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 الملخص
، 100، 0اجريت تجربة حقمية في تربة جبسػية بدػدؼ دراسػة تػ رير رش تراكيػز حػامض االسػككربيؾ  

( في نمك كحاصؿ اصناؼ الشعير  سمير كشعاع كالخير( كاصػناؼ الترتكيػؿ  فػرح 1-ممغـ. لتر 200
المتزنػػة فػػي االلػػكاح المنشػػقة فػػي رػػالث كمدنػػد كامػػؿ(. ناػػجت التجربػػة باسػػتعماؿ تصػػميـ المجمكعػػات 

 2مكػػررات. دلػػت النتػػا ت عمػػح تاػػكؽ محصػػكؿ الشػػعير فػػي صػػاتي المسػػاحة الكر يػػة كعػػدد االشػػطا . ـ
(، بينمػػػػػا تاػػػػػكؽ التريتيكيػػػػػؿ فػػػػػي صػػػػػاة صػػػػػافي البنػػػػػا  الضػػػػػك ي 2شػػػػػط . ـ 44107ك  2سػػػػػـ 30802 
 001130×10

 200سػػػػػػككربيؾ (. سػػػػػػجمت معاممػػػػػػة الػػػػػػرش بتركيػػػػػػز حػػػػػػامض اال1-.يػػػػػػـك2-غـ.سػػػػػػـ 3-
ككزف  2سػـ 34001اعمح القيـ المتاك ة في جميع الصاات  يػد الدراسػة   المسػاحة الكر يػة  1-ممغـ.لتر

كمعػػدؿ نمػػك  1-.يػػـك2غـ.سػػـ 3-10×001350غػػـ كصػػافي البنػػا  الضػػك ي  200006النبػػات الجػػاؼ 
كحاصػػػػػمي العمػػػػػؼ االخضػػػػػر عمػػػػػح  44805 2-كعػػػػػدد االشػػػػػطا . ـ 1-غـ.يػػػػػـك 0003722المحصػػػػػكؿ 

تػػكالي(. اختماػػت اصػػناؼ الشػػعير كالترتكيػػؿ معنكيػػا فػػي جميػػع الصػػاات  يػػد الدراسػػة باسػػترنا  صػػاة ال
صػػػافي البنػػػا  الضػػػك ي لمشػػػعير كتاػػػكؽ صػػػنؼ الخيػػػر فػػػي جميػػػع حػػػج  الصػػػاات، كباسػػػترنا  المسػػػاحة 

 200×فػػػرح×الكر يػػة كحاصػػؿ العمػػؼ االخضػػر لمتريتكيػػؿ كتاػػكؽ صػػنؼ فػػرح فيدػػا. تػػداخؿ التريتيكيػػؿ
فػػي  1-ممغـ.لتػػر 200×مدنػػد×( كتريتكيػػؿ2سػػـ 33306صػػاة المسػػاحة الكر يػػة   معنكيػػا ل 1-ممغػػـ. لتػػر

10×001460صاتي صافي البنا  الضك ي  
 (.1-شط . نبات 533  2( كعدد االشطا .ـ3-

 المقدمة 
مػػػػػف المحاصػػػػػيؿ الحبكبيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػزرع فػػػػػي العػػػػػراؽ  نتػػػػػاج االعػػػػػالؼ 
الخضػػػػػػرا  كالجافػػػػػػة كالمركػػػػػػزة محصػػػػػػكؿ الشػػػػػػعير، اج بمغػػػػػػت المسػػػػػػاحة 

حكتػار  259859فػي العػراؽ  2016المزركعة مػف حػجا المحصػكؿ عػاـ 
، ك ػػدرت كزارة الزراعػػة العرا يػػة [1]الػػؼ طػػف مػػف الحبػػك   500انتجػػت 
الػػؼ  788التػػبف( بحػػكالي المحصػػكؿ  االعػػالؼ الجافػػة مػػف حػػجا انتػػاج 

، ك ػػدرت نسػػبة االعػػالؼ الخضػػرا  الداخمػػة فػػي تغجيػػة 2010طػػف عػػاـ 
% مػػػػػػف مجمػػػػػػكع انػػػػػػكاع االعػػػػػػالؼ  الخضػػػػػػرا   36الحيكانػػػػػػات بحػػػػػػكالي

 18، بينمػػا شػػكمت االعػػالؼ المركػػزة نسػػبة (كالمركػػزة كالجافػػة كالمخماػػات
%  36. اف احػػػـ المحاصػػػيؿ التػػػي تػػػدخؿ نباتاتدػػػا فػػػي نسػػػبة اؿ [2]% 

يسػػػتعمؿ لجػػػت كالشػػػعير كالػػػجرة البيضػػػا . مػػػف االعػػػالؼ الخضػػػرا  حػػػي ا
الشعير لمعمؼ االخضر لتميز  باالستجابة لمزراعة الخرياية المبكرة اكرػر 

مػػف المحاصػػيؿ الحبكبيػػة االخػػرل ك درتػػء عمػػح اعطػػا  عػػدة حشػػات مػػع 
عػػد كػػؿ حشػة، فضػػال عػػف مال متػػء لنتػػاج السػػايمت سػرعة النمػػك كالتاػػرع ب

كالػػػدريس. تحتػػػكم االجػػػزا  الخضػػػرا  لمشػػػعير نسػػػبة عاليػػػة مػػػف البػػػركتيف 
كالاليسيف كااللياؼ كارتااع الطا ة الناتجة عػف تمريػؿ حػج  االعػالؼ فػي 

 .[ 4ك  3]اجساـ الحيكانات 
مػػػػػف المحاصػػػػػيؿ المسػػػػػتعممة فػػػػػي كريػػػػػر مػػػػػف الػػػػػدكؿ  نتػػػػػاج االعػػػػػالؼ 

محصكؿ التريتيكيؿ  القمح الشػيممي( لككنػء يشػابء الشػعير فػي  الخضرا 
 درتء عمح اعطا  العديد مف الحشات كالنمك السريع بعػد الحػش كتقاربػء 
مػػع المحاصػػيؿ االخػػرل المسػػتعممة لدػػجا الغػػرض مرػػؿ الشػػعير كالشػػكفاف 
كالشػػػػيمـ مػػػػػف حيػػػػػث حاصػػػػؿ العمػػػػػؼ االخضػػػػػر كمحتػػػػكا  مػػػػػف البػػػػػركتيف 

الجافػػػة التػػػي يتاػػػكؽ بدػػػا فػػػي حاصػػػؿ العمػػػؼ، كاالليػػػاؼ كنسػػػبة  المػػػادة 
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فضػال عػػف ميزتػػء فػي االسػػتجابة لمزراعػػة المبكػرة كتحممػػء الظػػركؼ غيػػر 
%  60. لقػػد ازداد انتػػاج حػػجا المحصػػكؿ فػػي العػػالـ بنسػػبة [5]المال مػة  

مميػػكف طػػف فػػي عػػاـ  17.01كبمػػا انتاجػػء 2013–2000لماتػػرة مػػا بػػيف 
     .[6]حس  احصا يات 2014

مػػف  Cاك فيتػػاميف  Ascorbic acidاف اسػتعماؿ حػػامض االسػككربؾ 
الممارسات المستعممة لتنشيط النمك فػي مختمػؼ المحاصػيؿ لاعاليتػء فػي 
تنشػػيط عمميػػة البنػػا  الضػػك ي ك تػػ خير شػػيخكخة االكراؽ كتشػػجيع النمػػك 

، [7]الجػػػجرم كالخضػػػرم مػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع انقسػػػاـ الخاليػػػا كاسػػػتطالتدا 
استعمالء في زيادة انتػاج االعػالؼ كرفػع نسػبة المػادة  فضال عف امكانية

الجافػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ دكر  فػػػػي تحسػػػػيف االسػػػػتجابة لزيػػػػادة ارتاػػػػاع النبػػػػات  
كزيػػػػادة مسػػػػاحة االكراؽ كاالشػػػػطا  المتككنػػػػة كبػػػػجلؾ يرفػػػػع نسػػػػبة البنػػػػا  
الضػػك ي ممػػا يػػنعكس ايجابيػػا فػػي زيػػادة المػػادة الجافػػة المتراكمػػة فضػػال 

. لػػجلؾ فػػاف اسػػتعماؿ تراكيػػ  [8]ؿ الحبػػك  عػػف دكر  فػػي تحسػػيف حاصػػ
كرارية متعددة مف الشعير كالتريتيكيؿ يسػاعد فػي تحديػد التركيػ  الػكراري 
االنسػػ   نتػػاج االعػػالؼ الخضػػرا  مػػف حيػػث النمػػك كاالسػػتجابة لتػػ رير 
حػػػػػامض االسػػػػػػككربؾ كصػػػػػػكال لممحصػػػػػكؿ االنسػػػػػػ  كالتركيػػػػػػ  الػػػػػػكراري 

كيػػػػز الػػػػجم يعطػػػػي االفضػػػػؿ مػػػػف كػػػػؿ محصػػػػكؿ فضػػػػال عػػػػف تحديػػػػد التر 
االسػػػػػتجابة االعمػػػػػح لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػح اعمػػػػػح حاصػػػػػؿ لمعمػػػػػؼ االخضػػػػػر 

 .حاصؿ الحبك ك 
عمػػػػح مػػػػا تقػػػػدـ فقػػػػد اجػػػػرم البحػػػػث بدػػػػدؼ مقارنػػػػة اصػػػػناؼ مػػػػف  كبنػػػػا 

  العمػؼ االخضػر فػي صػاات النمػك كانتػاجالتريتيكيػؿ محصكلي الشعير ك 
تحػػت تػػ رير عػػدة تراكيػػز مػػػف حػػامض االسػػككربؾ كالمضػػافة رشػػا عمػػػح 

 .النبات
 المواد و طرائق العمل

احػػدل حقػػػكؿ  % ( جػػبس فػػي 3105تربػػة جبسػػػية    اجريػػت تجربػػة فػػي
كػػػـ( شػػػماؿ مدينػػػة تكريػػػت فػػػي المكسػػػـ الشػػػتكم  30منطقػػػة البكطعمػػػة  

بدػػػػػدؼ مقارنػػػػػة اسػػػػػتجابة اصػػػػػناؼ مػػػػػف محصػػػػػكلي    2018 – 2017
الشػػعير كالتريتيكيػػؿ لمػػرش بتراكيػػز مختماػػة مػػف حػػامض االسػػككربؾ كارػػر  

 في صاات نمك كحاصؿ العمؼ لممحصكليف.
الػػح كحػػدات   سػػـتدي ػػة الحقػػؿ لمزراعػػة  بالحرارػػة كالتنعػػيـ كالتسػػكية  بعػػد 

كحػػػػػدة  18ـ فػػػػػي رػػػػػالث مكػػػػػررات كػػػػػؿ مكػػػػػرر يحػػػػػكم  3×  2تجريبيػػػػػة 
جريبيػة تتػػكزع فيدػا معػػامالت التجربػػة. ضػمت كػػؿ كحػدة تجريبيػػة عشػػرة ت

 ـ. زرعػػت التجربػػة3 سػػـ كبطػػكؿ  20خطػػكط المسػػافة بػػيف خػػط كاخػػر 
 لممحصكليف.  1-كغـ. حكتار 140بكمية بجار  10/10/2017بت ريخ 
. ـ  ديسيسػػػمنز 2.8الػػػرم السػػػيحي مػػػف ب ػػػر ممكحػػػة المػػػا  فيػػػء  اسػػػتعمؿ

 N%  46كحسػػ  حاجػػػة الحقػػؿ. اضػػػيؼ السػػماد النتركجينػػػي  اليكريػػػا( 
 كعمػػػح دفعتػػػيف االكلػػػح عنػػػد الزراعػػػة ك [9]  1-كغػػػـ. حكتػػػار 200بكا ػػػع 

الرانيػػػػة عنػػػػد مرحمػػػػة التارعػػػػات، امػػػػا السػػػػماد الاكسػػػػااتي ف ضػػػػيؼ بدفعػػػػة 
اضػػيات دفعػػة مػػف السػػماد . 1-ػكغػػـ. حػػ 100كاحػػدة  بػػؿ الزراعػػة بكميػػة 

 يكريػػػػػا( بعػػػػػػد الحشػػػػػػة االكلػػػػػػح   1-كغػػػػػػـ. حكتػػػػػػار 50كا ػػػػػػع النتركجينػػػػػي ب
 3مباشػػػػرة. امػػػػا حػػػػامض االسػػػػككربؾ فقػػػػد تػػػػـ رشػػػػء عمػػػػح النباتػػػػات بعػػػػد 

مػػػع اسػػػتخداـ مػػػادة ناشػػػرة لتقميػػػؿ الشػػػد السػػػطحي ك  أسػػػابيع مػػػف الزراعػػػة

. كضػعت بعػد البػػزكغ تسػديؿ انتشػار الحػامض الػح داخػػؿ انسػجة النبػات
المتجانسة كالمحركسػة لممحصػكليف مػف عالمات عمح عدد مف البادرات 

كػػػػؿ معاممػػػػة مػػػػف معػػػػامالت التجربػػػػة السػػػػتعمالدا فػػػػي اجػػػػرا  القياسػػػػات 
 لصاات النمك.

تػػـ الحصػػكؿ عمػػح بػػجكر اصػػناؼ الشػػعير كالتريتيكيػػؿ مػػف دا ػػرة البحػػكث 
كزارة العمػػػـك كالتكنمكجيػػػا كاجػػػرم   –الزراعيػػػة ك مركػػػز تكنمكجيػػػا البػػػجكر 

 %. 97عميدا اختبار االنبات فبمغت نسبة االنبات المختبرم 
 المتزنػػػػػة فػػػػػي االلػػػػػكاح ناػػػػػجت التجربػػػػػة  باسػػػػػتعماؿ تصػػػػػميـ المجمكعػػػػػات

،  [10]كحممػػت احصػا يا كفػؽ حػجا التصػػميـ كػررات المنشػقة فػي رػالث م
 كالتػي ضػمت (المحصػكؿكالتي شممت رالث عكامؿ حػي  المجمكعػات  

رػالث اصػناؼ مػف كػؿ كاالصػناؼ  محصكليف حما الشعير كالتريتيكيؿ  
ر كفػػػػػرح كمدنػػػػػد كامػػػػػػؿ محصػػػػػكؿ حػػػػػي سػػػػػمير كشػػػػػعاع كالخيػػػػػر لمشػػػػػعي

-. لتػػػرممغػػـ 200، 100، 0تركيػػز حػػػامض االسػػككربؾ  ، ك (لمتريتيكيػػؿ

 3×  2كحػػدة تجريبيػػة فػػي كػػؿ مكػػرر   18ك بػػجلؾ ضػػمت التجربػػة  ،(1
 :تـ دراسة الصاات. (3× 
( تػػـ  ياسػػدا كمتكسػػط لعشػػرة نباتػػات 2المسػػاحة الكر يػػة لمنبػػات  سػػـ -1

المعممػة فػي كػؿ معاممػة ك  يػاس مسػاحتدا  م خكجة عشكا يا مف النباتػات
 الكر ية بالمعادلة االتية :

     0.95× ا صػػػػػح عػػػػػرض × ( : طػػػػػكؿ الكر ػػػػػة 2 سػػػػػـالمسػػػػػاحة الكر يػػػػػة 
[11]. 
 اجرم القياس لدج  الصاة عند الرشة االكلح لحػامض االسػككربؾ كعنػد  

 .ادخمت بيانتدا لحسا  صاات النمكمكعد الحشة االكلح ك 
: تػـ تجايػؼ النباتػات المقاسػة مسػاحتدا الكر يػة (الػكزف الجػاؼ  غػـ -2 

70في فػرف كدربػا ي عمػح درجػة حػرارة  مكعدم القياسفي 
ـ ك لحػيف  0 

ربات الكزف ككزنت بميزاف حساس رـ ادخمت بياناتدا في حسػا  صػاات 
 النمك. 

    1-. يـك2صافي البنا  الضك ي غـ . سـ -3

 :  Net Assimilation Rate  (NAR   تػـ حسابػػء حسػ  المعادلػة
 :[12] االتية

 
= الػػكزف   W 2 = الػػكزف الجػػاؼ لمقيػػاس االكؿ  W 1  :حيػػث اف  

 الجاؼ لمقياس الراني 
A 1 2     = المسػػػاحة الكر يػػػة لمقيػػػاس االكؿA  المسػػػاحة الكر يػػػة =

 لمقياس الراني
T 1  تاريخ القياس االكؿ =             T2              تاريخ القياس الراني = 
 Crop Growth( :  1-معػػػدؿ نمػػػك لمحصػػػكؿ  غػػػـ . يػػػـك  - 5  

Rate ( CRT )    
تـ حسابء بقسمة كزف المادة الجافة لمنبات عمػح عػدد االيػاـ مػف البػزكغ  

 . [13]الحقمي الح مكعد اخج الكزف عند الحشتيف االكلح كالرانية 
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بػػع ( متػػر مر 1: تػػـ حسػػا  عػػدد االشػػطا  فػػي   2عػػدد االشػػطا  . ـ -7
 .  الحشمف كؿ كحدة تجريبية  بؿ 

( : تػػـ حسػػا  حاصػػؿ العمػػؼ 1-االخضػػر  طػػف . حػػػ حاصػؿ العمػػؼ -8
ة طػػرد النػػكرات االخضػػر بحصػػاد الخطػػكط االربعػػة الكسػػطية .عنػػد مرحمػػ

   .    1-ك كزف مباشرة في الحقؿ ك حكؿ الح طف . حػ الزحرية 
 ئج و المناقشة النتا

معنكيػػة تػػ رير تركيػػز حػػامض االسػػككربيؾ فػػي جميػػع ( 1يبػػيف الجػػدكؿ  
الصػػاات  يػػد الدراسػػة ، فػػي حػػيف اف عامػػؿ المحصػػكؿ لػػـ يػػ رر معنكيػػا 

فػػػػي صػػػػاتي الػػػػكزف الجػػػػاؼ لمنبػػػػات كمعػػػػدؿ نمػػػػك المحصػػػػكؿ . تػػػػ ررت 
المسػػػػػػػاحة الكر يػػػػػػػة معنكيػػػػػػػا بتػػػػػػػ رير التػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػيف تركيػػػػػػػز الحػػػػػػػامض 

جميػػػع  كالمحصػػكؿ، كارػػرت االصػػػناؼ ضػػمف كػػػؿ محصػػكؿ معنكيػػػا فػػي
الصػػػػاات باسػػػػترنا  صػػػػافي البنػػػػا  الضػػػػك ي بالنسػػػػبة الصػػػػناؼ الشػػػػعير 
كالمساحة الكر ية بالنسبة الصػناؼ الترتيكيػؿ. كػاف التػداخؿ الرالرػي بػيف 
المحصػػػػكؿ كالصػػػػنؼ كالتركيػػػػز غيػػػػر معنكيػػػػا فػػػػي جميػػػػع الصػػػػاات  يػػػػد 

تكيػػػػؿ يصػػػػاة المسػػػػاحة الكر يػػػػة فػػػػي التػػػػداخؿ بػػػػيف التر الدراسػػػػة باسػػػػترنا  
 .كالتركيزكاالصناؼ 

 

 قيد الدراسة لمصفات المربعات متوسط و الحرية درجات و االختالف بمصادر متمثل التباين تحميل جدول  1  جدول
درجات  مصادر االختالؼ

 الحرية
  متكسط المربعات لمصاات

المساحة 
 الكر ية
 ( 2  سـ

 الكزف الجاؼ
 ( 1- غـ. نبات 

البنا  الضك ي صافي 
 1-.يـك2غـ.سـ

معدؿ نمك المحصكؿ 
 1-غـ. يـك

عدد االشطا  
 2.ـ

حاصؿ العمؼ 
 طف.ق

10×7.91 0.102921 90.51317 2 المكررات
-10 

4.22×10
-5

 425.852 2.445
ns

 

 48509.81 2 تركيز حامض االسككربؾ

** 

5.376701** 1.7×10
-8 

** 0.00195
 ** 4953.9** 

59.31** 

A ) 4 188.4191 0.015006 4.91×10الخط    
-11

 6.2×10
-6

 132.74 0.947 

 المجمكعات
   المحصكؿ (

1 24157.95 

** 

0.103464 
ns 

3.34×10
-9 **

 1.61×10
-5 ns 3683.6**

 
18.18

ns
 

 1747.791 2 المحصكؿ× التركيز 

** 

0.003815 
ns 

1.85×10
-10 ns

 2.38×10
-6 ns 94.574ns 

8.99
ns

 

B ) 6 129.3838 0.027824 1.77×10الخط    
-10 

8.91×10
-6 59.37 4.403 

االصناؼ ضمف مجمكعة 
 الشعير

2 14103.52 

** 

0.332582 

** 
5.76×10

-11 ns 
6.24×10

-5**
 

1570.11** 
11.75** 

االصناؼ ضمف مجمكعة 
 التريتيكيؿ

2 130.7437 
ns 

0.237208 

** 
1.24×10

-9 
** 7.54×10

-5**
 

1950.7** 
1.360

ns
 

صنؼ × المحصكؿ 
 التركيز× الشعير 

4 206.9888 
ns 

0.02412 
ns 

1.33×10
-10 ns 

6.79×10
-7 ns 203.88ns 

0.936
ns

 

صنؼ × المحصكؿ 
 التركيز× التريتيكيؿ 

4 1380.403 

** 

0.006881
ns 

3.32×10
-10 * 

2.16×10
-6 ns 45.426ns 

0.694
ns

 

E ( C ) 36 87.95703 0.028942 1.1×10
-10 

6.73×10
-6

 286.75 0.614 

       54 المجمكع
  0001** معنكم عند مستكل احتماؿ     0005*معنكم عمح مستكل احتماؿ 

 

بػػػيف نباتػػػات محصػػػكلي  كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة (1فػػػي الجػػػدكؿ   يالحػػػظ
رػػر تركيػػز كأ سػػاحة الكر يػػة المقاسػػة،الشػػعير كالتريتيكيػػؿ فػػي متكسػػط الم

حػػػػػامض االسػػػػػككربؾ معنكيػػػػػا فػػػػػي حػػػػػج  الصػػػػػاة المقاسػػػػػة فػػػػػي نباتػػػػػات 
. اختمات المساحة الكر ية بػيف اصػناؼ الشػعير فػي حػيف لػـ المحصكليف

. ارػػر كيػػؿ فػػي حػػج  الصػػاة اختالفػػا معنكيػػاالتريتي اصػػناؼتختمػػؼ نباتػػات 
كربؾ معنكيػػػػػا فػػػػػي كتركيػػػػػز حػػػػػامض االسػػػػػك يفالتػػػػػداخؿ بػػػػػيف المحصػػػػػكل

فضػػػال عػػػف التػػػداخؿ الرالرػػػي المعنػػػكم بػػػيف محصػػػكؿ  المسػػػاحة الكر يػػػة،
كجميعدػػػػا عنػػػػد مسػػػػتكل احتمػػػػاؿ  الترتيكيػػػػؿ كاصػػػػنافء كتركيػػػػز الحػػػػامض

0001  . 
احة الكر يػػة لمنباتػػات كالمسػػػجمة تاػػكؽ محصػػكؿ الشػػعير فػػي صػػاة المسػػ

 308.2كبقػػيـ بمغػػت  لكر يػػة لنباتػػات محصػػكؿ التريتيكيػػؿعمػح المسػػاحة ا
(، ك حػػجا  ػػد يعػػكد 2جػػدكؿ التػػكالي  يف عمػػح لممحصػػكل 2سػػـ 265.9ك 

الػػػػح اف نباتػػػػػات المحصػػػػكليف يعػػػػػكداف لنػػػػكعيف كجنسػػػػػيف مختماػػػػيف فػػػػػي 
التركيػػػ  الػػػكراري ممػػػا يػػػنعكس عمػػػح  ابميتدمػػػا فػػػي نمػػػك كاتسػػػاع االكراؽ 

فػػي  اج تاػػكؽ الشػػعير [14]خػػالؿ مكسػػـ النمػػك كاف حػػجا االخػػتالؼ كجػػد  
المسػػتكيات الكاط ػػة  المسػػاحة الكر يػػة عمػػح التريتيكيػػؿ فػػي الظػػركؼ جات

. سػػببت زيػػادة تركيػػز حػػامض االسػػككربؾ المضػػاؼ رشػػا مػػف النتػػركجيف
عمػػػح نباتػػػات المحصػػػكليف زيػػػادة مسػػػتمرة فػػػي المسػػػاحة الكر يػػػة لنباتػػػات 
الحشػػة االكلػػح مػػع زيػػادة التركيػػز كبمغػػت اعمػػح  يمػػة عنػػد الػػرش بتركيػػز 

ؾ معنكيػػػػا عمػػػػػح متاك ػػػػة بػػػػجل 2سػػػػػـ 340.1ك ػػػػدرحا  1-ممغػػػػـ. لتػػػػر 200
ممغػػـ.  100مػػع مالحظػػة اف التركيػػز  1-ممغػػـ لتػػر 100ك 0معػػاممتيف ال

نػػة مػػػع بالمقار % 803بمغػػت سػػب  زيػػادة معنكيػػة فػػػي حػػج  الصػػاة  1-لتػػر
(. اف الزيػادة فػي المسػاحة الكر يػة باعػؿ زيػادة 2معاممة المقارنة  جػدكؿ 

تركيػػػز حػػػامض االسػػػككربؾ  ػػػد تعػػػكد الػػػح كػػػكف حػػػجا الايتػػػاميف مكجػػػكد 
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بنسػػ  عاليػػة فػػي البالسػػتيدات الخضػػرا  كلككنػػء يشػػجع بنػػا  الكمكركفيػػؿ 
 [15] يفيمعػػ  دكران كبيػػران فػػي بنػػا  البػػركتالػػجم  RNAكيرفػػع مسػػتكيات 

مدمػػػػػان فػػػػػي تشػػػػػجيعء لزيػػػػػادة النمػػػػػك  ك لكػػػػػكف حػػػػػجا الايتػػػػػاميف يمعػػػػػ  دكران 
لػػػػجلؾ فػػػػاف حػػػػجا  [7]الخضػػػػرم ك يرفػػػػع معػػػػدالت االنقسػػػػاـ كاالسػػػػتطالة 

الايتػػػاميف يحاػػػز زيػػػادة المسػػػاحة الكر يػػػة كينشػػػط تكػػػكيف صػػػبغات البنػػػا  
نؼ الخيػػر عمػػػح صػػػناي . تاػػكؽ صػػػ[16 ]الضػػك ي كحػػػك مػػا اشػػػار اليػػػء 

بمغػػػػػت  بقيمػػػػػةشػػػػػعاع فػػػػػي المسػػػػػاحة الكر يػػػػػة المقاسػػػػػة الشػػػػػعير سػػػػػمير ك 
( كاف حػػػػجا التبػػػػايف  ػػػػػد يعػػػػكد الػػػػح تبػػػػايف التركيػػػػػ  2 جػػػػدكؿ  351.56

الػػػػكراري ك أرػػػػر  فػػػػي االسػػػػتجابة كالتعبيػػػػر عػػػػف صػػػػاات النمػػػػك. كاف حػػػػجا 

التبػػايف بػػيف االصػػناؼ كجػػد  العديػػد مػػف البػػاحريف بػػيف اصػػناؼ الشػػعير 
محصػػػكؿ الشػػػػعير  تاك ػػػت معاممػػػة التػػػداخؿ المعنػػػػكم بػػػيف . [18ك 17]

( كالتػداخؿ الترتكيػؿ 2سػـ 368038  1-ممغـ. لتر 200كتركيز الحامض 
بػػ عمح  1-. لتػػرممغػػـ 200تركيػػز حػػامض االسػػككربؾ  ×صػػنؼ فػػرح × 

 333.6 يمة مسجمة لممسػاحة الكر يػة فػي نباتػات الحشػة االكلػح كبمغػت 
مع بمػكغ صػنؼ الاػرح  1-ممغـ. لتر 200كجلؾ لتاكؽ معاممة الرش  2سـ
ح  يمػػة فػػػي حػػج  الصػػاة بػػػيف اصػػناؼ التريتيكيػػؿ ممػػػا انعكػػس جلػػػؾ اعمػػ

 (.2عمح تاكؽ التداخؿ  بيندما  جدكؿ 

 

 باتات اصناف الشعير و التريتيكيل( لن2الورقية ) سمالمساحة األسكوربك في    تأثير الرش بتراكيز مختمفة من  حامض 2جدول 
 متكسط المحصكؿ متكسط االصناؼ 1-تركيز حامض االسككربؾ ممغـ . لتر الصنؼ المحصكؿ

0 100 200 

 308.20 273.99 332.3 274.33 215.35 سمير الشعير
 299.05 352.56 300.93 243.67 شعاع

 351.56 420.3 354.63 279.76 الخير

  368.38 309.96 246.26 التركيز× المحصكؿ   الشعير( 

 265.90 266.24 333.60 264.03 201.10 فرح التريتيكيؿ
 269.53 310.20 261.53 236.86 مدند

 261.93 291.63 252.8 241.36 امؿ

  311.81 259.45 226.44 التركيز× المحصكؿ  التريتيكيؿ( 
 340.10 284.71 236.35 متكسط التركيز

 13.12التركيز = × الشعير                      7.57لممحصكؿ =  0.05ا ؿ فرؽ معنكم عمح مستكل 
 13.12التركيز= × التريتيكيؿ    8.96لمصنؼ   لممحصكليف ( = 

 15.52 التركيز= × الصنؼ × المحصكؿ      12.70التركيز = 
 

اختمؼ ت رير تركيز حػامض السػككربؾ اختالفػا معنكيػا فػي صػاة الػكزف 
فػػػػػي محصػػػػػكؿ الشػػػػػعير كالتريتيكيػػػػػؿ ، كمػػػػػا اختماػػػػػت  1-الجػػػػػاؼ. نبػػػػػات 

اصػػػناؼ محاصػػػيؿ الشػػػعير فيمػػػا بيندػػػا ككػػػجلؾ اصػػػناؼ التريتيكيػػػؿ فيمػػػا 
بيندا معنكيا في الكزف الجاؼ المتجمع في الجػز  الخضػرم لنباتاتدػا. لػـ 

، مػػع تركيػػز حػػامض االسػػككربؾ معنكيػػا كؿ ك تداخمػػءيػػ رر نػػكع المحصػػ
كػػؿ  المحصػػكليف كاصػػنمادمابػػيف  رالرػػي كمػػا لػػـ يحصػػؿ تػػداخؿ معنػػكم

 (3الجػدكؿ  . يشػير (1 جػدكؿ عمح حدة مع تركيز حامض االسككربؾ 
ممغػـ.  200التريتيكيػؿ بػالتركيز لػح اف رش نباتػات محصػكلي الشػعير ك ا

كبمغػػت  ي نباتػػات المحصػػكليفسػػجؿ اعمػػح تجمػػع لممػػادة الجافػػة فػػ 1-لتػػر
كمعاممػػػػػة  1-غػػػػػـ. لتػػػػػر 100ك متاػػػػػكؽ بػػػػػجلؾ عمػػػػػح التركيػػػػػز  2.0006
كاف حػػج  الزيػػػػػادة الحاصػػمة فػػػػػػي الػػػكزف الجػػاؼ  لمنباتػػات عنػػػد  المقارنػػة،

الرش بحامض السػككربؾ كاسػتمرار الزيػادة بزيػادة التركيػز  ػد يعػكد الػح 
حػػػػامض االسػػػػككربؾ  الزيػػػػادة الحاصػػػػمة بالمسػػػػاحة الكر يػػػػة باعػػػػؿ تركيػػػػز

المسػػػػتعمؿ رشػػػػا عمػػػػح النباتػػػػات ال سػػػػيما معاممػػػػة الػػػػرش بػػػػالمحمكؿ جم 
(، فضػػال عػػف كػػكف رش حػػامض 2  الجػػدكؿ 1-. لتػػرممغػػـ 200التركيػػز 

النبػػات كيػػ رر ايجابيػػا  االسػػككربؾ عمػػح الجػػز  الخضػػرم يرفػػع تركيػػز  فػػي
فػػي نمػػك النبػػات مػػف خػػالؿ رفػػع مسػػتكيات البنػػا  الضػػك ي كتنظػػيـ حػػج  

العممية الحيكية في النبات مع المسػاعدة عمػح تطػكر المجمػكع الخضػرم 
كالجػػػجرم كبػػػجلؾ ترتاػػػع عمميػػػات االمتصػػػاص كبنػػػا  المػػػادة الجافػػػة فػػػي 

 ي كرفػػػع النبات فضال عف دكر  فػي المحافظػة عمػػػح اجدػزة البنػا  الضػك 
فػػػػي خاليػػػػا  RNAمسػػػػتكل بنػػػػػػا  البركتينػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ تشػػػػجيع بنػػػػا  

 .[ 19ك 16ك  7 ]النبات
اف االخػػتالؼ الػػكراري بػػيف اصػػناؼ الشػػعير فيمػػا بيندػػا ككػػجلؾ اصػػناؼ 
التريتيكيؿ فيما بيندا ايضا  اد الح التبػايف فػي سػمكؾ حػج  االصػناؼ فػي 
بنا  كتجميع المادة الجافة فقد تاػكؽ صػنؼ الخيػر فػي صػاة كزف المػادة 

 -غػػػـ. نبػػػات1.5954الجافػػػة عمػػػح صػػػناي سػػػمير ك شػػػعاع بػػػكزف بمػػػا 

اضػافة الػح التبػايف الػكراري الػح تاػكؽ صػنؼ الخيػر فػي  كالجم  د يعكد1
( ممػػا انعكػػس عمػػح كاػػا ة اعمػػح فػػي 2صػػاة المسػػاحة الكر يػػة  الجػػدكؿ 

البنا  الضك ي ك تجميع المادة الجافة. اف اختالؼ اصػناؼ الشػعير فػي 
 20]سمككدا مف حيث  ابميتدا عمػح تجميػع المػادة الجافػة كجػد  كػؿ مػف 

يتيكيؿ فرح في صاة الػكزف الجػاؼ لمنبػات تاكؽ صنؼ التر  [.22ك 21ك
( 3 الجػػدكؿ 1 -غػػـ. نبػػات 1.6554عمػػح الصػػنايف مدنػػد كامػػؿ كبكا ػػع 

كحػػجا يعكػػػس تػػ رير التبػػػايف الػػػكراري كارػػر  فػػػي تجميػػػع المػػادة الجافػػػة كمػػػا 
يعكس كاا ة اعمح لصنؼ فرح في اسػتغالؿ االشػعة السػا طة فػي البنػا  
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 في  ابمية التراكي  الكرارية المدركسة في انتاج ك تجميع المادة الجافة.مػف اخػتالؼ  [23ك 9]الضك ي كتجميع الجافػة، كحػجا مػا كجػد  كػؿ مػف 
        

 باتات اصناف الشعير و التريتيكيللن  1-  تأثير الرش بتراكيز مختمفة من حامض األسكوربك في متوسط الوزن الجاف . نبات  3جدول 
 متكسط المحصكؿ متكسط االصناؼ 1-تركيز حامض االسككربؾ ممغـ . لتر الصنؼ المحصكؿ

0 100 200 

 1.4114 1.2119 1.6324 1.2820 0.7213 سمير الشعير

 1.4270 2.0376 1.3903 0.8530 شعاع

 1.5954 2.1696 1.5496 1.0670 الخير

  1.9465 1.4073 0.8804 التركيز× المحصكؿ   الشعير( 
 1.4990 1.6554 2.1990 1.6206 1.1466 فرح التريتيكيؿ

 1.5102 2.0880 1.5460 0.8966 مدند

 1.3313 1.8770 1.3563 0.7606 امؿ

  2.0546 1.5076 0.9346 التركيز× المحصكؿ  التريتيكيؿ( 

 2.0006 1.4575 0.9075 متكسط التركيز

 التركيز = غ . ـ× لممحصكؿ = غ . ـ                 الشعير  0.05ا ؿ فرؽ معنكم عمح مستكل 
 التركيز=غ . ـ× التريتيكيؿ    0.1626لمصنؼ   لممحصكليف (= 

 غ . ـ التركيز = × الصنؼ × المحصكؿ           00113 التركيز = 
     

( الػػػػح معنكيػػػػة تػػػػ رير الػػػػرش 1 جػػػػدكؿتشػػػػير  ػػػػيـ متكسػػػػط المربعػػػػات  ال
بػػػػػػالتراكيز المختماػػػػػػة لحػػػػػػامض االسػػػػػػككربؾ فػػػػػػي صػػػػػػاة صػػػػػػافي البنػػػػػػا  

زيػادة  1-ممغػـ. لتػر  200ك  100الضك ي، فقػد سػب  الػرش بػالتركيزيف 
معنكيػػة فػػي حػػج  الصػػاة بالقيػػاس لمعاممػػة المقارنػػة ك تاػػكؽ تػػ رير الػػرش 

عمػػػح  فػػػي زيػػػادة حػػػج  الصػػػاة حتػػػح بمغػػػت ا 1-ممغػػػـ. لتػػػر 200بػػػالتركيز 
10×  1350 .0 يمػة ك  ػػدرحا 

(، كاف 4  جػػدكؿ 1-. يػػـك2-غػػـ. سػػـ 3-
 [24] حػػجا التنشػػيط كالزيػػادة فػػي معػػدالت صػػافي البنػػا  الضػػك ي كجػػد  

نتيجة لزيادة صبغة الكمكركفيػؿ كتنشػيط نمػك االجػزا  الخضػرا ، كحػك مػا 
تػػـ الحصػػكؿ عميػػء فػػي حػػجا البحػػث حػػك اف دكر حػػامض االسػػككربؾ فػػي 
تنشػػػػيط عمػػػػؿ البالسػػػػتيدات الخضػػػػرا  كالحاػػػػاض عمػػػػح مككناتدػػػػا كرفػػػػع 

كالػػػجم ادل الػػػح تاػػػكؽ معػػػامالت  [25]محتػػػكل االكراؽ مػػػف الكمكركفيػػػؿ 
(  ػػد ترتبػػت 2الجػػدكؿ ؾ فػػي المسػػاحة الكر يػػة  االسػػككرب الػػرش بحػػامض

، كالػجم يعػكد اليػء التاػكؽ الػح زيادة معدالت صافي البنا  الضك يعميء 
جد في كزف المػادة الجافػة عنػد اسػتعماؿ الػرش بدػجا الايتػاميف  الجػدكؿ ك 
3).   

اختمات نباتات محصكلي الشػعير كالتريتيكيػؿ التػي تػـ حشػدا فػي الحشػة 
االكلػػح فػػي صػػافي البنػػا  الضػػك ي كتاك ػػت نباتػػات التريتيكيػػؿ فػػي حػػج  

10×0.1130الصػػاة بكا ػػع 
اف تاػػكؽ  .(4 جػػدكؿ  1-. يػػـك2-غػػـ. سػػـ 3-

التريتيكيؿ في حج  الصػاة عمػح الػرغـ مػف عػدـ كجػكد فػركؽ معنكيػة فػي 

المسػػاحة الكر يػػة لممحصػػكليف فػػي نباتػػات الحشػػة االكلػػح، يعكػػس كاػػا ة 
اعمػػػػح لنباتػػػػػات التريتيكيػػػػػؿ فػػػػػي تكليػػػػؼ االشػػػػػعة المعترضػػػػػة فػػػػػي البنػػػػػا  
الضػػػك ي ك يػػػدؿ عمػػػح معػػػدالت اعمػػػح مػػػف عمميػػػة البنػػػا  الضػػػك ي مػػػع 

دمؾ مػف نػكاتت البنػا  الضػك ي ممػا يػنجـ عنػء ارتاػاع  ػيـ انخااض المست
صػػػػافي البنػػػػا  الضػػػػك ي فػػػػي نباتػػػػات حػػػػجا المحصػػػػكؿ، كاف حػػػػجا التاػػػػكؽ 

تاك ػػا لمتريتيكيػػؿ فػػي  الػػجم كجػػد [26]لمحصػػكؿ التريتيكيػػؿ حصػػؿ عميػػء 
اختماػػػػت اصػػػػناؼ الضػػػػك ي عنػػػػد مقارنتػػػػء مػػػػع الشػػػػعير. صػػػػافي البنػػػػا  
الصػػنؼ  معنكيػػا مػػع  الترتكيػػؿ ا تػػداخؿكمػػ ،يمػػا بيندػػا معنكيػػاالتريتيكيػػؿ ف
( ك مػػػػف النتػػػػا ت 1 جػػػػدكؿتركيػػػػز حػػػػامض االسػػػػككربؾ ايضػػػػا   مدنػػػػد ك

( يالحػػػػظ تاػػػػكؽ الصػػػػنؼ فػػػػرح بقيمػػػػة بمغػػػػت 4  المكضػػػػحة فػػػػي الجػػػػدكؿ
00.125×10

بػػػيف  الرالرػػػي . ك تاػػػكؽ التػػػداخؿ1-. يػػػـك 2-غػػػـ . سػػػـ 3-
بػاعمح  يمػة بمغػت  1-. لتػرممغػـ 200التركيػز × مدنػد  ءصناالترتيكيؿ ك 

0.1460×10
صنؼ التريتيكيؿ فػرح فػي . اف تاكؽ 1-. يـك2-غـ. سـ 3-

فػي صػاة المسػػاحة الكر يػة كالتػي سػػببت  حػج  الصػاة  ػػد يعػكد الػح تاك ػػء
ي حػػػػج  فػػػػ ا الصػػػػنؼ ي كاف حػػػػجا التاػػػػكؽ لدػػػػجكاػػػػا ة اعمػػػػح لمبنػػػػا  الضػػػػك 
 (.3ؿ  جػدك ػػػادة الجافػة لمنباتػات فػي كزف الم الصػػاة انعكس عمػح تاك ػء

اف التبايف بيف اصناؼ الشعير كالتريتيكيؿ في مسػتكيات البنػا  الضػك ي 
.[28[ ك]27]كانعكاسء عمح الحاصػؿ االخضػر ك المػادة الجافػة كجػد   
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10( ×  1-.يوم2  تأثير الرش بتراكيز مختمفة من حامض األسكوربك في صافي البناء الضوئاي )غم.سم  4جدول
 لنباتات اصناف  3-

 الشعير و التريتيكيل
تركيز حايض االسكوربك يهغى 0 نتر انصنف انًحصول

-1 
 يتوسط انًحصول يتوسط االصناف

0 100 200 

 0.0971 0.0942 0.1280 0.0952 0.0589 سًير انشعير

 0.0985 0.1300 0.0949 0.0705 شعاع 

 0.0986 0.1210 0.0970 0.0772 انخير

  0.1270 0.0957 0.0689 انتركيز× انًحصول ) انشعير( 

 0.1130 0.1250 0.1450 0.1250 0.1030 فرح انتريتيكيم

 0.1120 0.1460 0.1200 0.0718 يهند

 0.1010 0.1380 0.1070 0.0586 ايم

  0.1430 0.1180 0.0779 انتركيز× انًحصول )انتريتيكيم( 

 0.1350 0.1070 0.0743 يتوسط انتركيز

 0.0153انتركيز = × انشعير              0.0088نهًحصول =  0.05اقم فرق يعنوً عهي يستوى 

 0.0153انتركيز= ×انتريتيكيم  0.0100نهصنف )نهًحصونين(= 

 0.0174انتركيز= × انصنف×انًحصول     0.0210انتركيز= 
 

تركيػػػز حػػػامض االسػػػككربؾ فػػػي ( الػػػح معنكيػػػة تػػػ رير 1  الجػػػدكؿيشػػػير 
معػػػػػدؿ نمػػػػػك المحصػػػػػكؿ  فقػػػػػد تاك ػػػػػت معاممػػػػػة الػػػػػرش بػػػػػالتركيز  ةصػػػػػا
. كمػا (5الجػدكؿ   1-غػـ. يػـك0.03722  ابمتكسػط بمػ 1-ممغـ. لتػر200

تيكيػػػؿ فيمػػػا بيندػػػا اختالفػػػا اختماػػػت اصػػػناؼ الشػػػعير كػػػجلؾ اصػػػناؼ التري
ك تاػػكؽ صػػنؼ الشػػعير الخيػػر فػػي صػػاة معػػدؿ نمػػك المحصػػكؿ  ،معنكيػػا

فػي حػيف تاػكؽ صػنؼ التريتيكيػؿ فػرح فػي  ،غػـ 0.02900 بمػابمتكسط 
غػػػـ 0.03010 بمغػػػت  ةعمػػػح صػػػناي مدنػػػد كامػػػؿ ك بقيمػػػ حػػػج  الصػػػاة

 200 ػػػد يعػػػكد السػػػب  فػػػي تاػػػكؽ معاممػػػة الػػػرش بػػػالتركيز  .(5كؿ  الجػػػد
مػػف حػػامض االسػػككربؾ الػػح ككنػػء مػػف مضػػادات االكسػػدة  1-ممغػػـ. لتػػر

ك بػػػجلؾ فانػػء يحمػػػي اليػػػة  [15]كيعمػػؿ عمػػػح ازالػػة السػػػمـك مػػػف النبػػات، 
 [29]  عمميػة البنػػا  الضػػك ي مػػف المػػكاد الضػػارة ك المعيقػػة لدػػج  العمميػػة

 فضػػػال عػػػف دكر  فػػػي تشجيػػػػع بنػػػا  الكمكركفيػػػؿ المدػػػـ فػػػػي عمميػػػة تربيػػػت
. كمػػا اف حػػج  المعاممػػة اعطػػت اعمػػح [24]لجافػػة الطا ػػة كانتػػاج المػػادة ا

( كجلػػؾ لػػدكر حػػامض االسػػككربؾ فػػي 2 جػػدكؿ   يمػػة لممسػػاحة الكر يػػة
كػػػؿ حػػػج  العكامػػػؿ ك االدكار التػػػي يقػػػـك بدػػػا  [8]زيػػػادة المسػػػاحة الكر يػػػة 

حػػامض االسػػككربؾ كانػػت محصػػمتدا زيػػادة فعاليػػة البنػػا  الضػػك ي كرفػػع 
يكػػكف حػػػجا التاػػكؽ فػػػي حػػػاتيف  معػػدؿ نمػػػك المحصػػكؿ. ك  ػػػد  صػػػاة ػػيـ 

 كامػػا .(3الصػػاتيف يعػػكد لػػء التاػػكؽ فػػي الػػكزف الجػػاؼ لمنبػػات  الجػػدكؿ 
تاػػػكؽ صػػػناي الخيػػػر مػػػف الشػػػعير كفػػػرح مػػػف التريتيكيػػػؿ فدػػػك يعػػػكد الػػػح 
تاك دمػػا فػػي المسػػاحة الكر يػػة كدكرحػػا فػػي رفػػع معػػدالت البنػػا  الضػػك ي 

با فػػي تاػػكؽ كرفػػع  ػػيـ صػػافي البنػػا  الضػػك ي ك ػػد يكػػكف جلػػؾ ايضػػا سػػب
لػػـ يكػػف  (.3حػػجيف الصػػنايف فػػي صػػاة الػػكزف الجػػاؼ لمنبػػات   الجػػدكؿ 

حنػػػاؾ فػػػرؽ معنػػػكم بػػػيف محصػػػكلي الشػػػعير كالتريتيكيػػػؿ كتػػػداخمدما مػػػع 
تركيػز حػامض االسػككربؾ كمػا لػـ تتػداخؿ اصػناؼ الشػعير مػع حػامض 
االسككرؾ كاصناؼ التريتيكيؿ مع حػامض االسػككربؾ معنكيػا فػي حتػيف 

     ( .1 جدكؿالصاتيف  ال

 لنباتات اصناف الشعير و التريتيكيل  (  1 -. يوم )غم   تأثير الرش بتراكيز مختمفة من حامض األسكوربك في معدل نمو المحصول 5جدول 
 انصنف انًحصول

تركيز حايض االسكوربك يهغى 0 نتر
-1 

 يتوسط انًحصول يتوسط االصناف
0 100 200 

 انشعير

 0.02372 0.03476 0.02330 0.01311 سًير

 0.02576 0.03704 0.02527 0.01497 شعاع 0.02616

 0.02900 0.03944 0.02817 0.01940 انخير

× انًحصول ) انشعير( 

 انتركيز
0.01583 0.02558 0.03708  

 انتريتيكيم

 0.03010 0.03998 0.02946 0.02087 فرح

 0.02745 0.03796 0.02810 0.01630 يهند 0.02725

 0.02420 0.03412 0.02466 0.01383 ايم

× انًحصول )انتريتيكيم( 

 انتركيز
0.01700 0.02741 0.03735 

 

 0.03722 0.02650 0.01641 يتوسط انتركيز

اقم فرق يعنوً عهي يستوى 

0.05 

  0.00249  انتركيز = غ 0 و     نهصنف )نهًحصونين(= × نهًحصول = غ 0 و                        انشعير 

 انتركيز=  غ 0 و×انتريتيكيم

 انتركيز= غ 0 و× انصنف × انًحصول       0.00215انتركيز= 
 

 200اف التاػػػكؽ الحاصػػػؿ فػػػي تػػػ رير معاممػػػة رش حػػػامض االسػػػككربؾ 
المسػػػاحة الكر يػػػة كالػػػكزف الجػػػاؼ.   فػػػي صػػػاات النمػػػك   1-ممغػػػـ . لتػػػر

 - 2كصػػافي البنػػا  الضػػك ي كمعػػدؿ نمػػك المحصػػكؿ  الجػػداكؿ  1-نبػػات

اكرػػػر جاحزيػػػة  نتػػػاج عػػػدد اشػػػطا   اتػػػات حػػػج  المعاممػػػة ، جعػػػؿ نب((5
اعمػػػح بتػػػكفير الغػػػجا  ك المػػػادة الجافػػػػة المتراكمػػػة نتيجػػػة نشػػػاط كفعاليػػػػة 
عممية البنا  الضك ي باعػؿ تػ ريرات حػامض االسػككربؾ، فضػال عػف اف 
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، ممػػا كفػػر [16]حػػجا الايتػػاميف يشػػجع نمػػك المجمػػكع الخضػػرم كالجػػجرم 
، كمػػػػػا اف زيػػػػػادة نمػػػػػك يػػػػػةامكانيػػػػػة زيػػػػػادة االمتصػػػػػاص لمعناصػػػػػر الغجا 

المجمػػكع الجػػجرم يقػػكد الػػح زيػػادة كانتػػاج مػػنظـ النمػػك السػػايتككينيف فػػي 
الجػػجكر كالػػجم يسػػاعد عمػػح خاػػض تػػ رير السػػيادة القميػػة ك يسػػاعد عمػػح 

ك  30]امداد البراعـ الجانبية بالغجا  لمتكيؼ كالنمػك الػح اشػطا  جديػدة، 
  1-ممغػػػػـ . لتػػػػر 200، لػػػػجلؾ فقػػػػد تاك ػػػػت معاممػػػػة الػػػػرش بػػػػالتركيز [31

  2شػػط  . ـ  448.5ك بمغػػت   2بتسػػجيؿ اعمػػح  يمػػة لعػػدد االشػػطا  . ـ
 (.6الجدكؿ  

تاػػػكؽ محصػػػكؿ الشػػػعير فػػػي عػػػدد االشػػػطا  المنتجػػػة فػػػي المتػػػر المربػػػع 
لمتريتيكيػؿ. كاف  2ـ شػط . 425.2مقارنػة مػع  2شػط . ـ  441.7 كبمغت

حػػجا التبػػايف يعكػػس  ابميػػة كػػؿ محصػػكؿ  نتػػاج االشػػطا  تبعػػا لمتركيػػ  
 .[28ك  27]الكراري لدا كاف حجا االختالؼ كجد  

 

 التريتيكيلباتات اصناف الشعير و لن   2  تأثير الرش بتراكيز مختمفة من حامض األسكوربك في عدد األشطاء. م 6جدول 
 تركيز حايض االسكوربك انصنف انًحصول

يهغى0 نتر
-1 

 يتوسط انًحصول يتوسط االصناف

0 100 200 

 441.7 427.2 451.3 422.0 408.3 سًير انشعير

 445.1 456.0 455.3 424.0 شعاع

 453.0 464.0 462.6 432.3 انخير

  457.1 446.6 421.5 انتركيز× انًحصول ) انشعير( 

 425.2 440.0 454.3 445.0 420.6 فرح انتريتيكيم

 425.2 440.0 422.3 413.3 يهند

 410.5 425.6 410.3 395.6 ايم

  440.0 425.8 409.8 انتركيز× انًحصول )انتريتيكيم( 

 448.5 436.2 415.7 يتوسط انتركيز

 انتركيز = غ 0 و× انشعير                    5.13نهًحصول =  0.05اقم فرق يعنوً عهي يستوى 

 انتركيز= غ 0 و×انتريتيكيم  16.18    نهصنف )نهًحصونين(= 

 انتركيز = غ 0 و× انصنف × انًحصول       10.16انتركيز = 
 

اف التبػايف بػيف المحصػكليف انعكػس عمػح الاػركؽ المعنكيػة بػيف اصػػناؼ 
محصػػكؿ، كالػػجم يعػػكد الػػح االخػػتالؼ الكرارػػػػي بػػيف حػػج  االصػػناؼ كػػؿ 

، فضػػػال عػف االختالفػات التػػي ظدػرت بػيف االصػػناؼ فػي صػػاات النمػػػك
لػجلؾ كنتيجػػة تاػكؽ صػػنؼ الخيػر مػػف الشػعير ك فػػرح مػف التريتيكيػػؿ فػػي 

كابػػػػديا  2صػػػػاات النمػػػػك فقػػػػد تاك ػػػػا ايضػػػػا فػػػػي صػػػػاة عػػػػدد االشػػػػطا . ـ
شػطا  كاسػتجابة لتػ رير حػامض االسػككربؾ فقػد اكبر  نتػاج اال استعدادا

فػي حػيف بمػا عػػدد   2شػط . ـ 453انػتت صػنؼ الخيػر عػدد اشػطا  بمػا 
 2ـ .شػػػط  440االشػػػطا  فػػػي صػػػنؼ فػػػرح المتاػػػكؽ فػػػي الحشػػػة االكلػػػح 

اختالفػات معنكيػػة فػي صػػاة   [32ك 9]( . لقػد كجػػد كػؿ مػػف 6الجػدكؿ  
عػػػدد االشػػػطا  بػػػاختالؼ اصػػػناؼ الشػػػعير كالتريتيكيػػػؿ المزركعػػػة تحػػػت 

  ت رير ظركؼ مختماة. 
بمػػا متكسػػط حاصػػؿ العمػػؼ االخضػػر فػػي معاممػػة عػػدـ الػػرش بحػػامض 

 9.84كارتاػع الحاصػؿ الػػح  1-طػف . حػػػ   8.08االسػككربؾ  المقارنػة(  
كاسػتمر االرتاػاع عنػد  1-ممغػـ . لتػر 100عند الرش بتركيز  1-طف . حػ

 (.7  الجدكؿ 1-طف . حػ 11.71الح  1-. لترممغـ 200الرش بالتركيز 

 

 ( لنباتات اصناف الشعير و التريتيكيل 1-) طن . ها     تأثير الرش بتراكيز مختمفة من حامض األسكوربك في حاصل العمف االخضر 7جدول 
تركيز حايض االسكوربك يهغى 0 نتر انصنف انًحصول

-1 
 يتوسط انًحصول يتوسط االصناف

0 100 200 

 10.46 9.40 12.34 9.41 6.45 سًير انشعير

 10.30 12.73 9.89 8.29 شعاع

 11.67 13.80 12.20 9.013 انخير

  12.96 10.50 7.92 انتركيز× انًحصول ) انشعير( 

 9.30 9.46 10.90 9.66 7.83 فرح انتريتيكيم

 9.58 10.70 9.46 8.56 يهند

 8.85 9.79 8.44 8.33 ايم

  10.46 9.19 8.24 انتركيز× انًحصول )انتريتيكيم( 

 11.71 9.84 8.08 يتوسط انتركيز

 انتركيز = غ 0 و× نهًحصول = غ 0 و                   انشعير  0.05اقم فرق يعنوً عهي يستوى 

 انتركيز= غ 0 و× انتريتيكيم    0.75   نهصنف )نهًحصونين(= 

 انتركيز=غ 0 و× انصنف × انًحصول           0.90  انتركيز=  
 

اف التػػػػػ رير االيجػػػػػابي لػػػػػرش حػػػػػامض االسػػػػػككربؾ فػػػػػي حاصػػػػػؿ العمػػػػػؼ 
تاػكؽ حػج   د يعػكد الػح  1-ممغـ. لتر  200االخضر كتاكؽ معاممة الرش
الخضػػػرم ال سػػػيما المسػػػاحة الكر يػػػة كعػػػدد  كالمعاممػػػة فػػػي صػػػاات النمػػػ

مػػػف جدػػػة ك مػػػف جدػػػة اخػػػرل تعػػػكد ، (6،  2 يف الجػػػداكل 2االشػػػطا . ـ 
الػػح دكر حػػامض االسػػككربؾ فػػي تشػػجيع النمػػك الخضػػرم كالتػػي تػػرتبط 
ارتباطػػػا كريقػػػا مػػػع دكر  فػػػي رفػػػع عمميػػػات االنقسػػػاـ كاالسػػػتطالة ك انتػػػاج 
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 8]رفع كتيرة عمميات البنا  الضك ي كانتػاج ك تكسػيع االكراؽ االشطا  ك 
اف جات االسػبا  ك التػي تشػمؿ التاػكؽ فػي صػاات النمػػك  [. 30ك 18ك

الخضػػػػرم ادت الػػػػح تاػػػػكؽ صػػػػنؼ الخيػػػػر معنكيػػػػا عمػػػػح صػػػػناي شػػػػعاع 
. اف التبػػػايف بػػػيف الشػػػعير كالتريتيكيػػػؿ 1-طػػػف. حػػػػ 11.67كسػػػمير كبمػػػا 

، كالتػػػي ارجػػػع [32]كاصػػػنافدما فػػػي حاصػػػؿ العمػػػؼ االخضػػػر كجػػػدحما 
 سببدا الح التبايف الكراري بيف المحصكليف ك بيف اصنافدما.
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Effect of foliar application of different concentrations of ascorbic acid on 

growth, forage yield, and dry matter yield of some barley and triticale.  

1-Growth characters and Forage  yield at first cutting 
Hussain I. Ali , Labeed Sh. Mohammed 

 

Abstract 
Field experiment was conducted in gypsiferous soil to study the effect of foliar application of concentrations 0, 

100, 200 mg.l-1 of ascorbic acid on growth characters and forage yield of barley varieties (Samer, Shua'a, and 

Al-Khair) and triticale varieties (Farah, Muhanad and Amal). Balance croup in split plot design with tree 

replications was used. The results revealed that barley significantly exceeded triticale in leaf area and no. 

tillers.m
2
 (308.2cm2 , 441.7 tiller.m2), whereas   triticale was superior in NAR (0.1130*10-3 gm.cm

-2
.day

-1
). The 

treatment 200 mg.l
-1

 of ascorbic acid recorded the highest values of all characters studied leaf area 340 cm
2
, dry 

matter. Plant
-1

 2.0006 gm, NAR 0.1350*10
-3

, GCR 0.03722 gm.day
- 

1
, no. tillers.m

2
 448.5 and forage yield 11.71  tan.ha

-1
. Barley and triticale varieties were significantly differed in 

all characters except NAR for barley and except leaf area and forage yield for triticae. Al-Khair and Farah 

varieties had the superior values in these characters. Triple interactions in leaf area among triticale *Faraf*200 

mg. l
-1

 and among triticale*Muhanad*200 mg.l
-1

 in NAR and no.tiller.m
2
 significantly had the highest values 

(333.6 cm
2
, 0.1460*10-3 gm.cm

2
.day

-1
, 533 tiller.m

2
) respectively .   

Key word : Triticale, Barley, Forage yield     
 

                   

  


