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 الممخص
جامػػػعة بػػػغداد لػػػمكسـ اللمػػك  -ابػػف الهيثػػػـ –أجػػػريه هػػلد الدراسػػػة فػػا الحعػػل التػػابن لمحديعػػة اللباتيػػة لعسػػػـ عمػػػـك الحيػػاة، كميػػة التربػػػية لمعمػػػـك الصػػرفة 

كبػػػثةثة  فػػا تجربػػة عامميػػة Randomized Complete Block Design (RCBD ) كفػػت تصػػميـ العطاعػػاه كاممػػة التع ػػية 2218-2219
كتراكيػز متتمةػة مػف حػامض الجبػػرليف فػا بعػض الصػةاه تركػا المل ػأ NPKZn (1 :15 :15 :15 )مكرراه، بهدؼ معرفة تأثير السػماد المركػ  

كاربػن تراكيػز مػف حػامض الجبػػرليف  1-كغـ هػػ 162 ك 2السػػماد كهػا  ف مػفيلةػله التجربػة بمسػتكي طػة للثػػةثة أصػلاؼ مػف الح  ةةسمجيالمػظهرية كال
 كارتةػػاع اللبػػاه ( 158كالةتػػػو كبػػػحك   22بػػػحك  )أضػػافة الػػى  معاممػػة المعارلػػة كثةثػػة أصػػلاؼ مػػف الحلطػػة  1-( ممغـ لتػػر152، 122، 52، 25)

تركيػز الكالسػيـك  أظهػره ك تركبػز الةسػػةكر  ك تركيػز اللتػركجيفك  الكمػا قيػاس محتػكا الكمػػكركفيل ك مسػػاحة الكرقػة تحػه العمميػة ك مساحة كرقة العمػـ
عمػى الصػلةيف ارتػريف  158تةػكؽ الصػلب بػػحك   ك  قيػد الدراسػةفػا الصػةاه  158كالةتػػو كبػػحك   22لتػاج  اتػػتةؼ اـصػػلاؼ الثةثػة بػػحك  ال

تةكؽ الصػلب فػتو عمػى الػػصلةيف االتػريف بمحتػكا الكمكركفيػل  فا حيف عمميةة تحه القفا الصػةاه )ارتةاع اللباه كمساحة كرقة العمـ كمساحة الكر 
 سيـك بكتاتةكؽ عمى الصػلةيف االتريف فا تركيز اللتركجيف كالةػسةكر كالف 22الصلب بػحك   اماالكما، 

 لمظهرية كالكيمباجية(  أظهره لتاج  الدراسػة أف المعػامةه تحه تأثير السػماد تةكقه معلكيًا فا جمين مؤ ػراه الدراسػة )ا

مػف حػامض الجبػػرليف أعمػى متكسػف لمصػػةاه المظهريػة كالكيمياجيػة ماعػدا محتػكا الكمكركفيػل الكمػا ال كػاف التةػػكؽ  1-ممغـ لتػر122إف التركيػز  سػجل
   1-ممغـ لتر 152لصالو التركيز 

فػػا جميػػن  امعلكيػػ امػػف حػػامض الجبػػرليف تةكقػػ 1-ممغـ لتػػر 122تركيز بػػالرش ػكالػػ 1- كغـ هػػػ 162بػػيف مسػػتكا السػػماد  الثلػػاجا أظهػػره لتيجػػة التػػػداتل
مسػػتكا  ،معلكيػػاً  158بحػػك الصػػلب التكليةػػة بػػيف محتػػكا الكمكركفػػػيل الكمػػا  أظهػػره معػػامةه التػػداتل الثةثػػا تةػػكؽ  باسػػتثلا الصػػةاه المدركسػػػة 

   فا اغم  الصةاه قيد الدراسة ا معلكياتةكق مف حامض الجبػرليف 1-ممغـ لتر 122ك الرش بػػ  1-كغـ هػ 162السػماد 
 

 المقدمة 
الػػػى العاجػػػػػمة اللجيميػػػػة    L aestivum Triticum الحلطػػػةلتمػػػا ت

Poacea إف إلتػػاا العػػراؽ كصػػل هػػلا   [1]مػػف اللباتػػاه الع ػػبية  اكهػػ
كيحتػػاا العػػراؽ لمكصػػكؿ إلػػى  ،ألػػب طػػف 752مةيػػيف ك 4المكسػػـ إلػػى 

 222مةيػػػيف ك 4مرحمػػػة االكتةػػػا  الػػػلاتا مػػػف محصػػػكؿ الحلطػػػة، إلػػػى 
ألػػػب طػػػف سػػػلكيا، يضػػػاؼ لهػػػا مميػػػكف طػػػف مسػػػتكردة ـغػػػراض الجػػػكدة 

تتػكفر فيهػا مػادة الجمػكتيف باللسػبة لتمطها مػن الحلطػة المحميػة، التػا ال 
     [2] (https://www.aa.com.tr/ar ).المطمكبة

اللتركجيليػة فػػا زيػػادة التػاا كتحسػػيف لكعيػػة  اف االثػر االيجػػابا لةسػػمدة
فػا تحسػيف لمكهػا ممػا يػلعكس ايجابيػا الحلطة يعكد الى دكر اللتػركجيف 
يعمػػل عمػػى زيػػػادة اللمػػك التضػػر   فهػػك فػػا زيػػادة الحاصػػل كمككلاتػػ  ،

ممػػػا يسػػػػهـ فػػػا تثبيػػػػه اللبػػػػاه كزيػػػػػادة معدرتػػػػػ  عمػػػى امتصػػػاص المػػػا  
البركتيلػػػػػػاه  فهػػػػػػك يػػػػػػدتل فػػػػػػا تركيػػػػػػ   [3] كالمغليػػػػػػػاه مػػػػػػف التربػػػػػػػة 
الةزمػػة التمػػاـ  Cytochromeالسػػايتككرـك  ككاـلزيمػػاه كاـحمػػاض 

بعػػض تركيػػ  يػػدتل فػػا ك عمميػة التػػلةس كاالمتصػػاص الل ػػف لممغػلياه 
  IAA  [4]الهرمكلاه اللباتية مثل 
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بالغػػػة فػػػا تحعيػػػت لمػػػك الجػػػلكر كزيػػػادة   أهميػػػيمتمػػؾ علصػػػر الةسػػػةكر   
فهػك  هميتػ  ـعدد تةرعاتها مما يلعكس إيجابيًا فا زيادة اإللتػاا فضػًة 

ي ػػترؾ الةسػػػةكر مػػن اللتركجيػػػف فػػا بلػػػا  اـغ يػػػة التمكيػػػة كفػػػا تركيػػ  
 NADH2كالمرافعػػػػػػاه اـلزيميػػػػػػػة مثػػػػػػل ATPمركبػػػػػػػاه الطػػػػػػػاقة مثػػػػػػل 

يدتػػػػػل فػػػا تككيػػػػف أستػػػػراه مػػػن مجاميػػػػن الهيدرككسػػػيل ك  NADPH2ك
التابعة لمسكرياه كالكحكاله ، كيعمل عمى زيػػادة عػدد التةرعػاه كتعكيػػة 

الزلػػؾ دكرا حاسػػما فػػا التلظػػيـ الهرمػػكلا  يػػؤد   [3]لجػػلر  المجمػػكع ا
كالػ  علصػر   [5] الػزيـ 300مسػاعد لل ػاا اكثػر مػف  فا اللباتاه كهك

فضػػػة عػػػف للػػػؾ الزلػػػؾ بػػػال    [6]هػػػاـ فػػػا تركيػػػ  االحمػػػاض اللككيػػػة 
 االهميػػة لبلػػا  الهرمكلػػاه كاالككسػػيلاه كالجبرليلػػاه كالسػػايتككايليلاه، 

فػا التربػة  ؾ كالجز  المتػكفرػاللباه العميمة مف الزلعمى الرغـ مف حاجة 
يؤد  الزلؾ دكرا حيكيا فػا عمميػة التمثيػل الضػكجا ك   [7]ملتةض جدا 

 ككظيةػػػة الغ ػػػا  كبلػػػا  البػػػركتيف كتكػػػكيف حبػػػك  المعػػػا  كجهػػػاز الملاعػػػة 
[8]  

بػػػاف الجبرليلػػاه لهػػػا دكر فعػػاؿ ك ب ػػػكل كبيػػر فػػػا عمميػػػاه   [9]أ ػػار 
إل ت جن إلباه البلكر ك تحةػز اسػتطالة السػةمياه فػا  تطكر اللباتاه،

ـا اسػتطالة السػاؽ كععػد  الثمػار ك تحديػد  كثير مف اـلكاع اللباتية كمػف ثمػ
الجػػلس ك يػػلظـ االلتعػػاؿ مػػف مرحمػػة الحداثػػػة إلػػى مرحمػػة البمػػكغ ك يحةػػز 

 .اـزهار ك تكسين اـكراؽ 
فػػا الملطعػػة  NPKZn اللعػػداـ  الدراسػػاه حػػكؿ اسػػتتدـ سػػماد كلظػػرا 

اسػػػػػتتداـ  الدراسػػػػةالكسػػػػطى كالجلكبيػػػػة مػػػػف العػػػػراؽ  فعػػػػد تلاكلػػػػه هػػػػلد 
كتحػػه تراكيػػز عمػػى أصػػلاؼ جديػػدة فػػا كسػػف العػػراؽ ك  NPKZnسػػماد

 متتمةة مف الجبرليف
 المواد وطرائق العمل                   

لحديعة اللباتيػة العاجػدة لعسػـ عمػـك الحيػاة ، كميػة الةله التجربة فا حعل 
-2218 التربيػة لمعمػػـك الصػػرفةاابف الهيػػثـ، جامعػة بغػػداد، لمكسػػـ اللمػػك

2219  
أجريػػػه عمميػػػاه الحراثػػػة كالتلعػػػيـ كالتسػػػكية، كأتػػػله عيلػػػػاه مػػػف تربػػػػة 
الحعػل قبػػل الزراعػػة لغػػرض تعديػػػر بعػػض الصػػةاه الكيمياجيػػػة كالةيزيػاجيػػػة 

مكضػػو فػػا ككمػػػا   ،عيلػػػاه التربػػػة فػػا كميػػة الزراعػػة ال تػػـ اجػػرا  تحميػػل
   [12]حس  الطراجػت المكصكفػػة فا ( 1الجػػػػػػػدكؿ )

 

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة . (1جدول )
 القيمة الوحدات مفصوالت التربة القيمة الوحدات والت التربةـمفص

 pH  7.06درجة انتفاعم  244 1‾غى. كغى انطين

 0.004 1‾غى.كغىـيه زـانجاه N 440 1‾غى.كغى انغرين

 20.0 1‾غى.كغىـيه زـانجاه P 316 1‾غى.كغى انريم

 291.5 1‾غى.كغىـيه زـانجاه K  يزيجية جة انتربةـنس

    2.6 1‾ًينز.وـديسيس ((Ecااليصانية انكهربائية

 ابا غري ا كزارة الزراعة  –داجرة البحك  الزراعية المحمية مف  تـ الحصكؿ عمى بلكر الحلطة   
 

 تصميم التجربة .
مسػػتكييف مػػف  السػػماد   ػػممه( (2×5×3 صػػممه تجربػػػة عامميػػة كهػػا

كاربعػػػػػة تراكيػػػػػزمف حػػػػػامض 1-( كغـ هػػػػػػ0)،160(  NPKZnالمركػػػػػ  )
معاممػػة  فضػػة عػػف 1-( ممغػػـ   لتػػر150,100,50,25) GA3الجبػػرليف
 30بثةثػػة مكػػرراه  كلكػػل مكػػرر. مػػف الحلطػػة أصػػلاؼ ةثةثػػك المعارلػػة 

ـ كعميػػػػػػ  تضػػػػػػمله  1×0.8كبأبعػػػػػػاد  2ـ 0.8كحػػػػػػدة تجريبيػػػػػػة بمسػػػػػػاحة 
كحػػػدة تجريبيػػػة تحتػػػك  كػػػل كحػػػدة تجريبيػػػة أربعػػػة سػػػطكر  90التجربػػػة  

    ( سـ15طكلية لمزراعة ككاله المسافة بيف سطر كآتر )
غػػػـ مػػػف السػػػماد 12.8  الزراعػػػة كللػػػؾ باضػػػافةتػػػـ اضػػػافة السػػػماد قبػػػل 

غػػـ لكػػل سػػطر زراعػػة  2لكػػل كحػػدة تجريبيػػة كبكاقػػنNPKZn المركػػ  
     1-كغـ هػ   160كالل  يعادؿ 

غػػـ مػػف البػػلكر 13كللػػؾ بعػػد كزف  2018ا12ا2زرعػػة البػػلكر  بتػػاري  
غػـ مػف البػلكر  3.25لكل كحدة تجريبية  ال كضن فا كل سطر زراعػة 
  [11]  1-كغـ دكلػػػػـ  25عممػػػػًا أف كميػػػػة البػػػػلكر حسػػػػبه عمػػػػى أسػػػػاس 

كأجريػػه جميػػن عمميػػاه تدمػػة لممحصػػكؿ مػػف ر  كعػػزؽ كتع ػػي  كممػػا 
( يػػػػػػـك مػػػػػػف بػػػػػد  الزراعػػػػػػة كبتػػػػػػاري   65بعػػػػػػد مػػػػػركر) ، دعػػػػػه الحاجػػػػػػة

تػػـ رش حػػامض الجبػػرليف صػػباحًا اكراؽ  6-5كفػػا مرحمػػة  2019ا2ا5
( قطػرة مػف محمػكؿ 2( لتػر مػن إضػافة )1بحجػـ )ـ مر ة يدكيػة ااستتدب

الصػػابكف السػػاجل كمػػادة لا ػػرة لمهرمػػكف إثلػػا  الػػرش مػػف تػػةؿ تمطهػػا 

جيػػدا مػػن المحمػػكؿ المحضػػر فػػا المر ػػة لتعميػػل ال ػػد السػػطحا لمحمػػكؿ 
الػػػرش كلضػػػماف البمػػػل التػػػاـ لػػػركراؽ فضػػػًة عػػػف  رش لباتػػػاه معاممػػػة 

مسػػػاحة كرقػػػة تةػػػاع الليػػػاه ك تػػػـ دراسػػػة ار  السػػػيطرة بالمػػػا  المعطػػػر فعػػػف 
  ((1964كللػػػػؾ بتطبيػػػػت معادلػػػػة ،  كالكرقػػػػة تحػػػػه العمػػػػـ العمػػػػـ

McKee[12] لحسا  مساحة الكرقة 
× طػػػػػكؿ الكرقػػػػػة سػػػػػـ ×  )3.143) ×1.25=  ²المسػػػػػاحة الكرقيػػػػػة سػػػػػـ

 عرضها سـ   
 ككمتكسف اتله ع كاجيا مف التطكا الكسطى فا الكحدة التجريبية

الجػػػز  التضػػػر  فػػػا تػػػـ تعػػػدير محتػػػكا بعػػػض العلاصػػػر الغلاجيػػػة فػػػا 
اللبػػاه بعػػد تجةيػػب العيلػػاه فػػا المجةػػب الكهربػػاجا تحػػه درجػػة حػػرارة 

ثمطحلػػه كاتػل ملهػػا كزف معمػـك كهضػػمه حسػ  طريعػػة °ـ72-65مػف 
(1962 ).al etAgiza  [13 كُقدر ]المستتمص الحػامض لمعيلػاه  فا

Chapman and Pratt [14 ]( 1961)اللتػػػركجيف حسػػػ  طريعػػػة 
البكتاسػػػػػيـك حسػػػػػ   Matt [15، ](  1972)،الةسػػػػػةكر حسػػػػػ  طريعػػػػػة 

ا الكمكركفيػػل تػػـ تعػػدير محتػػك   ك al etpage  [61] .(1982طريعػػة 
لملبػػاه حعميػػًا باسػػتعماؿ جهػػاز التػػل العيلػػاه فػػا الجػػز  التضػػر   الكمػا

كللػػؾ   Spad- 502لػػكع  Chlorophyll meterقيػػاس الكمكركفيػػل 
المػػػػأتكلة مػػػػف السػػػػطر  قػػػػرا اه لعػػػػدد مػػػػف اـكراؽ بأتػػػػل متكسػػػػف ع ػػػػرة

، تػػـ تحميػل اللتػػػاج  إحصاجيػػػا   ع كاجيًا كلكل كحدة تجريبيػةالثالا كالثال
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حس  التصميـ المتبن كاسػتعماؿ اقػػػل فػػرؽ معلػػػػك  لمعارلػة المتكسػطاه 
 SAS, [17]( 2212) 0.05الحسابية لممعامةه علد مستكا احتماؿ 

 النتائج 
( فركقػاه معلكيػة بػيف اـصػلاؼ المدركسػة فػا 2أظهره لتاج  الجػدكؿ)
سػػـ  76.79بمتكسػف 158الصػلب بحػػك  تةػػكؽ متكسػف ارتةػػاع اللبػاه، 

سػػـ عمػػى  (67.28ك 69.34 )كالةػػتو 22عمػػى الصػػلةيف بحػػك   علكيػػام
 1-كغػػػـ  هػػػػ 162علػػػد رفػػػن مسػػػتكا السػػػماد مػػػف الصػػػةر إلػػػى ك  التػػػكالا 

سػػمؾ   ب ػػكل معلػػك   سػػـ 75.43الػػى  66.72ازداد ارتةػػاع اللبػػاه مػػف 
(، التركيػػػػز 2حػػػػامض الجبػػػػرليف سػػػػمككًا م ػػػػابهًا لمسػػػػماد كمػػػػف الجػػػػدكؿ )

مػػف حػػامض الجبػػرليف اـفضػػل فػػا رفػػن صػػةة ارتةػػاع  1-ممغػػـ  لتػػر122
معارلػػػػة مػػػػن تركيػػػػز  % 25.46إل بمغػػػػه لسػػػػبة الزيػػػػادة  معلكيػػػػا  اللبػػػػاه

 صةر مف الحامض 

فػػػػا  االتػػػػداتل الثلػػػػاجا بػػػػيف الصػػػػلب كتركيػػػػز حػػػػامض الجبػػػػرليف معلكيػػػػ
ككالػػه افضػػل تكليةػػة علػػد رش الصػػلب بحػػك   ،متكسػػف ارتةػػاع اللبػػاه

سػـ فػا حػػيف 86بمتكسػف االرتةػاع بمػ  1-ممغػـ  لتػر 122بػالتركيز  158
متػػػداتل كػػػاف ل ك، 22سػػػـ فػػا الصػػػلب بحػػػك   58.63بمػػ  اقػػػل ارتةػػػاع 

فػػا  امعلكيػػ تػػاثيراالثلػػاجا بػػيف مسػػتكا السػػماد كتركيػػز حػػامض الجبػػرليف 
 ،حػػامض الجبػػرليفمػػف  1-ممغػػـ  لتػػر 122متكسػػف ارتةػػاع اللبػػاه تركيػػز 

أماالتداتل الثةثا بيف الصػلب كالسػماد كحػامض الجبػرليف فعػد أظهػره 
لتػػػػاج  التحميػػػػل اإلحصػػػػاجا أف هلػػػػاؾ تةكقػػػػًا معلكيػػػػًا كلجميػػػػن اـصػػػػلاؼ 

 1-ممغػػـ  لتػػر 122كعلػػد 1-كغػػـ  هػػػ 162ةثػػة كتحػػه مسػػتكا السػػماد الث
هػػػػػك اـفضػػػػػل  158مػػػػػف حػػػػػامض الجبػػػػػرليف، ككػػػػػاف الصػػػػػلب بحػػػػػك  

مػػف السػػماد  1-كغػػـ  ق 162باعطاجػػ  أعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة تحػػه 
   سـ 93.25بم  مف حامض الجبرليف  1-ممغـ  لتر 122كعلد التركيز 

 

 (1-تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في أرتفاع نبات القمح )سم.نبات (7) جدول

 1-مستوى السماد كغم.هـ الصنف
 1-تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر

 53 100 50 25 0 مستوى السماد× تداخل الصنف     

 77بحوث 
0 52.25 58.50 63.00 74.75 71.33 63.97 

160 65.00 69.65 79.52 81.41 78.00 74.72 

 الفتح
0 54.40 61.66 64.33 70.50 55.00 61.18 

160 64.33 74.00 75.20 77.25 74.16 72.99 

 158بحوث 
0 70.33 70.75 76.41 78.75 78.83 75.01 

160 73.00 48.36 86.50 93.25 91.75 78.57 

 74.85 79.32 74.16 63.82 63.22 معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
 

RLSD (0.05) 
 4.477 يعدل تاثير حايض انجبرنين

4.904 
 10.965 انتداخم انثالثي

  
 تركيز حامض الجبرلين× تداخل الصنف 

 
 الصنف

 تركيز حامض الجبرلين
 معدل تاثير      الصنف

0 25 50 100 150 

 69.34 74.67 78.08 71.26 64.08 58.63 77بحوث 

 67.08 64.58 73.88 69.77 67.83 59.37 الفتح

 76.79 85.29 86.00 81.46 59.56 71.67 158بحوث 

RLSD (0.05) 7.754 3.468 

  
 تركيز حامض الجبرلين× تداخل مستوى السماد 

 
 مستوى السماد

 تركيز حامض الجبرلين

 150 100 50 25 0 معدل تاثير مستوى السماد

 66.72 68.39 74.67 67.91 63.64 58.99 صفر

160 67.44 64.00 80.41 83.97 81.30 75.43 

RLSD (0.05) 6.331 2.831 
 

   (7مساحة ورقة العمم )سم
( كجػػػػكد فػػػػركؽ معلكيػػػػة بػػػػيف اـصػػػػلاؼ فػػػػا 3أكضػػػػحه لتػػػػاج  جػػػػدكؿ )

 59.52قػد أعطػى معػدؿ  158مساحة كرقة العمـ ككاف الصػلب بحػك  
 ػػػػكل غيػػػػر ك ك  22 ػػػػكل معلػػػػك  عمػػػػى الصػػػػلب بحػػػػك  متةكقػػػػًا ب 2سػػػػـ

ك  55.46لهػػػػػلد الصػػػػػةة  متكسػػػػػطامعلػػػػػك  عمػػػػػى الةػػػػػتو كالمػػػػػلاف أعطيػػػػػا 
كقػػاه معلكيػػة عمػػى التػػكالا  قػػد أظهػػر السػػماد المضػػاؼ فر  2سػػـ 58.29

 162فعلػػد رفػػن مسػػتكا السػػماد مػػف الصػػةر إلػػى  فػػا مسػػاحة كرقػػة العمػػـ
بغػض اللظػر  2سػـ 62.95إلى  54.56ازداده المساحة مف  1-كغـ  هػ

 عف الصػلب كتركيػز حػامض الجبػرليف   كمػا بيلػه لتػاج  الجػدكؿ لةسػ 
 ،بتاثير الجبرليف كجكد فركؽ معلكية عدـ

اظهره لتاج  التداتل الثلاجا لمصلب كاضػافة السػماد فػرؽ معلػك  فػا  
 مػف السػماد 1-كغػـ  هػػ 162كليةػة مػف بحػك  كتهلد الصةة ، كتةكقه ال

، اما تػداتل الصػلب كتركيػز حػامض الجبػرليف 2سـ 62.34بعيمة بمغه 
 122كالتركيػػز 158كتةػػكؽ تػػداتل بحػػك  فاضػػهر تػػاثيرا معلكيػػا ايضػػا ،

-كغػػـ  هػػػ 162، كمػػا تةكقػػه التكليةػػة 55 62بعيمػػة بمغػػه 1-ممغػػـ  لتػػر

1
مػػػف بػػػيف معػػػامةه التػػػداتل مسػػػتكا 1-ممغػػػـ  لتػػػر 122كالتركيػػػز 158

، امػا الةػركؽ المعلكيػة 2سػـ 64.82السماد كتركيز الجبرليف بعيمة بمغػه 
ك 158فػػػا التػػػداتل الثةثػػػا فػػػاظهر تةكقػػػا معلكيػػػا فػػػا التػػػداتل بحػػػك  

  2سـ 65.92بعيمة بمغه  مف السماد 1-كغـ  هػ 162ك
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 7العمم سم والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في مساحة ورقةتاثير الصنف  (3) جدول
 1-مستوى السماد كغم.هـ الصنف

 1-تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر

 53 100 50 25 0 مستوى السماد× تداخل الصنف

 77بحوث 
0 48.70 51.00 51.70 54.70 53.00 51.82 

160 56.80 57.30 58.40 63.60 59.40 59.10 

 الفتح
0 51.60 56.10 56.30 58.40 53.40 55.16 

160 58.80 60.60 61.30 64.90 61.50 61.42 

 158بحوث 
0 53.10 57.50 58.40 59.20 55.30 56.70 

160 58.00 61.70 62.90 65.90 63.20 62.34 

 57.63 61.12 58.17 57.37 54.50 معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
 

RLSD (0.05) 
 4.629 تاثير حايض انجبرنين يعدل

5.071 
 11.339 انتداخم انثالثي

  

 تركيز حامض الجبرلين× تداخل الصنف 

 

 الصنف
 تركيز حامض الجبرلين

 معدل تاثير الصنف
0 25 50 100 150 

 55.46 56.20 59.15 55.05 54.15 52.75 77بحوث 

 58.29 57.45 61.65 58.80 58.35 55.20 الفتح

 59.52 59.25 62.55 60.65 59.60 55.55 158بحوث 

RLSD (0.05) 8.018 3.586 

  
 تركيز حامض الجبرلين× تداخل مستوى السماد 

 
 مستوى السماد

 تركيز حامض الجبرلين

 150 100 50 25 0 معدل تاثير مستوى السماد

 54.56 53.90 57.43 55.47 54.87 51.13 صفر

160 57.87 59.87 60.87 64.80 61.37 60.95 

RLSD (0.05) 6.546 2.920 
 

 (7)سممية العمالورقة مساحة الورقة تحت 
قيػػػد  ؼاصػػػل( كجػػػكد فػػػركؽ معلكيػػػة بػػػيف اال4مػػػف لتػػػاج  جػػػدكؿ )يةحػػ  

كالةػػػرؽ لػػػـ  2سػػػـ 52.49بعيمػػػة بمغػػػه 158الدراسػػػة مػػػن تةػػػكؽ الصػػػلب 
كمػػػػا لةحػػػػ  كجػػػػكد فػػػػركؽ   ،22يتتمػػػػب معلكيػػػػا عػػػػف الصػػػػلب بحػػػػك  

السػػماد مػػف عػػدـ لتيجػػة  معلكيػػة فػػا متكسػػف مسػػاحة الكرقػػة تحػػه العمػػـ
 1-كغـ هػػػػ 162إضػػافت  إل علػػػد زيػػػادة مسػػتكا السػػػماد مػػػف الصػػةر إلػػػى 

إلػػى  46.47كالػػه هلػػاؾ زيػػادة فػػا متكسػػف متكسػػف لهػػلد الصػػةة  مػػف 
    أمػػا تػػأثير حػػامض الجبػػرليف فتكضػػو مػػف تػػةؿ لتػػاج  2سػػـ 54.75
( كػػػػػػاف أعمػػػػػػى متكسػػػػػػف مسػػػػػػاحة الكرقػػػػػػة تحػػػػػػه العمػػػػػػـ علػػػػػػد 4) جػػػػػػدكؿ
 كػػػاف 2سػػػـ 56.55مػػػف حػػػامض الجبػػػرليف هػػػك 1-ممغـ لتػػػر 122التركيػػػز
معلكيػػػا فػػا صػػػةة  التػػػداتل الثلػػاجا بػػػيف الصػػلب كمسػػػتكا السػػماد تػػاثير

علػػػد  2سػػـ 56.84 متكسػػف الصػػػةة فعػػػد بمػػ  المسػػاحة لكرقػػة تحػػػه العمػػـ

تػػػػػداتل  كػػػػافك  السػػػػماد،مػػػػػف مسػػػػتكا 1-كغـ هػػػػػ 162بحػػػػك  كالصػػػػلب 
صػةة  متكسػف معلكيا ايضا فعػد بمػ  الصلب من تركيز حامض الجبرليف

كالتركيػػز 158لمصػػلب بحػػك   2سػػـ 58.15 المسػػاحة لكرقػػة تحػػه العمػػـ
تػػأثير التػػداتل الثلػػاجا بػػيف مسػػتكا  امػػا ،مػػف الجبػػرليف 1-ممغـ لتػػر 122

 معلكيًا فا متكسف الكرقة فكاف السماد كحامض الجبرليف 
 122كالتركيػػػػػػػز  1-ػكغـ هػػػػػػػ 162العمػػػػػػػـ فعلػػػػػػػد مسػػػػػػػتكا السػػػػػػػماد تحػػػػػػػه 
 ،2سػػػـ 61.63  متكسػػػف بمػػػ مػػػف الحػػػامض كالػػػه اعمػػػى  1-ممغـ لتػػػر
لتػػػاج  كجػػػكد فػػػركؽ معلكيػػػة فػػػا قػػػيـ الصػػػةة المدركسػػػة علػػػد الأكضػػػحه 

لهػلد  2سػـ 64.00لعكامل الدراسة فعد بمغػه اعمػى قيمػة التداتل الثةثا 
 1-ػكغـ هػػ 162مسػػتكا السػػماد تحػػه تػػاثير  158الصػػةة علػػد الصػػلب 

   مف الحامض 1-ممغـ لتر 122كالتركيز 
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 (7( تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في مساحة الورقة تحت العمم )سم4) جدول
 1-السمادكغم.هـى مستو الصنف

 1-تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر

 150 100 50 25 0 مستوى السماد× تداخل الصنف 

 77بحوث 
0 40.00 40.90 43.80 51.60 50.60 45.38 

160 47.90 47.30 52.50 57.90 57.00 52.52 

 الفتح
0 42.70 43.40 44.00 50.50 48.90 45.90 

160 47.50 48.60 53.40 63.00 61.90 54.88 

 158بحوث 
0 43.60 47.40 46.10 52.30 51.30 48.14 

160 51.50 50.50 55.50 64.00 62.70 56.84 

 55.40 56.55 49.22 46.35 45.53 معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
 

RLSD (0.05) 
 3.862 يعدل تاثير حايض انجبرنين

4.231 
 9.460 انتداخم انثالثي

  
 تركيز حامض الجبرلين× تداخل الصنف 

 
 الصنف

 الجبرلينتركيز حامض 
 معدل تاثير      الصنف

0 25 50 100 150 

 48.95 53.80 54.75 48.15 44.10 43.95 77بحوث 

 50.39 55.40 56.75 48.70 46.00 45.10 الفتح

 52.49 57.00 58.15 50.80 48.95 47.55 158بحوث 

RLSD (0.05) 6.690 2.992 

  

 تركيز حامض الجبرلين× تداخل مستوى السماد 

 
 مستوى السماد

 تركيز حامض الجبرلين

 150 100 50 25 0 معدل تاثير مستوىالسماد

 46.47 50.27 51.47 44.63 43.90 42.10 صفر

160 48.97 48.80 53.80 61.63 60.53 54.75 

RLSD (0.05) 5.462 2.443 

 

 في لمجزء الخضري ( 7محتوى الكموروفيل الكمي )مايكروغرام.سم
االصػػلاؼ قيػػد ( إلػػى كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة بػػيف 5أ ػػاره لتػػاج  جػػدكؿ )

لب فػػػا محتػػػكا الكمكركفيػػػل الكمػػػا لمجػػػز  التضػػػر  إل أف صػػػ  الدراسػػػة
هػػػػلد الصػػػػةة  كأعطػػػػى اعمػػػػى متكسػػػػف الةػػػػتو تةػػػػكؽ معلكيػػػػًا فػػػػا متكسػػػػف 

هػػػلد ككػػػاف لمسػػتكا السػػػماد تػػػأثير معلػػك  فػػػا  ،2مايكركغراـ سػػـ38.81
بمػػ  متكسػػف هػػلد  1-كغػػـ  هػػػ 162فعلػػد رفػػن مسػػتكا السػػماد إلػػى  الصػػةة

أمػػػا تػػػأثير حػػػامض الجبػػػرليف فعػػػد    2مػػػايكركغراـ  سػػػـ 37.88الصػػػةة  
مػػف  1-ممغػػـ  لتػػر 152التركيػػز كتةػػكؽ عض المعػػامةه بكػػاف معلكيػػًا لػػ
  2مػػػايكركغراـ  سػػػـ 37  37 لمصػػػةةمتكسػػػف  اعمػػػى باعطاجػػػ الحػػػامض 

صلب كمستكا السماد كجػكد فػركؽ معلكيػة أظهره لتاج  التداتل بيف ال
كػػاف الصػػلب  فػػتو  كقػػد ،فػػا محتػػكا الكمكركفيػػل الكمػػا لمجػػز  التضػػر  

هػػك اـفضػػل باعطاجػػ  أعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة معارلػػة مػػن الصػػلةيف 
 الصػػلب فػػتو كقػػد اعطػػه معاممػػة، ارتػػريف بكجػػكد  كعػػدـ كجػػكد السػػماد

ضػػػافة مسػػػتكا ك  اعمػػػى متكسػػػف لمصػػػةة  مػػػف  السػػػماد 1-ػكغػػػـ  هػػػ 162ا 

الصػػػػلب كتركيػػػػز حػػػػامض  تػػػػداتلكػػػػاف ك  ، 2مػػػػايكركغراـ  سػػػػـ 39.82
إل أظهػػػر الصػػػلب فػػػتو أعمػػػى قػػػيـ لهػػػلد  ايضػػػا،الجبػػػرليف تػػػأثيرا معلكيػػػًا 
مػػايكركغراـ   42.15الػػل  اعطػػا 1-ممغػػـ  لتػػر 122الصػةة علػػد التركيػػز 

مسػػتكا السػػماد  تػػداتل تػػأثيربكجػػكد فػػركؽ معلكيػػة  لتػػاج ال ظهػػره أ2سػػـ
 162ككالػػػه افضػػػػل تكليةػػػة بػػػػيف التسػػػميد بمسػػػػتكا  كحػػػامض الجبػػػػرليف

مػػػف الحػػػامض فعػػػد اعطػػػه اعمػػػى  1-ممغـ لتػػػر 152كالتركيػػػز1-كغػػػـ  هػػػػ
ككالػه   فػا محتػكا الكمكركفيػل الكمػا2مػايكركغراـ  سػـ41.00 متكسف 

الةػػػركؽ معلكيػػػة لتيجػػػة التػػػداتل بػػػيف السػػػماد كالجبػػػرليف كاعمػػػى متكسػػػف 
 152علػػػد اضػػافة السػػػماد ك التركيػػػز  كػػػاف علػػد معاممػػػة 41.00لمصػػةة 
، امػػا التػػداتل الثةثػػا فعػػد اظهػػر فركقػػا معلكيػػة فػػا الصػػةة 1-ممغـ لتػػر

علػػػػد 2مػػػػايكركغراـ  سػػػػـ 41.90 المدركسػػػػة ككالػػػػه اعمػػػػى قيمػػػػة لمصػػػػةة
 مػػػػػػػف السػػػػػػػماد 1-كغػػػػػػػـ  هػػػػػػػػ 162فػػػػػػػتو كالمسػػػػػػػتكا  معاممػػػػػػػة الصػػػػػػػلب 

  الجبرليف  مف حامض  1-ممغـ لتر 152التركيزك 
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 .الحنطة لنبات لمجزءالخضري  2 سم. مايكروغرام الكمي الكموروفيل محتوى  في وحامض الجبرلين تداخالتهما و والسماد تاثيرالصنف( 5جدول)
 مستوى السماد  ×تداخل الصنف   1-لتر.تركيز حامض الجبرلين ملغم 1-هـ.مستوى السماد كغم الصنف

  0 25 50 100 150  

 32.00 33.00 32.30 32.00 32.20 30.50 0 22 بحوث

 160 32.40 33.50 34.40 34.70 43.00 35.60 

 37.80 37.50 38.40 39.20 37.20 36.70 0 الفتح

 160 37.70 38.40 40.30 41.90 40.80 39.82 

 34.88 34.30 36.40 36.50 34.00 33.20 0 158 بحوث

 160 36.10 37.00 38.30 40.50 39.20 38.22 

  37.97 37.37 36.78 35.38 34.43 تاثير تركيز حامض الجبرلين معدل

RLSD (0.05) 1.697  1.549 يعدل تاثير حايض انجبرنين 

   3.795  انتداخم انثالثي  

   تركيز حامض الجبرلين × تداخل الصنف  

 معدل تاثير الصنف    تركيز حامض الجبرلين  الصنف

  0 25 50 100 150  

 33.80 38.00 33.50 33.20 32.85 31.45  22 بحوث

 38.81 39.15 40.15 39.75 37.80 37.20  الفتح

 36.55 36.75 38.45 37.40 35.50 34.65  158 بحوث

RLSD (0.05) 2.683     1.200 

   الجبرلين ضتركيز حام×تداخل مستوى السماد   

 معدل تاثير مستوى السماد    تركيز حامض الجبرلين مستوى السماد

  0 25 50 100 150  

 34.89 34.93 35.70 35.90 34.47 33.47  صفر

160  35.40 36.30 37.67 39.03 41.00 37.88 

RLSD (0.05) 2.191     0.980 

 
 لمجزء الخضري ( %)تركيز النتروجين 

(  كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة فػػا تركيػػز اللتػػركجيف بػػيف 6لتػػاج  جػػدكؿ) اكػػده
متكسػػػطًا  كاعطػػػى اعمػػػى 22الصػػػلب بحػػػك   تةػػػكؽ أصػػػلاؼ الحلطػػػة إل 

لتػػػاج  فػػػركؽ معلكيػػػة علػػػد اضػػػافة ال اظهػػػره  %2.18%لهػػػلد الصػػػةة 
السػػماد مػػف عػػدـ اضػػافت  فػػا متكسػػف تركيػػز اللتػػركجيف إل بمػػ  متكسػػف 

كمػػا اظهػػره ، 1-كغـ هػػػ 162%علػػد مسػػتكا السػػماد  2.43هػلد الصػػةة 
اللتػػػػاج  كجػػػػكد فػػػػركؽ معلكيػػػػة لتيجػػػػة الػػػػرش بحػػػػامض الجبػػػػرليف، ككػػػػاف 

مػػػف الحػػػامض كبلسػػػبة  1-ممغػػػـ  لتػػػر122افضػػػل تركيػػػز لملتػػػركجيف هػػػك 
 %  79.85زيادد 

كجكد فركؽ معلكية لتيجة التػداتل الثلػاجا بػيف  اللتاج لةح  مف تةؿ 
ككػػاف الصػػلب  ،فػػا متكسػػف تركيػػز اللتػػركجيفالصػػلب كمسػػتكا السػػماد 

مػػف  1-كغـ هػػػ 162سػػجل أفضػػل متكسػػف لهػػلد الصػػةة علػػد  22بحػػك  

 اظهػػرالتػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كتركيػػز حػػامض الجبػػرليف  ،السػػماد
ككػاف اعمػى  فركؽ معلكية لبعض المعػامةه فػا قػيـ متكسػف اللتػركجيف

 122كالتركيزدمػػػػف السػػػػما 1-كغـ هػػػػػ 162علػػػػد التكليةػػػػة ؿ3.29متكسػػػػف 
ككػػػاف التػػػداتل معلػػػك  بػػػيف السػػػماد كتركيػػػز   مػػػف الجبػػػرليف1-ممغػػػـ  لتػػػر

اـفضػػل علػػد المعاممػػة  %3.29الجبػػرليف، كاعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة 
 كالتركيػػػز1-كغػػػـ  هػػػ 162مسػػتكا السػػماد ال كهػػػافػػا زيػػادة هػػػلد الصػػةة 

بػػػػيف عكامػػػػل  كػػػػاف لمتػػػػداتل الثةثػػػػا مػػػػف الجبػػػػرليف،1-ممغػػػػـ  لتػػػػر 122
دكر فػػػا إظهػػػار فركقػػػاه معلكيػػػة فػػػا قػػػيـ تركيػػػز اللتػػػركجيف إل  الدراسػػػة

مػف  1-كغـ  هػػ 162 المستكا ك  158تةكقه التكليةة بيف الصلب بحك  
 الجبػرليف كاعطػه اعمػى مػف حػامض 1-ممغػـ  لتػر 122التركيز ك السماد 

  3.53 بمغه تركيز اللتركجيفل ةقيم
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 ( تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في تركيز النتروجين% لمجزء الخضري لنبات الحنطة6) جدول
 1-مستوى السماد كغم.هـ الصنف

 1-تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر

 150 100 50 25 0 مستوى السماد× تداخل الصنف  

 77بحوث 
0 1.09 1.29 1.83 2.06 1.70 1.59 

160 2.12 2.14 3.60 3.53 2.52 2.77 

 الفتح
0 1.05 1.17 1.33 1.69 1.60 1.36 

160 1.88 2.00 2.35 3.30 2.95 2.49 

 158بحوث 
0 1.00 1.14 1.16 1.39 2.00 1.33 

160 1.22 1.72 2.06 3.05 2.50 2.11 

 2.21 2.50 2.05 1.75 1.39 الجبرلينمعدل تاثير تركيز حامض 
 

RLSD (0.05) 
 0.372 يعدل تاثير حايض انجبرنين

0.408 
 0.912 انتداخم انثالثي

  
 تركيز حامض الجبرلين× تداخل الصنف 

 
 الصنف

 تركيز حامض الجبرلين
 معدل تاثير      الصنف

0 25 50 100 150 

 2.18 2.11 2.79 2.71 1.72 1.60 77بحوث 

 1.39 2.27 2.49 1.84 1.58 1.46 الفتح

 1.72 2.25 2.22 1.61 1.43 1.11 158بحوث 

RLSD (0.05) 0.645 0.288 

  

 تركيز حامض الجبرلين× تداخل مستوى السماد 

 
 مستوى السماد

 تركيز حامض الجبرلين

 150 100 50 25 0 السماد معدل تاثير مستوى

 1.43 1.76 1.71 1.44 1.20 1.04 صفر

160 1.74 1.95 2.67 3.29 2.64 2.43 

RLSD (0.05) 0.526 0.235 

   لمجزء الخضري ( %) الفسفور تركيز
 

( أف متكسػػػػف تركيػػػػز الةسػػػػةكر فػػػػا الصػػػػلب 7أ ػػػػاره لتػػػػاج  الجػػػػدكؿ )
الل  كاف متةكقًا كب كل معلػك  عمػى صػلةا   2.63كاله   22بحك  

 ت ػػػير عمػػػى التػػػكالا  2.49ك 2.55المػػػلاف أعطيػػػا  158الةػػػتو كبحػػػك  
( كجكد فركؽ معلكية فا متكسػف تركيػز الةكسػةكر تحػه 7لتاج  جدكؿ )

التسػػميد إل بمػػػ  متكسػػػف  ـمػػػف السػػماد معارلػػػة بعػػػد 1-كغـ هػػػػ 162تػػأثير 
%معارلػػػة مػػػن عػػػدـ  28.57كبلسػػػبة زيػػػادة هػػػا  % 2.63هػػػلد الصػػػةة 

 السماد  كجكد

 

 الحنطة لنبات الخضري  لمجزء %  الفسفور تركيز في وتداخالتهما الجبرلين وحامض والسماد الصنف تاثير (7) جدول
 السماد مستوى ×  الصنف تداخل   1-لتر.ملغم الجبرلين حامض تركيز 1-هـ.كغم السماد مستوى الصنف

  0 25 50 100 150  

 0.56 0.65 0.69 0.66 0.48 0.30 0 22 بحوث

 160 0.50 0.61 0.73 0.85 0.82 0.70 

 0.48 0.46 0.63 0.59 0.42 0.29 0 الفتح

 160 0.40 0.57 0.63 0.80 0.75 0.63 

 0.42 0.46 0.51 0.50 0.40 0.25 0 158 بحوث

 160 0.35 0.46 0.57 0.70 0.66 0.55 

  0.63 0.70 0.61 0.49 0.35 الجبرلين حامض تركيز تاثير معدل

RLSD (0.05) 0.062  0.057 انجبرنين حايض تاثير يعدل 

   0.140  انثالثي انتداخم  

   الجبرلين حامض تركيز × الصنف تداخل  

 الصنف تاثير معدل    الجبرلين حامض تركيز  الصنف

  0 25 50 100 150  

 0.63 0.74 0.77 0.70 0.55 0.40  22 بحوث

 0.55 0.61 0.72 0.61 0.50 0.35  الفتح

 0.49 0.56 0.61 0.54 0.43 0.30  158 بحوث

RLSD (0.05)   0.099   0.044 

   الجبرلين حامض تركيز × السماد مستوى تداخل  

 السماد مستوى تاثير معدل    الجبرلين حامض تركيز السماد مستوى

  0 25 50 100 150  

 0.49 0.52 0.61 0.58 0.43 0.28  صفر

160  0.42 0.55 0.64 0.78 0.74 0.63 

RLSD (0.05)   0.081   0.036 
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لتػػاج  كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة فػػا متكسػػف تركيػػز الةكسػػةكر بتػػأثير الده كػػأ
كافػػػة تراكيػػػز حػػػامض الجبػػػرليف كػػػاف التركيػػػز اـفضػػػل فػػػا زيػػػادة هػػػلد 

% معارلػػة مػػن معاممػػة 122كبلسػػبة زيػػادة  1-ممغـ لتػػر 122الصػػةة هػػك 
 عدـ الرش بحامض الجبرليف 

 كػػافلتػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كمسػػتكا السػػماد اف التػػاج  ال اظهػػره
 0.70ه اعمى متكسف لمصػةة كال كالةكسةكر  تركيز معلك  فا متكسف

   ،1-ػكغـ ه 162مستكا السماد  ك 22الصلب بحك  علد معاممة %
تل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كتركيػػز حػػامض الجبػػرليف تػػأثير التػػدا كػػافكمػػا 
كفػػد تةكقػػه التكليةػػة بػػيف  فػػركؽ معلكيػػة فػػا متكسػػف تركيػػز الةكسػػةكر لك

باعطاجهػػػػػػػػا اعمػػػػػػػػى   1-ممغـ لتػػػػػػػػر 122كالتركيػػػػػػػػز 22الصػػػػػػػػلب بحػػػػػػػػك  
 لتركيز الةسعكر ، %  0.77متكسف

فركقػاه معلكيػة فػا تركيػز الةكسػةكر لتيجػة التػداتل بػيف مسػتكا  كجده
السػػػماد كتركيػػػز حػػػامض الجبػػػرليف فعػػػد كػػػاف أعمػػػى متكسػػػف لمصػػػةة علػػػد 

مػػػػػف حػػػػػػامض  1-ممغـ لتػػػػػر 122كالتركيػػػػػز 1-ػكغـ هػػػػػ 162التسػػػػػميد بػػػػػػػ 
فعػػػد أمػػا التػػػداتل الثةثػػا بػػػيف عكامػػل الدراسػػػة  ،%2.78الجبػػرليف كهػػػك 
تةكقػه التكليةػة إل ،الةكسػةكر لمجػز  التضػر  فا قيـ تركيػز  كاف معلكيا

 162مػف الحػامض ك  1-ممغـ لتػر 122التركيز ك  22مف صلب بحك  
  %0.85باعطاجها اعمى قيمة لتركيزالعلصر بمغهمف السماد  1-كغـ هػ

 لمجزء الخضري ( %)ز البوتاسيوم يترك
أعمػػػػى  سػػػػجلقػػػػد  22( بػػػػأف الصػػػػلب بحػػػػك  8أ ػػػػاره لتػػػػاج  جػػػػدكؿ )

  15معارلة بصلةا الةتو كبحك   (%2.11) متكسف لهلد الصةة

 الحنطة لنبات الخضري  الجزء في % البوتاسيوم تركيز في وتداخالتهما الجبرلين وحامض والسماد الصنف تاثير (8) جدول
 السماد مستوى × الصنف تداخل   1-لتر.ملغم الجبرلين حامض تركيز 1-هـ.كغم السماد مستوى الصنف

  0 25 50 100 150  

 1.49 1.75 1.95 1.20 1.41 1.12 0 22 بحوث

 160 1.92 2.11 3 09 3.74 2.81 2.73 

 1.33 1.36 1.66 1.36 1.15 1.10 0 الفتح

 160 1.72 2.08 3.07 3.47 2.46 2.56 

 1.28 1.08 1.37 1.72 1.14 1.09 0 158 بحوث

 160 1.26 2.00 3.02 3.30 2.93 2.50 

  2.07 2.58 2.24 1.65 1.37 الجبرلين حامض تركيز تاثير معدل

RLSD (0.05) 0.46  0.41 انجبرنين حايض تاثير يعدل 

   1.02  انثالثي انتداخم  

   الجبرلين حامض تركيز × الصنف تداخل  

 الصنف تاثير معدل    الجبرلين حامض تركيز  الصنف

  0 25 50 100 150  

 2.11 2.28 2.85 2.15 1.76 1.52  22 بحوث

 1.94 1.91 2.57 2.22 1.62 1.41  الفتح

 1.89 2.01 2.34 2.37 1.57 1.18  158 بحوث

RLSD (0.05) 0.72     0.32 

   الجبرلين حامض تركيز× السماد مستوى تداخل  

 السماد مستوى تاثير معدل    الجبرلين حامض تركيز السماد مستوى

  0 25 50 100 150  

 1.36 1.40 1.66 1.43 1.23 1.10  صفر

160  1.63 2.06 3.06 3.50 2.73 2.60 

RLSD (0.05)    0.59  0.26 
 

( فركقػػاه معلكيػػة فػػا تركيػػز البكتاسػػيـك لمجػػز  8أظهػػره لتػػاج  جػػدكؿ )
 1-كغػـ ق 162فعلػد مسػتكا السػماد التضر  بكجكد التسميد مف عدم  

% علػػػد عػػػدـ 1.36%معارلػػػة مػػػن  2.62كػػػاف متكسػػػف هػػػلد الصػػػةة هػػػك 
 إضافة السماد 

لتاج  التأثير المعلك  لحامض الجبرليف فا تزكيػز البكتاسػيـك اله اظهر  
فػػػا زيػػػادة هػػػلد الصػػػةة كبلسػػػبة زيػػػادة  1-ممغـ لتػػػر 122ككػػػاف التركيػػػز 

 % معارلة من معاممة السيطرة 88.32
    فكاف معلك   أما التداتل الثلاجا بيف الصلب كمستكا السماد 

 ك 22صػػلب بحػػك  علػػد % 2.73هػػلد الصػػةة لمتكسػػف  اعمػػى فعػػد بمػػ 
تػػػأثير التػػػداتل الثلػػػاجا بػػػيف  ،ككػػػافمػػػف السػػػماد  1-كغـ هػػػػ 162مسػػػتكا 

 التكليةػػةككػػاف  معلػػك   الصػػلب كتركيػػز الحػػامض فػػا تركيػػز البكتاسػػيـك
مػػف الحػػامض إل أعطػػى  1-ممغـ لتػػر 122التركيػػز ك  22اـفضػػل بحػػك  
 فػػػػا الصػػػػةة المدركسػػػػة كجػػػػده فػػػػركؽ معلكيػػػػة ،%0.77أعمػػػػى متكسػػػػف 

ككالػػه افضػػل لتيجػػة لتػػداتل مسػػتكا السػػماد كتركيػػز حػػامض الجبػػرليف 
 1-ممغـ لتػر 122كالتركيػز  مف السماد 1-كغـ هػ 162إضافة  تكليةة علد

معلكيػػة فػػا هلػػاؾ فػػركؽ ، 0.78ال سػػجمه اعمػػى متكسػػف  الجبػػرليف مػػف
 قػػيـ تركيػػز البكتاسػػيـك لتيجػػة لتػػداتل عكامػػل الدراسػػة ككالػػه أعمػػى قيمػػة

 1-كغـ هػػػ 162مسػػتكا  22سػػجمه علػػد تكليةػػة صػػلب بحػػك   0.85%
    1-ممغـ لتر 122التركيز ك مف السماد 

 شةقالمنا
 ات المظهريأأأةصأأأففأأأي ال وحأأأامض الجبأأأرلين سأأأمادوال الصأأأنفتأأأرثير 

 مساحة الورقة تحت العمم  العمم،ارتفاع النبات، مساحة ورقة 

إف الزيػػػادة الحاصػػػمة فػػػا المؤ ػػػراه المظهريػػػة أعػػػةد كمػػػا تكضػػػو للػػػؾ 
إلػػى التربػػة  NPKZn( قػػد يكػػكف سػػببها إضػػافة سػػماد 4، 3، 2جػػداكؿ )

 PكNالػػػل  أدا إلػػػى زيػػػادة جاهزيػػػة كتػػػكازف التربػػػة بالعلاصػػػر الغلاجيػػػة 
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رفػػػػن كةػػػػا ة ا زاد امتصاصػػػػها مػػػػف قبػػػػل اللبػػػػاه كمػػػػف ثػػػػـ مػػػػم Znك Kك
ا كالتػػػلةس كا ػػػتراكها فػػػا تصػػػلين كربػػػكلال تمثيػػػلالعمميػػػاه الةسػػػمجية كال

اـحمػػػاض اـميليػػػة كمػػػف ثػػػـ تكػػػكيف كبلػػػا  البركتيلػػػاه كالمػػػكاد الغلاجيػػػة 
ككػللؾ إف رفػن كةػا ة   [18]كتتزيلها فا اللبػاه عمػى  ػكل مػادة جافػة 

كتػػػػأتر ( 5سػػػػبب  زيػػػػادة محتػػػػكا الكمكركفيػػػػل جػػػػدكؿ )ا كربػػػػكلال تمثيػػػػلال
كتعد كرقة العمـ  كالتػا أهػـ جػز  باللبػاه   [19] ظاهرة  يتكتة اـكراؽ

ك ككػػػػللؾ تعػػػػد مػػػػرآة عاكسػػػػة لمتكسػػػػف كةػػػػا ة ا كربػػػػكلال تمثيػػػػلملفاعميػػػػة 
السػػػيما  -المصػػدر اـكؿ للػػكات  التمثيػػل الكػػاربكلا -ا كربػػكلال تمثيػػلال

أكبػر كميػة مػف العلاصػر  التػااإل تعػـك ب [22]علد مرحمػة ممػا الحبػك  
أمػا الحبػة  Sourceالغلاجية إلى الحبك  كبهلا تعد كرقة العمػـ المصػدر 

 عممًا أف هلػاؾ عػدة أدكار تعػـك بهػا هػلد العلاصػر الغلاجيػة Sinkeفها 
أده إلػى تحسػيف الةعاليػاه الحيكيػة كالةسػمجية داتػل  المكجكدة  بالسػماد

كتضػػػػر  كبيػػػػريف  جسػػػػـ اللبػػػػاه ممػػػػا ترتػػػػ  عميهػػػػا تكػػػػكيف لمػػػػك جػػػػلر  
 كمهميف كهلا العكس إيجابًا عمى جمين المؤ راه الملككرة أعةد  

دكر مهػػـ فػػا زيػػادة المؤ ػػراه المظهريػػة الجػػداكؿ  ككػػاف لػػرش الجبػػرليف
ككلػػػ  يممػػػؾ تػػػأثيرًا كبيػػػرًا فػػػا زيػػػادة العسػػػاـ كاتسػػػاع التةيػػػا  (4، 3، 2)

ـف الجبػػػػػرليف  [4]العميػػػػػة كتحػػػػػه العميػػػػػة  السػػػػػيما الملطعػػػػػة المرسػػػػػتمية
يسػػػتطين تغييػػػر التاصػػػية االزمكزيػػػة لتمػػػؾ التةيػػػا مػػػف تػػػةؿ مسػػػاهمت  
بادتػاؿ المػا  إليهػا كالػػل  يػؤثر فػا ارتتػا  كليكلػػة جػدرالها كهػلا بالتػػالا 

كهػػلا يػػؤثر إيجابػػًا فػػا مكاصػػةاه اللمػػك   [21] يسػػاعد عمػػى اسػػتطالتها 
اصػػػر فػػػا المجمػػػكع الجػػػلر  إل يزيػػػد مػػػف عمميػػػة امتصػػػاص المػػػا  كالعل

الحيكيػػػة ا كربػػػكلال تمثيػػػلالالمغليػػػة كهػػػلا يػػػؤد  إلػػػى رفػػػن كةػػػا ة عمميػػػة 
كالمهمػػة فػػػا لمػػك اللبػػػاه إل تسػػهـ كب ػػػكل مبا ػػر فػػػا زيػػادة المؤ ػػػراه 
المدركسػػػة، كيسػػػتطين الجبػػػرليف كػػػللؾ تحةيػػػز كتل ػػػيف بلػػػا  اـحمػػػاض 

اـساسػػية فػػا بلػػا  البركتيلػاه كللػػؾ مػػف تػػةؿ  DNA ،RNAاللككيػة 
ككػللؾ  [22]التحكـ بالل اا االلزيمػا كتسػرين عمميػاه الةسػمجة عمكمػًا 

يعػػػػػػػػد الجبػػػػػػػػرليف عػػػػػػػػامًة مسػػػػػػػػاعدًا عمػػػػػػػػى إلتػػػػػػػػػػاا الحامػػػػػػػػػػض اـميلػػػػػػػػا 
Tryptophan  المهػػػػػػػـ إل يعػػػػػػػد الركيػػػػػػػزة فػػػػػػػا تكػػػػػػػكيف كتتميػػػػػػػت مسػػػػػػػار

ا قػػد يكػػكف لمجبػػرليف دكر اـككسػػيف الػػل  يسػػهـ فػػا اسػػتطالة التةيػػا كمػػ
مػف مصػادرها إلػى ا كربػكلال تمثيػلكالفا تحةيز كمسػاعدة لعػل ملتجػاه 

مصػػػػباتها لػػػػللؾ يعػػػػد عػػػػامًة إيجابيػػػػًا فػػػػا مسػػػػاعدة اللبػػػػاه عمػػػػى اللمػػػػك 
ككػللؾ يعمػػل الجبػرليف عمػػى تثبػيف هػػدـ جزيجػة الكمكركفيػػل المهمػػة  [23]

 الكاربكهيػػدراه كالبركتيلػػاهممػػا يزيػػد مػػف إلتػػاا ا كربػػكلال تمثيػػلالبعمميػػة 
[24]  
فأأأأي تركبأأأأز عناصأأأأر  وحأأأأامض الجبأأأأرلين سأأأأمادوال الصأأأأنفتأأأأرثير   

 جزءالخضري في ال النتروجين والفسفور والبوتاسيوم
يجابيػػػػػػًا فػػػػػػا زيػػػػػػادة NPKZnإف لسػػػػػػماد   تركيػػػػػػز دكرًا كبيػػػػػػرًا كمهمػػػػػػًا كا 

( مػػف تػػةؿ التػػأثير فػػا لمػػك  7,6,5العلاصػػر الم ػػار إليهػػا بالجػػداكؿ )
  [25]اللباه ب كل عاـ 

كقد يككف سب  الزيادة فا المؤ راه أعػةد هػك دكر علاصػر السػماد    
فا زيادة اللمػك التضػر  الػل  يكػكف مػػػػػصحكبًا بزيػادة حركػة المػا  مػف 
التربػػة إلػػى الجػػلكر ممػػا يسػػهل دتػػكؿ كالتعػػاؿ هػػلد العػػػػػػلاصر إلػػى جػػػػػسـ 

يػػادة ممػػا يسػػػػػػب  ز  [26]اللبػػاه عػػف طريػػػػػػت اللسػػ  الصػػاعد مػػػػن المػػا  
فػػػػػػػػا الجػػػػػػػػز  التضػػػػر ، كقػػػػد يػػػػػػػككف لكجػػػػكد اللتػػػػػػػػركجيف فػػػػا تراكيزهػػػػا 

السمػػػػػػاد دكرًا محةػػػزًا للمػػػك الجػػػلكركجعمها أكثػػػر كةػػػا ة المتصػػػاص المػػػا  
كلملتػػػػػركجيف دكر فػػػػػا ت ػػػػػجين   [27]كالعلاصػػػػػر الغلاجيػػػػػة مػػػػػف التربػػػػػة 

ـكراؽ ا كمسػػػاحة الملطعػػػة المرسػػػتيمية مؤديػػػًا إلػػػى زيػػػادة ارتةػػػاع اللبػػػاه
( كهػػلا يسػػاعد اللبػػاه عمػػى تحعيػػت فاجػػدة أكبػػر مػػف تػػةؿ 3، 2جػػدكلا )

االسػػػػتةادة مػػػػف ضػػػػك  ال ػػػػمس السػػػػاقف عميػػػػ  كهػػػػلا سػػػػيؤد  إلػػػػى رفػػػػػن 
ا كربػكلال تمثيػلالكتحسيف قػدرة اللبػاه عمػى زيػادة كةػا ة اـركاؽ لعمميػة 

 العلاصػػر السػػابعة تركيػػزكملهػػا الحصػػكؿ عمػػى زيػػادة فػػا المػػادة الجافػػة ك 
الم ػار اليهػا فػا Zn ك Kك PكN اضػافة الػى دكر كػل مػف  [28] فيهػا

 الصعحة السابعة
عمػػػػى لبػػػػاه   [29]لتػػػػاج  الجػػػػداكؿ السػػػػابعة مػػػػن لتػػػػاج  دراسػػػػة  كافػػػػتكتت

فػػػػا دراسػػػػتهـ عمػػػػى أصػػػػلاؼ مػػػػف الحلطػػػػة  [31]كا ػػػػار  [32]الحلطػػػػة، 
 كهرمكف الجبرليف  (NPK)باستعماؿ عامما التسميد بسماد 

كقػػد يكػػكف سػػب  الزيػػادة الحاصػػمة فػػا المؤ ػػراه الكيمياجيػػة فػػا الجػػداكؿ 
السابعة إلى دكر هرمكف الجبرليف فا زيادة العساـ التةيا كاتسػاعها كقػد 
يتػػػداتل الجبػػػرليف مػػػن االككسػػػيف ممػػػا يػػػؤد  إلػػػى رفػػػن مسػػػتكاد كتككيلػػػ  
داتػػل اللبػػاه بسػػب  التعميػػل مػػف هدمػػ  إل يعمػػل عمػػى تحةيػػز الحػػامض 

الػػل  يػػؤد  إلػػى زيػػادة فػػا تكػػكيف  mRNAكتصكصػػًا  RNAاللػػكك  
كمػف [ 31]البركتيف كيعمػل الجبػرليف كػللؾ عمػى زيػادة المسػاحة الكرقيػة 

العلاصػر فػا الجػز   كتركيزثـ يلعكس إيجابًا عمى زيادة اللمك التضر  
 التضر  كما فا لتاج  الجداكؿ أعةد 

 [32]ك [31]لتػػػاج  هػػػلد المؤ ػػػراه مػػػن لتػػػاج  دراسػػػة كػػػل مػػػف  كافػػػتكتت
عمى لباه العمػو باسػتعمالهـ هرمػكف الجبػرليف بتراكيػز متتمةػة إف سػب  
اتػػتةؼ اـصػػلاؼ فػػا المؤ ػػراه السػػابعة قػػد يرجػػن إلػػى اتػػتةؼ تمػػؾ 
اـصػػلاؼ إلػػى العامػػل الػػكراثا الحاصػػل لكػػل صػػلب، لػػللؾ تتتمػػب فيمػػا 

 [ 32] العلاصر السابعة  تركيزبيلها فا 
كقػػػد يكػػػكف لكجػػػكد كميػػػة محتػػػكا أكبػػػر مػػػف الكمكركفيػػػل لمصػػػلب بحػػػك  

( دلػػػيًة لكةػػػا ة 2فػػػا كرقػػػة العمػػػـ لكبػػػر مسػػػاحتها راجػػػن الجػػػدكؿ ) 158
 يػػلعكس عمػى المؤ ػراه السػابعة إيجابػػًا  الػل ك  التمثيػل الكػاربكلاعمميػة 

سػػػمكؾ المتتمػػػػب اف التػػػداتل المعلػػػػك  الثلػػػاجا اك الثةثػػػػا ي ػػػير الػػػػى ال
لعكامػػل التػػداتل بالتػػاثير فػػا الصػػةة كقػػد يكػػكف التػػداتل المعلػػك  سػػب  
اتجػػاد االسػػتجابة الحػػد العكامػػل مػػن عكامػػل العامػػل االتػػر اك بمعػػدار اك 

 درجة االستجابة فا التاثير مستكياه العكامل الداتمة فا التداتل 
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Abstract  
This study conducted  in the botanical  garden field of the biology Dep, College of Education / Ibn Al-Hatham , 

University of Baghdad, in 2018-2019 according to the Randomized Complete Block Design (RBCD) in a 

zfactorial experiment,in order to determine the effect of compound fertilizer NPKZn (15:15:15:1) Turkish  origin 

and different concentrations of Gibberelic acid in some morphological and physiological traits of three wheat 

varieties. The experiment carried out by two level of fertilizer (0,160) Kg.h
-1

and four concentrations from 

Gibberelic acid(25,50,75,100) mg. L
-1

, in addition to the treatment of comparison, three varieties of wheat 

(Bohoth22, Alfath and Bohoth158).plant length, flag leaf area, flag leaf(-1), total chlorophyll content and 

concentration nitrogen, concentration phosphorus , concentration potassium. The results showed difference the 

cultivars three(Bohoth22. Alfath and Bohoth158) in traits under study, The Bohoth158 outperformed the other 

two classes in the following traits plant length, flag leaf area, flag leaf(-1) area, Alfath cultivar exceeded the 

other two cultivars by total chlorophyll content and Whereas, Bohoth  22 cultivar exceeded the other two 

cultivars in the concentration of nitrogen , phosphorus and potassium. 

The results of the study showed that the transactions under the effect of compost were significantly superior in 

all study indicators (phenotypic and chemical).The concentration 100mg. L
-1

 of gibberelin acid recored highest 

average of the physical and chemical traits, except for the total chlorophyll content, the superiority in favor of 

the concentration was 150 mg. L
-1

 . The result of binary interference between the fertilizer level of 160 kg.e-1 

and spraying by concentration of 100 mg. L
-1

 of gibberelin acid showed a significantly superior in all studied 

characteristics except the total chlorophyll content.The triple interference factors showed the superiority of the 

combination among class 158 significantly, fertilizer level 160 kg.h
-1

 and spraying 100 mg. L
-1

  gibberelin acid 

on most the studied traites. 

 


