاد مرورًا بخزنها وتداولها ووصواًل الى مهد 

 فضال عن، (8) البذور وعدم تأثرها بالبيئة المحيطة بهاالبذور في التربة، كما انه وسيلة للحفاظ على الرطوبة 
تشير العديد من الدراسات إلى لبذور ومنعها من التدهور بسهولة،يمكن ان يحافظ التغليف على مكونات اذلك، 

كما ويعد  (.13و 12نمو البادرات ونمو الجذور وزيادة حاصل النبات ) تحسين تأثير تغليف البذور على

mailto:saddam.hakeem@coagri.uobaghdad.edu.iq
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 يعملاذ منظمات النمو النباتية الموجودة بشكل طبيعي داخل البذور وفي مراحل نمو البذرة،  أحدالجبرلين 
في تجربة  (4)كما وبين (، 6الجبريلين على تقليل حالة الكمون واالثر التثبيطي التي يفرضها حامض االبسسك )

 1-لين لتريملغم جبر  1000يز كمواد مغلفة لبذور الرز ان تغليف البذور بترك KNO3لين وياستخدم فيها الجبر 

 حبة وحاصل الحبوب للنبات.1000ادى الى اعطاء اعلى متوسط لوزن 

 المواد وطرائق العمل

بغداد امعة ج-ة كلية الزراع -الحقلية  نفذت تجربة حقلية في حقل التجارب الحقلية التابع إلى قسم المحاصيل
( RCBDباستعمال تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )، طبقت التجربة 2017خالل الموسم الخريفي لعام 

املة وبتوزيع التجارب العاملية وبأربعة تكرارات، إذ مثل العامل االول معاملة التغليف بالجص المحلي )مع
ملم والعامل الثاني هو ادخال حامض الجبريليك  4و 2 وبذور مغلفة بالجص بسمكالمقارنة من دون تغليف 

(3GAبتركيز ) مع مستويات الجص. أخذت بذور الذرة البيضاء )صنف  1-ملغم لتر 600و 400و 200و 0
ب ملم وهي تمثل متوسط احجام بذورها لضمان دقة عملية التغليف قدر االمكان، صنعت قوال 4انقاذ( بقياس 

طالء بئها خشبية خاصة بكل قياس من قطعتين قابلة للفتح والغلق لضمان اخراج البذور المغلفة بسهولة وتم طال
 البذور تركت البذور لتجف هوائيًا مع مراعاة عدم التصاق زيتي لمنع التصاق مادة الجص مع القالب الخشبي، تم

ع مغم من مسحوق الجبريلين في الماء المقطر 1لتراكيز المطلوبة بإذابة ل ضر محلول الجبريلينببعضها. ح  
 50 جة حرارةوعلى در  NaOHقطرات من  4-3ة مع % كعامل مساعد لإلذاب50اضافة كحول ايثانول بتركيز 

ه اعال تركيزال تضر ، ح  1-ملغم لتر1000ْم وبعد االذابة تم اكمال الحجم الى لتر واحد للحصول على محلول 
مل 1000الحجم الى  وأكمل( 1-لتر ملغم1000مل من المحلول االصلي )اي بتركز  600و 400و 200 بأخذ

 )2V2 = C1V1 C(باستخدام معادلة التخفيف اآلتية:من الماء المقطر، وذلك 

1C =1، تركيز المحلول االصليV2 ،=حجم المحلول االصليC   =2،التركيز المطلوبVالحجم المطلوب =. 

خطوط وكانت  ةبخمس 2م2×3الوحدات التجريبية الى أبعادقسمت ، يمنعتو  ةثاحر  منحضرت ارض التجربة 
بذرة  4-3. وتم وضع 1-نباته ألف 200سم وبكثافة نباتية  10سم وبين جورة وأخرى  50وأخر المسافة بين خط 
انية والث سم  15-10عندما بلغ ارتفاع النبات على مرحلتين االولى خف عملية ال تتمثم ، في الجورة الواحدة

د سماو  1-كغم هـ 436( عند تحضير التربة بمقدار 46:18بنسبة  N:P). اضيف سماد الداب واحد بأسبوعبعدها 
ن الزراعة. م اً يوم 40والمتبقي بعد  اكتمال البزوغعلى دفعتين ثلث الكمية عند تم اضافته  1-هـ كغم 696اليوريا 

ى السائل رشًا عل استخدم مبيد الديازينون  ،ما دعت الحاجة لذلكلتعشيب الحقل يدويًا من االدغال ك تتم
( ولمرتين االولى مكافحة وقائية في Sesamia ereicaرة )لمكافحة حشرة حفار ساق الذالمجموع الخضري 

 . من المكافحة االولى اً يوم 15اوراق والثانية بعد  5-4مرحلة 

من الخطين خمسة رؤوس من كل وحدة تجريبية خذت اجريت القياسات للصفات المدروسة أ: الصفات المدروسة
 :اً الوسطيين عشوائي
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 -اآلتية: نسبة الخصب من المعادلة  سابتم ح

 100×دد الحبوب الكلي( ع\نسبة الخصب % = )عدد الحبوب الممتلئة 

ف ، وبعد وزن حبوب الخمس نباتات بالكامل مضابالميزان الحساس ولمرتبتين عشرية توزنحبة ثم  100سب وح  
معدل عدد استخرج و حبة استخرج عدد الحبوب للنباتات الخمسة باستخدام النسبة والتناسب  100اليها وزن 

واستخرج للعينة اصل الحبوب من حصاد نباتات ق در ح للنبات الواحد من قسمة الناتج على خمس.الحبوب 
 . 1-ـهـ متوسط حاصلها وحولت البيانات الى طن

حن غم من عينة الحبوب بعد الط 0.2هضمت  ، اذKjeldhaطريقة بقدرت النسبة المئوية للبروتين في الحبوب 
بجهاز  غدادبجامعة  –في المختبر المركزي التابع لكلية الزراعة قدرت النسبة المئوية للنيتروجين و . (2) والتجفيف

Microkjeldhahl ، االتية: بحسب المعادلة ثم حسبت النسبة المئوية للبروتين- 

 x6.25)%(  %( = النيتروجين)البروتين 

قطاعات بطريقة تحليل التباين بتصميم الاجري تحليل البيانات إحصائيًا للصفات المدروسة : التحليل االحصائي
ة ( للمقارنة بين المتوسطات الحسابيL.S.Dواستخدم اختبار اقل فرق معنوي ) (RCBD) العشوائية الكاملة

 .(9% )5للمعامالت عند مستوى 

 النتائج والمناقشة

 الى وجود تأثير معنوي للتوليفات المختلفة بين عاملي الدراسة 1نتائج الجدول تشير : نسبة الخصب )%(
وي في ، في حين لم يظهر بين مستويي التغليف والتداخل بين عاملي الدراسة أي تأثير معنالجبريلينومستويات 

اعلى  3GAمن  1-ملغم لتر 400تركيزوالملم  4و 2ور المغلفة بالجص بسمك البذ اذ سجلت نسبة الخصب
ينهما، بدون ان تختلفا معنويًا فيما بالتتابع من لكال التوليفتان % 91.750و 91.850متوسط لنسبة الخصب بلغ 

لصفة وتفوقت بذلك على بقية التوليفات االخرى ومعاملة المقارنة )البذور الجافة( التي اعطت ادنى متوسط ل
لة ملم والمعام 4و 2الناتجتين من التغليف بالجص بسمك %، ومما تجدر االشارة اليه ان التوليفتين 80.50

تا متوسط قد تفوقتا معنوياً على معاملة المقارنة )البذور الجافة( وأعطي 3GAمن  1-ملغم لتر 0بالماء المقطر 
 من دون ان يختلفا معنويا فيما بينهما.  %،86.500و 86.625لنسبة الخصب بلغ 

سبة ن أدنىوقت معنويا على معاملة المقارنة )ماء مقطر فقط( التي اعطت جميعها قد تفلين يالجبر  إن تراكيز
% عند 91.800لتصل الى اعلى متوسط بلغ الجبريلين %، وقد ارتفعت مع زيادة تراكيز  86.562خصب 
ونات إن سبب زيادة نسبة الخصب في البذور المغلفة فقط قد يعود الى المك .GAمن  1-ملغم لتر 400التركيز 

ر والثمار تجاه االزها ههوتوجيالنبات تسريع نمو ودوره في والجبريلين الفعالة لمادة التغليف وهي الجص المحلي 
 (.1وتطورها وتسريع نضجها )
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 .)%(في نسبة الخصب  تأثير التغليف بالجص وحامض الجبريليك 1جدول 
معامالت التغليف 

 )ملم(

 1-( ملغم لتر3GAتراكيز الجبريلين )

 المتوسط
 600 400 200 )ماء مقطر( 0

2 86.625 90.350 91.850 89.425 89.56 

4 86.500 90.450 91.750 88.750 89.36 

L.S.D غ.م غ.م 

 89.087 91.800 90.400 86.562 المتوسط

 
L.S.D 0.30 

 80.50 )جافة( المقارنة

L.S.D 0.66 

ريلين وجود تأثير معنوي للتوليفات بين معامالت التغليف والجب 2يتضح من نتائج الجدول : حبة )غم( 100وزن 
 عطتأ حبة  100بوجود معاملة المقارنة ومستويي التغليف بالجص المحلي والجبريلين والتداخل بينهما في وزن 

حبة والتي  100اعلى متوسط لوزن  3GAمن  1-ملغم لتر 400والتركيز ملم  4لبذور المغلفة بالجص بسمك ا
 طت ادنىغم، وتفوقت بذلك على بقية التوليفات االخرى ومعاملة المقارنة )البذور الجافة( التي اع 5.705بلغت 

ملم  4و 2غم(، ومما تجدر االشارة اليه ان التوليفتين الناتجتين من التغليف بالجص بسمك  3.4متوسط للصفة )
لجافة( وأعطيتا ( قد تفوقتا معنوياً على معاملة المقارنة )البذور ا3GAمن  1-ملغم لتر 0والمعاملة بالماء المقطر )

 اعطتان يختلفا معنويا فيما بينهما.  ، من دون غم 3.768و 3.700متوسط للصفة بلغ لكليهما على التتابع 
ن غم(، في حي 4.7حبة ) 100المحلي اعلى متوسط لوزن  ملم من الجص 4النباتات التي غلفت بذورها بالسمك 

 .(2 )جدولغم  4.3متوسط لهذه الصفة بلغ  أدنىملم من الجص  2اعطت نباتات المعاملة 

أدنى ميعها قد تفوقت معنويا على معاملة المقارنة )ماء مقطر فقط( التي اعطت جالجبريلين إن تراكيز 
 004عند التركيز  غم5.313على متوسط بلغ ا لتصل الى الجبريلين (، وقد ارتفعت مع زيادة تراكيز غم3.734)

 .3GAمن  1-ملغم لتر

 .حبة )غم( 100في وزن  تأثير التغليف بالجص وحامض الجبريليك 2جدول 
معامالت التغليف 

 )ملم(

 1-( ملغم لتر3GAتراكيز الجبريلين )

 المتوسط
 600 400 200 )ماء مقطر( 0

2 3.700 4.133 4.920 4.300 4.3 

4 3.768 4.115 5.705 5.120 4.7 

L.S.D 0.1 0.1 

 4.710 5.313 4.124 3.734 المتوسط

 
L.S.D 0.1 

 3.4 )جافة( المقارنة

L.S.D 0.1 

قد يرجع  1-ملغم لتر 400 والسيما بالتركيز 3GAإن تفوق نباتات المغلفة بذورها بالجص المحلي والمعاملة بـ 
 في صفات نمو المحصول مما يحسن من صفات المصدر المسؤول عن تجميع المادة الجافة وزيادة تأثيرهاالى 

ذ ( ا6يه )الذي حصل علا وهذ كميتها وكفاءتها في نقل المواد المصنعة من المصدر الى المصبات )الحبوب(،
زيادة معنوية في معدل وزن الحبوب وحاصل حبوب مٍحصولي الحنطة والذرة الصفراء عند نقع البذور  وجد

 .قارنة بالبذور غير المنقوعةبالجبريلين م
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ين وجود تأثير معنوي للتوليفات المختلفة ب 3يتضح من نتائج الجدول : (1-عدد الحبوب في الرأس )حبة رأس
ة أي الجبريلين، في حين لم يظهر بين مستويي التغليف والتداخل بين عاملي الدراسعاملي الدراسة ومستويات 

 ملم 2و 4البذور المغلفة بالجص بسمك اذ اعطت  تأثير معنوي في صفة عدد الحبوب في الرأس الواحد
 1576.8و 1547.6اعطت اعلى متوسط لعدد الحبوب في الراس الواحد بلغ  3GA من 1-ملغم لتر 400والتركيز

املة رى ومعحبة لكال التوليفتين من دون ان تختلفا معنويًا فيما بينهما، وتفوقت بذلك على بقية التوليفات االخ
ن حبة، ومما تجدر االشارة اليه ا 1008.5المقارنة )البذور الجافة( التي اعطت ادنى متوسط لهذه الصفة 

( قد 3AGمن  1-ملغم لتر 0عاملة بالماء المقطر )ملم والم 4و 2التوليفتين الناتجتين من التغليف بالجص بسمك 
 1097.6بلغ لكليهما  تفوقتا معنوياً على معاملة المقارنة )البذور الجافة( وأعطيتا متوسط لنسبة الخصب

لى عجميعها قد تفوقت معنويا الجبريلين ، من دون ان يختلفا معنويا فيما بينهما. ان تراكيز حبة 1063.3و
اكيز وقد ارتفعت مع زيادة تر حبة  1080.5اء مقطر فقط( التي اعطت ادنى حد لهذه الصفة معاملة المقارنة )م

إن  .(3)جدول  3GAمن  1-ملغم لتر 400عند التركيز  حبة 1562.2لتصل الى اعلى متوسط بلغ الجبريلين 
لجص مادة السبب زيادة عدد الحبوب في الراس الواحد بالنسبة للبذور المغلفة فقط قد يعود الى المكونات الفعالة 

( فزاد بذلك عدد 1اشرة في زيادة نسبة الخصب )جدول ( التي أثرت بصورة غير مب3GA)الجبريلين المحلي و 
 .لمخصبة وعدد الحبوب الناتجة منهاالزهيرات ا

 .(1-في عدد الحبوب في الرأس )حبة رأس تأثير التغليف بالجص وحامض الجبريليك 3جدول 
معامالت التغليف 

 )ملم(

 1-( ملغم لتر3GAتراكيز الجبريلين )

 المتوسط
 600 400 200 )ماء مقطر( 0

2 1097.6 1359.6 1547.6 1237.8 1310.7 

4 1063.3 1391.1 1576.8 1338.1 1342.3 

L.S.D 65.06 غ.م 

 1287.9 1562.2 1375.3 1080.5 المتوسط

 
L.S.D 46.01 

 1008.5 )جافة( المقارنة

L.S.D 61.15 

يف وجود تأثير معنوي للتوليفات بين معامالت التغل 4نتائج الجدول  تشير: (1-حاصل الحبوب الكلي )طن هـ
 فة حاصلوالجبريلين والتداخل بينهما في صوالجبريلين بوجود معاملة المقارنة ومستويي التغليف بالجص المحلي 

اعطت اعلى متوسط  3GAمن  1-ملغم لتر 400 التركيزملم و  4البذور المغلفة بالجص بسمك  الحبوب الكلي
عطت ، وتفوقت بذلك على بقية التوليفات االخرى ومعاملة المقارنة التي ا 1-طن هـ 6.620بلغ  لحاصل الحبوب

 .1-طن هـ 3.400متوسط لهذه الصفة  أدنى

ملم اعطى اعلى متوسط لحاصل 4يالحظ من نتائج الجدول نفسه ان تغليف البذور بالجص المحلي بسمك 
-طن هــ 5.209ملم دنى متوسط للصفة بلغ 2، في حين اعطت البذور المغلفة بسمك 1-طن هــ 5.474الحبوب 

متوسط  أدنىويا على معاملة المقارنة )ماء مقطر فقط( التي اعطت جميعها قد تفوقت معنالجبريلين . إن تراكيز 1
الى اعلى  الجبريلين لتصل، وقد ارتفعت مع زيادة تراكيز 1-طن هـ 4.582بلغ الحبوب الكلي والذي  لحاصل
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إن سبب زيادة حاصل  .3GAمن  1-ملغم لتر 400عند التركيز  1-طن هـ 6.155 الصفة بلغمتوسط لهذه 
تلك  تأثيرالى  ( يعود3GA)الجبريلين ب 1-ملغم لتر 400 بالتركيزالحبوب بالنسبة للبذور المغلفة والمعاملة 

( )مكونات الحاصل( مما انعكس 25و 24حبة وعدد الحبوب بالراس )جدول  100المعامالت في زيادة وزن 
العديد من  تغليف البذور وفر حماية وهذا ما اشارت اليهكما ان  على زيادة حاصل النبات ووحدة المساحة،

 (،13و 12تحسين نمو البادرات ونمو الجذور وزيادة حاصل النبات ) الدراسات إلى تأثير تغليف البذور على
بذور الذرة البيضاء ( اللذان وجدا ان نقع 7وهذه النتيجة تتماشى مع ماحصل عليه ) .وحاصل الحبوب للنبات

ة زيادة عدد الحبوب ووزن ادى الى زيادة حاصل الحبوب للنبات. وقد تعود زيادة الحاصل للنبات نتيجبالجبريلين 
 (.6و 5 ،4الحبة )

 جدول 4 تأثير التغليف بالجص وحامض الجبريليك في حاصل الحبوب الكلي )طن هـ-1(.

معامالت التغليف 

 )ملم(

 1-( ملغم لتر3GAتراكيز الجبريلين )

 المتوسط
0 200 400 600 

2 4.645 5.072 5.690 5.475 5.209 

4 4.520 5.217 6.620 5.540 5.474 

L.S.D 0.445 0.222 

 5.507 6.155 5.122 4.582 المتوسط

 
L.S.D 0.315 

 3.400 )جافة( المقارنة

L.S.D 0.449 

وجود تأثير معنوي للتوليفات بين معامالت التغليف  الجدول 5 ظهر نتائجأ: نسبة البروتين في الحبة )%(
في صفة نسبة البروتين الجبريلين بوجود معاملة المقارنة ومستويات تغليف البذور بالجص المحلي و الجبريلين و 

من  1-ملغم لتر 400ملم من الجص المحلي والمعاملة بتركيز  4 البذور المغلفة بسمك اذ سجلتبالحبوب. 
% متفوقتًا بذلك على جميع التوليفات االخرى ومعاملة المقارنة 14.12قيمة للتداخل بلغت اعلى  الجبريلين

%، ويالحظ ان البذور المغلفة بالجص 7.7)البذور الجافة وغير المغلفة( التي اعطت ادنى قيمة للتداخل بلغت 
التوليفات من دون معاملة ملم اعطيتا ادنى قيمة للتداخل عند مقارنتها مع بقية  4و 2فقط بكال المستويين 

%(على التتابع، اال انهما تفوقا على معاملة البذور غير المغلفة عند دخولها بالمقارنة 9.83% و9.93المقارنة )
ملم من الجص المحلي تفوقت  4(. اذ يالحظ ان البذور المغلفة بسمك 5 بين توليفات عوامل الدراسة )جدول

، في %11.90متوسط لنسبة البروتين في الحبة بلغ  م واعطت اعلىمل 2على البذور المغلفة بالجص بسمك 
(. وتشير نتائج 5 ملغم )جدول 11.4متوسط لهذه الصفة بلغ  أدنىملم اعطت  2حين ان البذور المغلفة بسمك 

اعطت اعلى متوسط لنسبة الجبريلين من  1-ملغم لتر 400الجدول نفسه الى ان البذور المعاملة بالتركيز 
%، والذي تفوق على بقية التراكيز ومعاملة المقارنة )البذور الغلفة بالجص والماء 13.85في الحبة البروتين 

والسيما البذور الجبريلين %. ان تفوق البذور المعاملة ب9.88المقطر( التي اعطت ادنى متوسط للصفة بلغ 
يعود الى تفوقها في صفة وزن الحبة ويعود ذلك الحتواء مادتي جبريلين المن  1-ملغم لتر 400المعاملة بالتركيز 

مما انعكس ذلك  أخرى،ظم النمو الجبرلين ومركبات التغليف على عدد من العناصر المغذية والفيتامينات ومن
اعلى  1-ملغم لتر 400اعطت النباتات الناتجة من معاملة الجبرلين بالتركيز هذه الصفة  بشكل ايجابي على
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. في حين اعطت النباتات معاملة المقارنة )البذور 13.85متوسط للنسبة المئوية للبروتين في الحبة والذي بلغ 
 (.5)جدول  %7.7بلغ متوسط لهذه الصفة والذي  أدنىالجافة وغير المغلفة( 

 .في نسبة البروتين في الحبة )%( تأثير التغليف بالجص وحامض الجبريليك 5جدول 
التغليف  معامالت

 )ملم(

 1-( ملغم لترGA3حامض الجبريليك )

 المتوسط
 600 400 200 )ماء مقطر( 0

2 9.83 10.67 13.59 11.36 11.40 

4 9.93 10.92 14.12 12.57 11.90 

 0.1 0.1 %5أ.ف.م 

 11.97 13.85 10.79 9.88 المتوسط

 
 0.1 %5أ.ف.م 

 7.7 )جافة( المقارنة

 0.1 %5أ.ف.م 
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