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الممخص

أجػ ػريه هػػلد الد ارس ػػة فػػا الحعػػل التػػابن لمحديعػػة اللباتيػػة لعس ػػـ عم ػػكـ الحيػػاة ،كميػػة الترب ػػية لمعم ػػكـ الص ػرفة – ابػػف الهيث ػػـ -جام ػػعة ب ػػغداد ل ػػمكسـ اللمػػك

 2219-2218كفػػت تصػػميـ العطاعػػاه كاممػػة التع ػػية ( Randomized Complete Block Design (RCBDفػػا تجربػػة عامميػػة كبػػثةثة
مكرراه ،بهدؼ معرفة تأثير السػماد المركػ

 )15 :15 :15 :1( NPKZnتركػا المل ػأ كتراكيػز متتمةػة مػف حػامض الجب ػرليف فػا بعػض الصػةاه
1-

المػظهرية كالةسمجية لثػػةثة أصػلاؼ مػف الحلطػة لةػله التجربػة بمسػتكييف مػف السػػماد كهػا  2ك  162كغـ ه ػ كاربػن تراكيػز مػف حػامض الجب ػرليف

( )152 ،122 ،52 ،25ممغـ لتػػر 1-أضػػافة الػػى معاممػػة المعارلػػة كثةثػػة أصػػلاؼ مػػف الحلطػػة (ب ػػحك  22كالةت ػػو كب ػػحك  )158ارتةػػاع اللبػػاه ك

مساحة كرقة العمػـ ك مسػػاحة الكرقػة تحػه العمميػة ك قيػاس محتػكا الكمػػكركفيل الكمػا كتركيػز اللتػركجيف ك تركبػز الةسػػةكرك تركيػز الكالسػيكـ أظهػره

اللتػاج اتػػتةؼ اـصػػلاؼ الثةثػة بػػحك  22كالةتػػو كبػػحك  158فػا الصػةاه قيػد الد ارسػة ك تةػكؽ الصػلب بػػحك  158عمػى الصػلةيف ارتػريف
فا الصػةاه (ارتةاع اللباه كمساحة كرقة العمـ كمساحة الكرقة تحه العممية فا حيف تةكؽ الصػلب فػتو عمػى الػػصلةيف االتػريف بمحتػكا الكمكركفيػل

الكما ،اما الصلب بػحك  22فتةكؽ عمى الصػلةيف االتريف فا تركيز اللتركجيف كالةػسةكر كالبكتاسيكـ

أظهره لتاج الد ارسػة أف المعػامةه تحه تأثير السػماد تةكقه معلكياً فا جمين مؤ ػراه الد ارسػة (المظهرية كالكيمباجية)
سػجل إف التركيػز 122ممغـ لتػر 1-مػف حػامض الجب ػرليف أعمػى متكسػف لمصػػةاه المظهريػة كالكيمياجيػة ماعػدا محتػكا الكمكركفيػل الكمػا ال كػاف التةػػكؽ
لصالو التركيز  152ممغـ لتر

1-

أظهػػره لتيجػػة التػػداتل الثلػػاجا بػػيف مسػػتكا السػػماد  162كغـ هػ ػ

1-

1-

كال ػرش بػػالتركيز  122ممغـ لتػػر مػػف حػػامض الجب ػرليف تةكقػا معلكي ػا فػػا جميػػن

الصػػةاه المدركس ػػة باسػػتثلا محتػػكا الكمكركف ػػيل الكمػػا أظهػػره معػػامةه التػػداتل الثةثػػا تةػػكؽ التكليةػػة بػػيف الصػػلب بحػػك  158معلكي ػاً ،مسػػتكا

السػماد  162كغـ هػ

المقدمة

تلتم ػػا الحلط ػػة L

1-

ك الرش ب ػ  122ممغـ لتر 1-مف حامض الجبػرليف تةكقا معلكيا فا اغم

الصةاه قيد الدراسة

 Triticum aestivumال ػػى العاج ػ ػػمة اللجيمي ػػة

اف االثػر االيجػػابا لةسػػمدة اللتركجيليػة فػػا زيػػادة التػاا كتحسػػيف لكعيػػة

 Poaceaكه ػا مػػف اللباتػػاه الع ػػبية [ ]1إف إلتػػاا الع ػراؽ كصػػل هػػلا

الحلطة يعكد الى دكر اللتػركجيف فػا تحسػيف لمكهػا ممػا يػلعكس ايجابيػا

المكسػػـ إلػػى  4مةيػػيف ك 752ألػػب طػػف ،كيحتػػاا العػراؽ لمكصػػكؿ إلػػى

فػػا زيػػادة الحاصػػل كمككلات ػ  ،فهػػك يعمػػل عمػػى زي ػػادة اللمػػك التضػػر

مرحم ػػة االكتة ػػا ال ػػلاتا م ػػف محص ػػكؿ الحلط ػػة ،إل ػػى  4مةي ػػيف ك222

مم ػػا يسػ ػػهـ ف ػػا تثبيػ ػػه اللبػ ػػاه كزي ػ ػػادة معدرتػ ػ ػ عم ػػى امتص ػػاص الم ػػا

أل ػػب ط ػػف س ػػلكيا ،يض ػػاؼ له ػػا ممي ػػكف ط ػػف مس ػػتكردة ـغػ ػراض الج ػػكدة

كالمغلي ػ ػ ػػاه مػ ػ ػػف الترب ػ ػ ػػة [ ]3فهػ ػ ػػك يػ ػ ػػدتل فػ ػ ػػا تركي ػ ػ ػ

لتمطها مػن الحلطػة المحميػة ،التػا ال تتػكفر فيهػا مػادة الجمػكتيف باللسػبة

كاـلزيمػػاه كاـحمػػاض ك السػػايتككركـ  Cytochromeالةزمػػة التمػػاـ

المطمكبة]2[ ) https://www.aa.com.tr/ar(.

البركتيلػ ػ ػػاه

عمميػة التػػلةس كاالمتصػػاص الل ػػف لممغػلياه كيػػدتل فػػا تركيػ
الهرمكلاه اللباتية مثل ]4[ IAA
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بعػػض
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يمتمػػؾ علصػػر الةسػػةكر أهمي ػ بالغػػة فػػا تحعيػػت لمػػك الجػػلكر كزيػػادة
عدد تةرعاتها مما يلعكس إيجابياً فا زيادة اإللتػاا فضػةً ـهميتػ

كثير مف اـلكاع اللباتية كمػف ثمػ اـ اسػتطالة السػاؽ كععػد الثمػار ك تحديػد

الجػػلس ك يػػلظـ االلتعػػاؿ مػػف مرحمػػة الحداثػػة إلػػى مرحمػػة البمػػكغ ك يحةػػز

فهػك

اـزهار ك تكسين اـكراؽ .

ي ػػترؾ الةسػػةكر مػػن اللتركجيػػف فػػا بلػػا اـغ يػػة التمكيػػة كفػػا تركيػ

مركب ػ ػ ػػاه الط ػ ػ ػػاقة مثػ ػ ػػل  ATPكالمرافعػ ػ ػػاه اـلزيمي ػ ػ ػػة مثػ ػ ػػلNADH2

كلظ ػ ار اللعػػداـ الد ارسػػاه حػػكؿ اسػػتتدـ سػػماد  NPKZnفػػا الملطعػػة

ك NADPH2كيدت ػ ػػل ف ػػا تككيػ ػػف أست ػ ػراه م ػػن مجاميػ ػػن الهيدرككس ػػيل

الكسػ ػػطى كالجلكبيػ ػػة مػ ػػف الع ػ ػراؽ فعػ ػػد تلاكلػ ػػه هػ ػػلد الد ارسػ ػػة اسػ ػػتتداـ

التابعة لمسكرياه كالكحكاله  ،كيعمل عمى زيػػادة عػدد التةرعػاه كتعكيػػة

سػػماد NPKZnكعمػػى أصػػلاؼ جديػػدة فػػا كسػػف الع ػراؽ كتحػػه تراكيػػز

المجمػػكع الجػػلر [ ]3يػػؤد الزلػػؾ دك ار حاسػػما فػػا التلظػػيـ الهرمػػكلا

متتمةة مف الجبرليف

فا اللباتاه كهك مسػاعد لل ػاا اكثػر مػف  300الػزيـ [ ]5كالػ علصػر

المواد وطرائق العمل

االهميػػة لبلػػا الهرمكلػػاه كاالككسػػيلاه كالجبرليلػػاه كالسػػايتككايليلاه،

التربيػة لمعمػػكـ الصػرفةاابف الهيػػثـ ،جامعػة بغػػداد ،لمكسػػـ اللمػػك -2218

ه ػػاـ ف ػػا تركيػ ػ

االحم ػػاض اللككي ػػة [ ]6فض ػػة ع ػػف لل ػػؾ الزل ػػؾ ب ػػال

لةله التجربة فا حعل الحديعة اللباتيػة العاجػدة لعسػـ عمػكـ الحيػاة  ،كميػة

عمى الرغـ مف حاجة اللباه العميمة مف الزلػؾ كالجز المتػكفر فػا التربػة

2219

ملتةض جدا [ ]7كيؤد الزلؾ دك ار حيكيا فػا عمميػة التمثيػل الضػكجا

أجري ػػه عممي ػػاه الح ارث ػػة كالتلع ػػيـ كالتس ػػكية ،كأت ػػله عيلػ ػػاه م ػػف تربػ ػػة

ككظيةػػة الغ ػػا كبلػػا البػػركتيف كتكػػكيف حبػػك المعػػا كجهػػاز الملاعػػة

الحعػل قبػػل الز ارعػػة لغػػرض تعديػػر بعػػض الصػػةاه الكيمياجيػػة كالةيزيػاجيػػة

[ ]8

ال تػػـ اجػ ار تحميػػل عيلػػاه التربػػة فػػا كميػػة الز ارعػػة ،ككمػػا مكضػػو فػػا

أ ػػار [ ]9بػػاف الجبرليلػػاه لهػػا دكر فعػػاؿ ك ب ػػكل كبيػػر فػػا عمميػػاه

الج ػ ػ ػػدكؿ ( )1حس

تطكر اللباتاه ،إل ت جن إلباه البلكر ك تحةػز اسػتطالة السػةمياه فػا

الط ارجػت المكصكفػػة فا []12

جدول ( )1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة .
مفصـوالت التربة
انطين
انغرين
انريم
نسـجة انتربة
االيصانية انكهربائية))Ec

الوحدات
غى .كغى
‾1
غى.كغى
‾1
غى.كغى
يزيجية
‾1
ديسيسـًينز.و
‾1

القيمة
244
440
316

مفصوالت التربة
درجة انتفاعم pH
 Nانجاهـز
 Pانجاهـز
 Kانجاهـز

الوحدات
‾1

يهـغى.كغى
يهـغى.كغى
‾1
يهـغى.كغى
‾1

القيمة
7.06
0.004
20.0
291.5

2.6

تـ الحصكؿ عمى بلكر الحلطة المحمية مف داجرة البحك الزراعية – ابا غري ا ك ازرة الزراعة
تصميم التجربة .

جيػػدا مػػن المحمػػكؿ المحضػػر فػػا المر ػػة لتعميػػل ال ػػد السػػطحا لمحمػػكؿ

صػػممه تجرب ػػة عامميػػة كهػػا ) )3×5×2ػػممه مسػػتكييف مػػف السػػماد

ال ػػرش كلض ػػماف البم ػػل الت ػػاـ ل ػػركراؽ فضػ ػةً ع ػػف رش لبات ػػاه معامم ػػة

المركػ ػ ػ

( )160،0) ) NPKZnكغـ ه ػ ػ ػ1-كاربع ػ ػػة تراكي ػ ػػزمف ح ػ ػػامض

السػػيطرة بالم ػػا المعطػػر فع ػػف تػػـ د ارس ػػة ارتةػػاع اللي ػػاه كمسػػاحة كرق ػػة

1-

العمػ ػػـ كالكرقػ ػػة تحػ ػػه العمػ ػػـ كللػ ػػؾ بتطبيػ ػػت معادلػ ػػة )1964) ،

الجب ػرليف )150,100,50,25( GA3ممغػػـ لتػػر فضػػة عػػف معاممػػة

مساحة الكرقة

المعارلػػة كثةثػة أصػػلاؼ مػػف الحلطػػة .بثةثػػة مكػػرراه كلكػػل مكػػرر30

]12[McKeeلحسا

كح ػ ػػدة تجريبي ػ ػػة بمس ػ ػػاحة  0.8ـ 2كبأبع ػ ػػاد  0.8×1ـ كعميػ ػ ػ تض ػ ػػمله

المس ػ ػػاحة الكرقي ػ ػػة س ػ ػػـ × (3.143( ×1.25 = ²ط ػ ػػكؿ الكرق ػ ػػة س ػ ػػـ ×

التجرب ػػة  90كح ػػدة تجريبي ػػة تحت ػػك ك ػػل كح ػػدة تجريبي ػػة أربع ػػة س ػػطكر

عرضها سـ

طكلية لمزراعة ككاله المسافة بيف سطر كآتر ( )15سـ

ككمتكسف اتله ع كاجيا مف التطكا الكسطى فا الكحدة التجريبية

ت ػػـ اض ػػافة الس ػػماد قب ػػل الز ارع ػػة كلل ػػؾ باض ػػافة 12.8غ ػػـ م ػػف الس ػػماد

ت ػػـ تع ػػدير محت ػػكا بع ػػض العلاص ػػر الغلاجي ػػة ف ػػا الج ػػز التض ػػر ف ػػا

 NPKZnلكػػل كحػػدة تجريبيػػة كبكاقػػن 2غػػـ لكػػل سػػطر ز ارعػػة

اللبػػاه بعػػد تجةيػػب العيلػػاه فػػا المجةػػب الكهربػػاجا تحػػه درجػػة ح ػ اررة

المركػ

كالل يعادؿ  160كغـ هػ

مػف 72-65ـ°ثمطحلػػه كاتػل ملهػػا كزف معمػكـ كهضػػمه حسػ

1-

زرعػػة البػػلكر بتػػاري 2ا12ا 2018كللػػؾ بعػػد كزف 13غػػـ مػػف البػػلكر

( ]13[ Agiza et al. )1962كُقدر فا المستتمص الحػامض لمعيلػاه

لكل كحدة تجريبية ال كضن فا كل سطر ز ارعػة  3.25غػـ مػف البػلكر
عممػ ػاً أف كمي ػػة الب ػػلكر حس ػػبه عم ػػى أس ػػاس  25كغـ دكل ػػـ

1-

كأجريػػه جميػػن عمميػػاه تدمػػة لممحصػػكؿ مػػف ر كعػػزؽ كتع ػػي

طريعػػة

[]11

اللت ػػركجيف حسػ ػ

طريع ػػة (]14[ Chapman and Pratt )1961

،الةس ػ ػػةكر حسػ ػ ػ

طريع ػ ػػة ( ، ]15[ Matt )1972البكتاس ػ ػػيكـ حسػ ػ ػ

طريعػػة  ]16[ page et al .)1982كتػػـ تعػػدير محتػػكا الكمكركفيػػل

كممػػا

الكمػا التػػل العيلػػاه فػػا الجػػز التضػػر لملبػػاه حعميػاً باسػػتعماؿ جهػػاز

دع ػ ػػه الحاج ػ ػػة ،بع ػ ػػد م ػ ػػركر(  ) 65ي ػ ػػكـ م ػ ػػف ب ػ ػػد الز ارع ػ ػػة كبت ػ ػػاري

قيػػاس الكمكركفيػػل  Chlorophyll meterلػػكع  Spad- 502كللػػؾ

5ا2ا 2019كفػػا مرحمػػة  6-5اكراؽ تػػـ رش حػػامض الجبػرليف صػػباحاً

بأت ػػل متكس ػػف ع ػ ػرة قػ ػ ار اه لع ػػدد م ػػف اـكراؽ الم ػػأتكلة م ػػف الس ػػطر

باستتداـ مر ة يدكيػة بحجػـ ( )1لتػر مػن إضػافة ( )2قطػرة مػف محمػكؿ
الصػػابكف السػػاجل كمػػادة لا ػرة لمهرمػػكف إثلػػا الػػرش مػػف تػػةؿ تمطهػػا

الثالا كالثال
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ع كاجياً كلكل كحدة تجريبيػة ،تػػـ تحميػل اللت ػػاج إحصاجي ػػا

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج2
حس

التصميـ المتبن كاسػتعماؿ اق ػػل فػػرؽ معلػ ػػك لمعارلػة المتكسػطاه

التػ ػػداتل الثلػ ػػاجا بػ ػػيف الصػ ػػلب كتركيػ ػػز حػ ػػامض الجب ػ ػرليف معلكي ػ ػا فػ ػػا

الحسابية لممعامةه علد مستكا احتماؿ ]17[ SAS, )2212( 0.05

متكسػػف ارتةػػاع اللبػػاه ،ككالػػه افضػػل تكليةػػة علػػد رش الصػػلب بحػػك
1-

النتائج

 158بػالتركيز  122ممغػـ لتػر بمتكسػف االرتةػاع بمػ 86سػـ فػا حػػيف
بم ػ اقػػل ارتةػػاع  58.63سػػـ فػػا الصػػلب بحػػك  ،22ك كػػاف لمتػػداتل

أظهره لتاج الجػدكؿ( )2فركقػاه معلكيػة بػيف اـصػلاؼ المدركسػة فػا

الثلػػاجا بػػيف مسػػتكا السػػماد كتركيػػز حػػامض الجب ػرليف تػػاثي ار معلكي ػا فػػا

متكسػف ارتةػػاع اللبػاه ،تةػػكؽ الصػلب بحػػك 158بمتكسػف  76.79سػػـ

1-

متكسػػف ارتةػػاع اللبػػاه تركيػػز  122ممغػػـ لتػػر مػػف حػػامض الجبػرليف،

معلكيػػا عمػػى الصػػلةيف بحػػك  22كالةػػتو(  69.34ك )67.28سػػـ عمػػى

أماالتداتل الثةثا بيف الصػلب كالسػماد كحػامض الجبػرليف فعػد أظهػره

الت ػكالا كعلػػد رفػػن مسػػتكا الس ػػماد مػػف الصػػةر إلػػى  162كغػػـ ه ػ ػ-

1

سػػمؾ

لت ػػاج التحمي ػػل اإلحصػ ػػاجا أف هل ػػاؾ تةكقػ ػاً معلكي ػ ػاً كلجمي ػػن اـصػ ػػلاؼ
الثةثػػة كتحػػه مسػػتكا السػػماد  162كغػػـ هػ ػ1-كعلػػد  122ممغػػـ لتػػر

122ممغػػـ لتػػر 1-مػػف حػػامض الجبػرليف اـفضػػل فػػا رفػػن صػػةة ارتةػػاع

م ػ ػػف ح ػ ػػامض الجبػ ػ ػرليف ،كك ػ ػػاف الص ػ ػػلب بح ػ ػػك  158ه ػ ػػك اـفض ػ ػػل

ازداد ارتةػػاع اللبػػاه مػػف  66.72الػػى  75.43سػػـ ب ػػكل معلػػك

1-

ح ػػامض الجبػ ػرليف س ػػمككاً م ػػابهاً لمس ػػماد كم ػػف الج ػػدكؿ ( ،)2التركي ػػز

1-

باعطاج ػ أعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة تحػػه  162كغػػـ ق مػػف السػػماد

اللب ػػاه معلكي ػػا إل بمغ ػػه لس ػػبة الزي ػػادة  % 25.46معارل ػػة م ػػن تركي ػػز

كعلد التركيز  122ممغـ لتر

صةر مف الحامض

1-

مف حامض الجبرليف بم  93.25سـ

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

الصنف

0
بحوث 77
160
0
الفتح
160
0
بحوث 158
160
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
)RLSD (0.05

الصنف
بحوث 77
الفتح
بحوث 158
)RLSD (0.05
مستوى السماد
صفر
160
)RLSD (0.05

1-

1-

تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر
53
100
50
25
0
71.33 74.75 63.00 58.50 52.25
78.00 81.41 79.52 69.65 65.00
55.00 70.50 64.33 61.66 54.40
74.16 77.25 75.20 74.00 64.33
78.83 78.75 76.41 70.75 70.33
91.75 93.25 86.50 48.36 73.00
74.85 79.32 74.16 63.82 63.22
يعدل تاثير حايض انجبرنين
4.477
انتداخم انثالثي
10.965
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
74.67 78.08 71.26 64.08 58.63
64.58 73.88 69.77 67.83 59.37
85.29 86.00 81.46 59.56 71.67
7.754
تداخل مستوى السماد × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
68.39 74.67 67.91 63.64 58.99
81.30 83.97 80.41 64.00 67.44
6.331

تداخل الصنف × مستوى السماد
63.97
74.72
61.18
72.99
75.01
78.57
4.904

معدل تاثير

الصنف

69.34
67.08
76.79
3.468

معدل تاثير مستوى السماد
66.72
75.43
2.831

اظهره لتاج التداتل الثلاجا لمصلب كاضػافة السػماد فػرؽ معلػك فػا

مساحة ورقة العمم (سم)7

أكض ػػحه لت ػػاج ج ػػدكؿ ( )3كج ػػكد ف ػػركؽ معلكي ػػة ب ػػيف اـص ػػلاؼ ف ػػا

هلد الصةة  ،كتةكقه التكليةػة مػف بحػك ك 162كغػـ ه ػ 1-مػف السػماد

مساحة كرقة العمـ ككاف الصػلب بحػك  158قػد أعطػى معػدؿ 59.52

بعيمة بمغه  62.34سـ  ،اما تػداتل الصػلب كتركيػز حػامض الجبػرليف
2

فاضػػهر تػػاثي ار معلكيػػا ايضػػا ،كتةػػكؽ تػػداتل بحػػك 158كالتركيػػز 122

س ػػـ 2متةكقػ ػاً ب ػػكل معل ػػك عم ػػى الص ػػلب بح ػػك  22ك ك ػػكل غي ػػر

ممغػػـ لتػػر1-بعيمػػة بمغػػه  ،62 55كمػػا تةكقػػه التكليةػػة  162كغػػـ هػ ػ

معلػ ػػك عمػ ػػى الةػ ػػتو كالمػ ػػلاف أعطيػ ػػا متكسػ ػػطا لهػ ػػلد الصػ ػػةة  55.46ك

-

1-

 58.29سػػـ 2عمػػى التػكالا قػػد أظهػػر السػػماد المضػػاؼ فركقػػاه معلكيػػة

 158كالتركي ػػز  122ممغ ػػـ لت ػػر م ػػف ب ػػيف مع ػػامةه الت ػػداتل مس ػػتكا

كغـ هػ 1-ازداده المساحة مف  54.56إلى  62.95سػـ 2بغػض اللظػر

ف ػػا الت ػػداتل الثةث ػػا ف ػػاظهر تةكق ػػا معلكي ػػا ف ػػا الت ػػداتل بح ػػك 158ك

عف الصػلب كتركيػز حػامض الجبػرليف كمػا بيلػه لتػاج الجػدكؿ لةسػ

مف السماد بعيمة بمغه  65.92سـ

1

السماد كتركيز الجبرليف بعيمة بمغػه  64.82سػـ ،2امػا الةػركؽ المعلكيػة

فػػا مسػػاحة كرقػػة العمػػـ فعلػػد رفػػن مسػػتكا السػػماد مػػف الصػػةر إلػػى 162

ك 162كغـ هػ

عدـ كجكد فركؽ معلكية بتاثير الجبرليف،
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املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج2
جدول ( )3تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في مساحة ورقة العمم سم
الصنف

مستوى السماد كغم.هـ

0
بحوث 77
160
0
الفتح
160
0
بحوث 158
160
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
)RLSD (0.05

1-

7

1-

تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر
53
100
50
25
0
53.00 54.70 51.70 51.00 48.70
59.40 63.60 58.40 57.30 56.80
53.40 58.40 56.30 56.10 51.60
61.50 64.90 61.30 60.60 58.80
55.30 59.20 58.40 57.50 53.10
63.20 65.90 62.90 61.70 58.00
57.63 61.12 58.17 57.37 54.50
يعدل تاثير حايض انجبرنين
4.629
انتداخم انثالثي
11.339

تداخل الصنف× مستوى السماد
51.82
59.10
55.16
61.42
56.70
62.34
5.071

تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
الصنف
بحوث 77
الفتح
بحوث 158
)RLSD (0.05
مستوى السماد
صفر
160
)RLSD (0.05

تركيز حامض الجبرلين
0

25

50

100

150

59.15
61.65
62.55

56.20
57.45
59.25

55.05 54.15 52.75
58.80 58.35 55.20
60.65 59.60 55.55
8.018
تداخل مستوى السماد × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0

معدل تاثير الصنف
55.46
58.29
59.52
3.586

معدل تاثير مستوى السماد

51.13

54.87

55.47

57.43

53.90

54.56

57.87

59.87

60.87
6.546

64.80

61.37

60.95
2.920

الصػ ػػلب بحػ ػػك ك 162كغـ هػ ػ ػ1-مػ ػػف مسػ ػػتكا السػ ػػماد ،ككػ ػػاف تػ ػػداتل

مساحة الورقة تحت الورقة العممية (سم)7

يةح ػ مػػف لتػػاج جػػدكؿ ( )4كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة بػػيف االصػػلاؼ قيػػد

الصلب من تركيز حامض الجبرليف معلكيا ايضا فعػد بمػ متكسػف صػةة

الد ارس ػػة م ػػن تة ػػكؽ الص ػػلب 158بعيم ػػة بمغ ػػه  52.49س ػػـ 2كالة ػػرؽ ل ػػـ

المسػػاحة لكرقػػة تحػػه العمػػـ  58.15سػػـ لمصػػلب بحػػك 158كالتركيػػز
2

 122ممغـ لتػػر 1-مػػف الجب ػرليف ،امػػا تػػأثير التػػداتل الثلػػاجا بػػيف مسػػتكا

يتتم ػػب معلكي ػػا ع ػػف الص ػػلب بح ػػك  ،22كم ػػا لةحػ ػ كج ػػكد ف ػػركؽ
معلكيػػة فػػا متكسػػف مسػػاحة الكرقػػة تحػػه العمػػـ لتيجػػة السػػماد مػػف عػػدـ

السماد كحامض الجبرليف فكاف معلكياً فا متكسف الكرقة
تحػ ػ ػػه العمػ ػ ػػـ فعلػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكا السػ ػ ػػماد  162كغـ هػ ػ ػ ػ 1-كالتركيػ ػ ػػز 122

كالػػه هلػػاؾ زيػػادة فػػا متكسػػف متكسػػف لهػػلد الصػػةة مػػف  46.47إلػػى

ممغـ لت ػػر م ػػف الح ػػامض كال ػػه اعم ػػى متكس ػػف بمػ ػ  61.63س ػػـ ،

إضػػافت إل علػػد زيػػادة مسػػتكا السػػماد مػػف الصػػةر إلػػى  162كغـ هػ ػ
 54.75سػػـ

2

1-

1-

2

أكضػػحه اللت ػػاج كجػػكد ف ػػركؽ معلكيػػة ف ػػا قػػيـ الص ػػةة المدركسػػة عل ػػد

أمػػا تػػأثير حػػامض الجب ػرليف فتكضػػو مػػف تػػةؿ لتػػاج

جػ ػ ػػدكؿ ( )4كػ ػ ػػاف أعمػ ػ ػػى متكسػ ػ ػػف مسػ ػ ػػاحة الكرقػ ػ ػػة تحػ ػ ػػه العمػ ػ ػػـ علػ ػ ػػد

التداتل الثةثا لعكامل الدراسة فعد بمغػه اعمػى قيمػة  64.00سػـ لهػلد

تػػاثير التػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كمسػػتكا السػػماد معلكيػػا فػػا صػػةة

كالتركيز  122ممغـ لتر 1-مف الحامض

2

التركي ػػز 122ممغـ لت ػػر1-م ػػف ح ػػامض الجبػ ػرليف ه ػػك  56.55س ػػـ 2ك ػػاف

الصػػةة علػػد الصػػلب  158تحػػه تػػاثير مسػػتكا السػػماد  162كغـ هػ ػ

المسػػاحة لكرقػػة تحػػه العمػػـ فعػػد بم ػ متكسػػف الصػػةة  56.84سػػـ 2علػػد

33
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جدول ( )4تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في مساحة الورقة تحت العمم (سم)7
الصنف

مستوى السمادكغم.هـ

0
بحوث 77
160
0
الفتح
160
0
بحوث 158
160
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
)RLSD (0.05

الصنف
بحوث 77
الفتح
بحوث 158
)RLSD (0.05
مستوى السماد
صفر
160
)RLSD (0.05

1-

تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر1-
150
100
50
25
0
50.60 51.60 43.80 40.90 40.00
57.00 57.90 52.50 47.30 47.90
48.90 50.50 44.00 43.40 42.70
61.90 63.00 53.40 48.60 47.50
51.30 52.30 46.10 47.40 43.60
62.70 64.00 55.50 50.50 51.50
55.40 56.55 49.22 46.35 45.53
يعدل تاثير حايض انجبرنين
3.862
انتداخم انثالثي
9.460
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
53.80 54.75 48.15 44.10 43.95
55.40 56.75 48.70 46.00 45.10
57.00 58.15 50.80 48.95 47.55
6.690
تداخل مستوى السماد × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
50.27 51.47 44.63 43.90 42.10
60.53 61.63 53.80 48.80 48.97
5.462

محتوى الكموروفيل الكمي (مايكروغرام.سم )7في لمجزء الخضري

تداخل الصنف × مستوى السماد
45.38
52.52
45.90
54.88
48.14
56.84
4.231

معدل تاثير

الصنف

48.95
50.39
52.49
2.992

معدل تاثير مستوىالسماد
46.47
54.75
2.443

 39.82مػ ػػايكركغراـ سػ ػػـ ، 2ككػ ػػاف تػ ػػداتل الصػ ػػلب كتركيػ ػػز حػ ػػامض

أ ػػاره لتػػاج جػػدكؿ ( )5إلػػى كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة بػػيف االصػػلاؼ قيػػد

الجبػ ػرليف ت ػػأثي ار معلكيػ ػاً ايض ػػا ،إل أظه ػػر الص ػػلب ف ػػتو أعم ػػى ق ػػيـ له ػػلد

الة ػػتو تة ػػكؽ معلكيػ ػاً ف ػػا متكس ػػف ه ػػلد الص ػػةة كأعط ػػى اعم ػػى متكس ػػف

سػػـ أظهػػره اللتػػاج كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة بتػػأثير تػػداتل مسػػتكا السػػماد

1-

الد ارس ػػة ف ػػا محت ػػكا الكمكركفي ػػل الكم ػػا لمج ػػز التض ػػر إل أف صػ ػلب

الصػةة علػػد التركيػػز  122ممغػػـ لتػػر الػػل اعطػػا  42.15مػػايكركغراـ
2

كح ػػامض الجبػ ػرليف ككال ػػه افض ػػل تكلية ػػة ب ػػيف التس ػػميد بمس ػػتكا 162

38.81مايكركغراـ سػػـ ،2ككػػاف لمسػػتكا السػػماد تػػأثير معلػػك فػػا هػػلد

كغ ػػـ ه ػ ػ1-كالتركي ػػز 152ممغـ لت ػػر 1-م ػػف الح ػػامض فع ػػد اعط ػػه اعم ػػى

الصػػةة فعلػػد رفػػن مسػػتكا السػػماد إلػػى  162كغػػـ ه ػ 1-بمػ متكسػػف هػػلد
الص ػػةة  37.88م ػػايكركغراـ س ػػـ

2

متكسف  41.00مػايكركغراـ سػـ2فػا محتػكا الكمكركفيػل الكمػا ككالػه

أم ػػا ت ػػأثير ح ػػامض الجبػ ػرليف فع ػػد

الة ػػركؽ معلكي ػػة لتيج ػػة الت ػػداتل ب ػػيف الس ػػماد كالجبػ ػرليف كاعم ػػى متكس ػػف

كػػاف معلكي ػاً ل ػبعض المعػػامةه كتةػػكؽ التركيػػز  152ممغػػـ لتػػر مػػف
1-

لمصػػةة  41.00كػػاف علػػد معاممػػة علػػد اضػػافة السػػماد ك التركيػػز 152

الح ػػامض باعطاجػ ػ اعم ػػى متكس ػػف لمص ػػةة  37 37م ػػايكركغراـ س ػػـ

2

أظهره لتاج التداتل بيف الصلب كمستكا السماد كجػكد فػركؽ معلكيػة

1-

ممغـ لتػػر  ،امػػا التػػداتل الثةثػػا فعػػد اظهػػر فركقػػا معلكيػػة فػػا الصػػةة

فػػا محتػػكا الكمكركفيػػل الكمػػا لمجػػز التضػػر  ،كقػػد كػػاف الصػػلب فػػتو

المدركسػ ػػة ككالػ ػػه اعمػ ػػى قيمػ ػػة لمصػ ػػةة  41.90مػ ػػايكركغراـ سػ ػػـ علػ ػػد
2

1-

معامم ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػػلب ف ػ ػ ػػتو كالمس ػ ػ ػػتكا  162كغ ػ ػ ػػـ ه ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػػماد

هػػك اـفضػػل باعطاج ػ أعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة معارلػػة مػػن الصػػلةيف

كالتركيز 152ممغـ لتر

ارتػريف بكجػػكد كعػػدـ كجػػكد السػػماد ،كقػػد اعطػػه معاممػػة الصػػلب فػػتو

كاض ػػافة مس ػػتكا  162كغ ػػـ ه ػ ػ 1-م ػػف الس ػػماد اعم ػػى متكس ػػف لمص ػػةة
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1-

مف حامض الجبرليف

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج2
جدول( )5تاثيرالصنف والسماد و وحامض الجبرلين تداخالتهما في محتوى الكموروفيل الكمي مايكروغرام .سم  2لمجزءالخضري لنبات الحنطة.
الصنف

-1

مستوى السماد كغم.هـ

0
بحوث22
160
0
الفتح
160
0
بحوث158
160
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
)RLSD (0.05

الصنف
بحوث22
الفتح
بحوث158
)RLSD (0.05

مستوى السماد
صفر
160
)RLSD (0.05

تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر-1
100
50
25
0
32.30 32.00
32.20
30.50
34.70 34.40
33.50
32.40
38.40 39.20
37.20
36.70
41.90 40.30
38.40
37.70
36.40 36.50
34.00
33.20
40.50 38.30
37.00
36.10
37.37 36.78
35.38
34.43
يعدل تاثير حايض انجبرنين
1.549
انتداخم انثالثي
3.795
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
25
0
32.85
31.45
37.80
37.20
35.50
34.65
2.683
تداخل مستوى السماد ×تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
25
0
34.47
33.47
36.30
35.40
2.191

تركيز النتروجين ( )%لمجزء الخضري

تداخل الصنف × مستوى السماد
150
33.00
43.00
37.50
40.80
34.30
39.20
37.97

32.00
35.60
37.80
39.82
34.88
38.22
1.697

معدل تاثير الصنف
150
38.00
39.15
36.75

50
33.20
39.75
37.40

100
33.50
40.15
38.45

50
35.90
37.67

150 100
34.93 35.70
41.00 39.03

33.80
38.81
36.55
1.200

معدل تاثير مستوى السماد
34.89
37.88
0.980

السػػماد ،التػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كتركيػػز حػػامض الجب ػرليف اظهػػر

فركؽ معلكية لبعض المعػامةه فػا قػيـ متكسػف اللتػركجيف ككػاف اعمػى

اكػػده لتػػاج جػػدكؿ( )6كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة فػػا تركيػػز اللتػػركجيف بػػيف

1-

أص ػػلاؼ الحلط ػػة إل تة ػػكؽ الص ػػلب بح ػػك 22كاعط ػػى اعم ػػى متكس ػػطاً
له ػػلد الص ػػةة  %2.18%اظه ػػره اللت ػػاج ف ػػركؽ معلكي ػػة عل ػػد اض ػػافة

ممغػػـ لتػػر مػػف الجب ػرليف ككػػاف التػػداتل معلػػك بػػيف السػػماد كتركيػػز

السػػماد مػػف عػػدـ اضػػافت فػػا متكسػػف تركيػػز اللتػػركجيف إل بم ػ متكسػػف

الجب ػرليف ،كاعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة  %3.29علػػد المعاممػػة اـفضػػل

اللت ػػاج كجػ ػػكد ف ػػركؽ معلكيػ ػػة لتيج ػػة الػ ػػرش بح ػػامض الجب ػ ػرليف ،ككػ ػػاف

 122ممغػ ػػـ لتػ ػػر1-مػ ػػف الجب ػ ػرليف ،كػ ػػاف لمتػ ػػداتل الثةثػ ػػا بػ ػػيف عكامػ ػػل

متكس ػػف 3.29عل ػػد التكلية ػػة ؿ 162كغـ ه ػ ػ م ػػف الس ػػمادكالتركيز122
1-

1-

هػلد الصػػةة % 2.43علػػد مسػػتكا السػػماد  162كغـ ه ػ، 1-كمػػا اظهػػره

فػػا زيػػادة هػػلد الصػػةة كهػػا المسػػتكا السػػماد  162كغػػـ هػ ػ كالتركيػػز

افضػػل تركي ػػز لملت ػػركجيف ه ػػك 122ممغ ػػـ لت ػػر 1-م ػػف الح ػػامض كبلس ػػبة

الد ارسػػة دكر فػػا إظهػػار فركقػػاه معلكيػػة فػػا قػػيـ تركيػػز اللتػػركجيف إل
تةكقه التكليةة بيف الصلب بحك  158كالمستكا  162كغـ ه ػ 1-مػف

زيادد % 79.85

1-

لةح مف تةؿ اللتاج كجكد فركؽ معلكية لتيجة التػداتل الثلػاجا بػيف

السماد كالتركيز  122ممغػـ لتػر مػف حػامض الجبػرليف كاعطػه اعمػى

الصػػلب كمسػػتكا السػػماد فػػا متكسػػف تركيػػز اللتػػركجيف ،ككػػاف الصػػلب

قيمة لتركيز اللتركجيف بمغه 3.53

بحػػك  22سػػجل أفضػػل متكسػػف لهػػلد الصػػةة علػػد  162كغـ هػ ػ 1-مػػف
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املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج2
جدول ( )6تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في تركيز النتروجين %لمجزء الخضري لنبات الحنطة
الصنف

مستوى السماد كغم.هـ1-

بحوث 77

0
160
0

الفتح
160
0
بحوث 158
160
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
)RLSD (0.05

الصنف
بحوث 77
الفتح
بحوث 158
)RLSD (0.05
مستوى السماد
صفر
160
)RLSD (0.05

تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر
100
50
25
0
2.06 1.83
1.29
1.09
3.53 3.60
2.14
2.12
1.69 1.33
1.17
1.05

1-

150
1.70
2.52
1.60

2.95 3.30 2.35
2.00
1.88
2.00 1.39 1.16
1.14
1.00
2.50 3.05 2.06
1.72
1.22
2.21 2.50 2.05
1.75
1.39
يعدل تاثير حايض انجبرنين
0.372
انتداخم انثالثي
0.912
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
2.11 2.79 2.71
1.72
1.60
2.27 2.49 1.84
1.58
1.46
2.25 2.22 1.61
1.43
1.11
0.645
تداخل مستوى السماد × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
150
100
50
25
0
1.76 1.71 1.44
1.20
1.04
2.64 3.29 2.67
1.95
1.74
0.526

تداخل الصنف × مستوى السماد
1.59
2.77
1.36
2.49
1.33
2.11
0.408

معدل تاثير

الصنف

2.18
1.39
1.72
0.288

معدل تاثير مستوى السماد
1.43
2.43
0.235

تركيز الفسفور ( )%لمجزء الخضري
أ ػ ػػاره لتػ ػػاج الجػ ػػدكؿ ( )7أف متكسػ ػػف تركيػ ػػز الةسػ ػػةكر فػ ػػا الصػ ػػلب

تػػأثير  162كغـ هػ ػ 1-مػػف السػػماد معارلػػة بعػػدـ التسػػميد إل بم ػ متكسػػف

بحك  22كاله  2.63الل كاف متةكقاً كب كل معلػك عمػى صػلةا

ه ػػلد الص ػػةة  % 2.63كبلس ػػبة زي ػػادة ه ػػا % 28.57معارل ػػة م ػػن ع ػػدـ
كجكد السماد

الة ػػتو كبح ػػك  158الم ػػلاف أعطي ػػا  2.55ك 2.49عم ػػى التػ ػكالا ت ػػير
لتاج جدكؿ ( )7كجكد فركؽ معلكية فا متكسػف تركيػز الةكسػةكر تحػه

جدول ( )7تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في تركيز الفسفور  %لمجزء الخضري لنبات الحنطة
الصنف مستوى السماد كغم.هـ -1تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر-1
100
50
25
0
0.69
0.66
0.48
0.30
0
بحوث22
0.85
0.73
0.61
0.50
160
0.63
0.59
0.42
0.29
0
الفتح
0.80
0.63
0.57
0.40
160
0.51
0.50
0.40
0.25
0
بحوث158
0.70
0.57
0.46
0.35
160
0.70
0.61
0.49
0.35
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
يعدل تاثير حايض انجبرنين
0.057
)RLSD (0.05
انتداخم انثالثي
0.140
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
الصنف
100
50
25
0
0.77
0.70
0.55
0.40
بحوث22
0.72
0.61
0.50
0.35
الفتح
0.61
0.54
0.43
0.30
بحوث158
0.099
)RLSD (0.05
تداخل مستوى السماد × تركيز حامض الجبرلين
مستوى السماد
صفر
160

تركيز حامض الجبرلين
25
0
0.43
0.28
0.55
0.42

)RLSD (0.05
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تداخل الصنف × مستوى السماد
150
0.65
0.82
0.46
0.75
0.46
0.66
0.63

0.56
0.70
0.48
0.63
0.42
0.55
0.062

معدل تاثير الصنف
150
0.74
0.61
0.56

0.63
0.55
0.49
0.044
معدل تاثير مستوى السماد

50
0.58
0.64
0.081

150 100
0.52 0.61
0.74 0.78

0.49
0.63
0.036

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج2
أك ػده اللتػػاج كجػػكد فػػركؽ معلكيػػة فػػا متكسػػف تركيػػز الةكسػػةكر بتػػأثير

كجده فركقػاه معلكيػة فػا تركيػز الةكسػةكر لتيجػة التػداتل بػيف مسػتكا

كاف ػػة تراكي ػػز ح ػػامض الجبػ ػرليف ك ػػاف التركي ػػز اـفض ػػل ف ػػا زي ػػادة ه ػػلد

السػػماد كتركيػػز حػػامض الجب ػرليف فعػػد كػػاف أعمػػى متكسػػف لمصػػةة علػػد
1-

1-

الصػػةة هػػك  122ممغـ لتػػر 1-كبلسػػبة زيػػادة  %122معارلػػة مػػن معاممػػة

التس ػ ػػميد بػ ػ ػ ػ  162كغـ ه ػ ػ ػ كالتركي ػ ػػز 122ممغـ لت ػ ػػر م ػ ػػف ح ػ ػػامض

عدـ الرش بحامض الجبرليف

الجب ػرليف كهػػك  ،%2.78أمػػا التػػداتل الثةثػػا بػػيف عكامػػل الد ارسػػة فعػػد

اظهػػره اللتػػاج اف التػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كمسػػتكا السػػماد كػػاف

كاف معلكيا فا قيـ تركيػز الةكسػةكر لمجػز التضػر ،إل تةكقػه التكليةػة

معلك فا متكسف تركيز الةكسةكر ك كاله اعمى متكسف لمصػةة 0.70

مف صلب بحك  22كالتركيز  122ممغـ لتػر مػف الحػامض ك 162

1-

%علد معاممة الصلب بحك  22ك مستكا السماد  162كغـ هػ،1-

كغـ هػ

لك فػػركؽ معلكيػػة فػػا متكسػػف تركيػػز الةكسػػةكر كفػػد تةكقػػه التكليةػػة بػػيف
الص ػ ػ ػػلب بح ػ ػ ػػك  22كالتركي ػ ػ ػػز 122ممغـ لت ػ ػ ػػر

مف السماد باعطاجها اعمى قيمة لتركيزالعلصر بمغه%0.85

تركيز البوتاسيوم ( )%لمجزء الخضري

كمػػا كػػاف تػػأثير التػػداتل الثلػػاجا بػػيف الصػػلب كتركيػػز حػػامض الجب ػرليف
1-

1-

أ ػ ػػاره لتػ ػػاج جػ ػػدكؿ ( )8بػ ػػأف الصػ ػػلب بحػ ػػك  22قػ ػػد سػ ػػجل أعمػ ػػى

باعطاجه ػ ػ ػػا اعم ػ ػ ػػى

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

متكسف  % 0.77لتركيز الةسعكر ،

جدول ( )8تاثير الصنف والسماد وحامض الجبرلين وتداخالتهما في تركيز البوتاسيوم  %في الجزء الخضري لنبات الحنطة
-1
الصنف مستوى السماد كغم.هـ
تركيز حامض الجبرلين ملغم.لتر-1
100
50
25
0
1.95
1.20
1.41
1.12
0
بحوث22
3.74
09 3
2.11
1.92
160
1.66
1.36
1.15
1.10
0
الفتح
3.47
3.07
2.08
1.72
160
1.37
1.72
1.14
1.09
0
بحوث158
3.30
3.02
2.00
1.26
160
2.58
2.24
1.65
1.37
معدل تاثير تركيز حامض الجبرلين
يعدل تاثير حايض انجبرنين
0.41
)RLSD (0.05
انتداخم انثالثي
1.02
تداخل الصنف × تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
الصنف
100
50
25
0
2.85
2.15
1.76
1.52
بحوث22
2.57
2.22
1.62
1.41
الفتح
2.34
2.37
1.57
1.18
بحوث158
0.72
)RLSD (0.05
تداخل مستوى السماد ×تركيز حامض الجبرلين
تركيز حامض الجبرلين
مستوى السماد
100
50
25
0
1.66
1.43
1.23
1.10
صفر
3.50
3.06
2.06
1.63
160
0.59
)RLSD (0.05

150
1.75
2.81
1.36
2.46
1.08
2.93
2.07

1.49
2.73
1.33
2.56
1.28
2.50
0.46

معدل تاثير الصنف
150
2.28
1.91
2.01

2.11
1.94
1.89
0.32
معدل تاثير مستوى السماد

150
1.40
2.73

1.36
2.60
0.26

لتيجػػة لتػػداتل مسػػتكا السػػماد كتركيػػز حػػامض الجب ػرليف ككالػػه افضػػل

أظهػػره لتػػاج جػػدكؿ ( )8فركقػػاه معلكيػػة فػػا تركيػػز البكتاسػػيكـ لمجػػز

التضر بكجكد التسميد مف عدم فعلػد مسػتكا السػماد  162كغػـ ق

تداخل الصنف × مستوى السماد

1-

1-

تكليةة علد إضافة  162كغـ هػ مف السماد كالتركيػز  122ممغـ لتػر

1-

كػػاف متكسػػف هػػلد الصػػةة هػػك %2.62معارلػػة مػػن  %1.36علػػد عػػدـ

مػػف الجب ػرليف ال سػػجمه اعمػػى متكسػػف ، 0.78هلػػاؾ فػػركؽ معلكيػػة فػػا

إضافة السماد

قػػيـ تركيػػز البكتاسػػيكـ لتيجػػة لتػػداتل عكامػػل الد ارسػػة ككالػػه أعمػػى قيمػػة
 %0.85سػػجمه علػػد تكليةػػة صػػلب بحػػك  22مسػػتكا  162كغـ هػ ػ

اظهره اللتاج التأثير المعلك لحامض الجبرليف فا تزكيػز البكتاسػيكـ

كك ػػاف التركي ػػز  122ممغـ لت ػػر 1-ف ػػا زي ػػادة ه ػػلد الص ػػةة كبلس ػػبة زي ػػادة

مف السماد كالتركيز  122ممغـ لتر

 %88.32معارلة من معاممة السيطرة

المناقشة

أما التداتل الثلاجا بيف الصلب كمستكا السماد فكاف معلك

1-

1-

تأأأرثير الصأأأنف والسأأأماد وحأأأامض الجبأأأرلين فأأأي الصأأأفات المظهريأأأة

فعػػد بم ػ اعمػػى متكسػػف لهػػلد الصػػةة % 2.73علػػد صػػلب بحػػك  22ك

ارتفاع النبات ،مساحة ورقة العمم ،مساحة الورقة تحت العمم

مس ػػتكا 162كغـ ه ػ ػ 1-م ػػف الس ػػماد ،كك ػػاف ت ػػأثير الت ػػداتل الثل ػػاجا ب ػػيف

إف الزي ػػادة الحاص ػػمة ف ػػا المؤ ػ ػراه المظهري ػػة أع ػػةد كم ػػا تكض ػػو لل ػػؾ

اـفضػػل بحػػك  22كالتركيػػز  122ممغـ لتػػر 1-مػػف الحػػامض إل أعطػػى

ال ػػل أدا إل ػػى زي ػػادة جاهزي ػػة كتػ ػكازف الترب ػػة بالعلاص ػػر الغلاجي ػػة NكP

الصػػلب كتركيػػز الحػػامض فػػا تركيػػز البكتاسػػيكـ معلػػك ككػػاف التكليةػػة

جػػداكؿ ( )4 ،3 ،2قػػد يكػػكف سػػببها إضػػافة سػػماد  NPKZnإلػػى التربػػة

أعمػ ػػى متكسػ ػػف ،%0.77كجػ ػػده فػ ػػركؽ معلكيػ ػػة فػ ػػا الصػ ػػةة المدركسػ ػػة
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ك Kك Znممػ ػا زاد امتصاص ػػها م ػػف قب ػػل اللب ػػاه كم ػػف ث ػػـ رف ػػن كةػ ػػا ة

الزيادة فا المؤ راه أعػةد هػك دكر علاصػر السػماد

فا زيادة اللمػك التضػر الػل يكػكف م ػ ػػصحكباً بزيػادة حركػة المػا مػف

العممي ػػاه الةس ػػمجية كالتمثي ػػل الكرب ػػكلا كالت ػػلةس كا ػػتراكها ف ػػا تص ػػلين
اـحم ػػاض اـميلي ػػة كم ػػف ث ػػـ تك ػػكيف كبل ػػا البركتيل ػػاه كالمػ ػكاد الغلاجي ػػة

التربػػة إلػػى الجػػلكر ممػػا يسػػهل دتػػكؿ كالتعػػاؿ هػػلد الع ػ ػػلاصر إلػػى جػ ػػسـ

كتتزيلها فا اللبػاه عمػى ػكل مػادة جافػة [ ]18ككػللؾ إف رفػن كةػا ة

اللبػػاه عػػف طريػ ػ ػػت اللس ػ الصػػاعد مػ ػػن المػػا [ ]26ممػػا يسػ ػ ػػب

زيػػادة

ظاهرة يتكتة اـكراؽ [ ]19كتعد كرقة العمـ كالتػا أهػـ جػز باللبػاه
فاعمي ػػة لمتمثي ػػل الكرب ػػكلا ك كك ػػللؾ تع ػػد مػ ػرآة عاكس ػػة لمتكس ػػف كة ػػا ة

السم ػ ػػاد دك اًر محة ػ اًز للمػػك الجػػلكركجعمها أكثػػر كةػػا ة المتصػػاص المػػا

كالعلاص ػ ػػر الغلاجي ػ ػػة م ػ ػػف الترب ػ ػػة [ ]27كلملت ػ ػػركجيف دكر ف ػ ػػا ت ػ ػػجين

التمثيػػل الكربػػكلا  -المصػػدر اـكؿ لل ػكات التمثيػػل الكػػاربكلا -السػػيما
علد مرحمػة ممػا الحبػك [ ]22إل تعػكـ بالتػاا أكبػر كميػة مػف العلاصػر

الملطع ػػة المرس ػػتيمية مؤديػ ػاً إل ػػى زي ػػادة ارتة ػػاع اللب ػػاه كمس ػػاحة اـكراؽ
جػػدكلا ( )3 ،2كهػػلا يسػػاعد اللبػػاه عمػػى تحعيػػت فاجػػدة أكبػػر مػػف تػػةؿ

الغلاجية إلى الحبك كبهلا تعد كرقة العمػـ المصػدر  Sourceأمػا الحبػة

االسػ ػػتةادة مػ ػػف ضػ ػػك ال ػ ػػمس السػ ػػاقف عمي ػ ػ كهػ ػػلا سػ ػػيؤد إلػ ػػى رفػ ػػن

فها  Sinkeعمماً أف هلػاؾ عػدة أدكار تعػكـ بهػا هػلد العلاصػر الغلاجيػة

كتحسيف قػدرة اللبػاه عمػى زيػادة كةػا ة اـركاؽ لعمميػة التمثيػل الكربػكلا

تراكيزهػ ػػا فػ ػ ػ ػػا الجػ ػ ػ ػػز التضػ ػػر  ،كقػ ػػد ي ػ ػ ػػككف لكجػ ػػكد اللتػ ػ ػ ػػركجيف فػ ػػا

التمثي ػػل الكرب ػػكلا سػ ػػبب زي ػػادة محت ػػكا الكمكركفيػ ػػل ج ػػدكؿ ( )5كتػ ػػأتر

المكجكدة بالسػماد أده إلػى تحسػيف الةعاليػاه الحيكيػة كالةسػمجية داتػل

كملهػػا الحصػػكؿ عمػػى زيػػادة فػػا المػػادة الجافػػة كتركيػػز العلاصػػر السػػابعة

عميه ػػا تك ػػكيف لم ػػك ج ػػلر كتض ػػر كبيػ ػريف

فيهػا [ ]28اضػافة الػى دكر كػل مػف Nك Pك Kك Znالم ػار اليهػا فػا

جس ػػـ اللب ػػاه مم ػػا ترتػ ػ

الصعحة السابعة

كمهميف كهلا العكس إيجاباً عمى جمين المؤ راه الملككرة أعةد

ككػػاف لػػرش الجب ػرليف دكر مهػػـ فػػا زيػػادة المؤ ػراه المظهريػػة الجػػداكؿ

كتتكافػ ػػت لتػ ػػاج الجػ ػػداكؿ السػ ػػابعة مػ ػػن لتػ ػػاج د ارسػ ػػة [ ]29عمػ ػػى لبػ ػػاه

( )4 ،3 ،2ككلػ ػ يمم ػػؾ ت ػػأثي اًر كبيػ ػ اًر ف ػػا زي ػػادة العس ػػاـ كاتس ػػاع التةي ػػا

الحلط ػػة ]32[ ،كا ػػار[ ]31ف ػػا د ارس ػػتهـ عم ػػى أص ػػلاؼ م ػػف الحلط ػػة
باستعماؿ عامما التسميد بسماد ) (NPKكهرمكف الجبرليف

الس ػ ػػيما الملطع ػ ػػة المرس ػ ػػتمية العمي ػ ػػة كتح ػ ػػه العمي ػ ػػة [ ]4ـف الجبػ ػ ػرليف

كقػػد يكػػكف سػػب

يسػػتطين تغييػػر التاص ػػية االزمكزيػػة لتمػػؾ التةي ػػا مػػف تػػةؿ مس ػػاهمت

الزيػػادة الحاصػػمة فػػا المؤ ػراه الكيمياجيػػة فػػا الجػػداكؿ

بادتػاؿ المػا إليهػا كالػػل يػؤثر فػا ارتتػا كليكلػػة جػدرالها كهػلا بالتػػالا

السابعة إلى دكر هرمكف الجبرليف فا زيادة العساـ التةيا كاتسػاعها كقػد

يسػػاعد عمػػى اسػػتطالتها [ ]21كهػػلا يػػؤثر إيجاب ػاً فػػا مكاصػػةاه اللمػػك

يت ػػداتل الجبػ ػرليف م ػػن االككس ػػيف مم ػػا ي ػػؤد إل ػػى رف ػػن مس ػػتكاد كتككيلػ ػ
التعميػػل مػػف هدم ػ إل يعمػػل عمػػى تحةيػػز الحػػامض

ف ػػا المجم ػػكع الج ػػلر إل يزي ػػد م ػػف عممي ػػة امتص ػػاص الم ػػا كالعلاص ػػر

داتػػل اللبػػاه بسػػب

المغلي ػػة كه ػػلا ي ػػؤد إل ػػى رف ػػن كة ػػا ة عممي ػػة التمثي ػػل الكرب ػػكلا الحيكي ػػة
كالمهمػػة فػػا لمػػك اللبػػاه إل تسػػهـ كب ػػكل مبا ػػر فػػا زيػػادة المؤ ػراه

اللػػكك  RNAكتصكص ػاً  mRNAالػػل يػػؤد إلػػى زيػػادة فػػا تكػػكيف
البركتيف كيعمػل الجبػرليف كػللؾ عمػى زيػادة المسػاحة الكرقيػة [ ]31كمػف

المدركس ػػة ،كيس ػػتطين الجبػ ػرليف ك ػػللؾ تحةي ػػز كتل ػػيف بل ػػا اـحم ػػاض
اللككيػة  RNA ،DNAاـساسػػية فػػا بلػػا البركتيلػاه كللػػؾ مػػف تػػةؿ

ثـ يلعكس إيجاباً عمى زيادة اللمك التضر كتركيز العلاصػر فػا الجػز
التضر كما فا لتاج الجداكؿ أعةد

التحكـ بالل اا االلزيمػا كتسػرين عمميػاه الةسػمجة عمكمػاً [ ]22ككػللؾ

كتتكاف ػػت لت ػػاج ه ػػلد المؤ ػ ػراه م ػػن لت ػػاج د ارس ػػة ك ػػل م ػػف [ ]31ك[]32
عمى لباه العمػو باسػتعمالهـ هرمػكف الجبػرليف بتراكيػز متتمةػة إف سػب

يع ػ ػ ػػد الجبػ ػ ػ ػرليف ع ػ ػ ػػامةً مس ػ ػ ػػاعداً عم ػ ػ ػػى إلت ػ ػ ػ ػػاا الحام ػ ػ ػ ػػض اـميل ػ ػ ػػا

اتػػتةؼ اـصػػلاؼ فػػا المؤ ػراه السػػابعة قػػد يرجػػن إلػػى اتػػتةؼ تمػػؾ

 Tryptophanالمهػ ػ ػػـ إل يعػ ػ ػػد الركي ػ ػ ػزة فػ ػ ػػا تكػ ػ ػػكيف كتتميػ ػ ػػت مسػ ػ ػػار
اـككسػػيف الػػل يسػػهـ فػػا اسػػتطالة التةيػػا كمػا قػػد يكػػكف لمجبػرليف دكر

اـصػػلاؼ إلػػى العامػػل الػػكراثا الحاصػػل لكػػل صػػلب ،لػػللؾ تتتمػػب فيمػػا

فا تحةيز كمسػاعدة لعػل ملتجػاه كالتمثيػل الكربػكلا مػف مصػادرها إلػى

بيلها فا تركيز العلاصر السابعة []32

كقػػد يكػػكف لكج ػػكد كميػػة محت ػػكا أكبػػر مػػف الكمكركفي ػػل لمصػػلب بح ػػك

مصػ ػػباتها لػ ػػللؾ يعػ ػػد عػ ػػامةً إيجابي ػ ػاً فػ ػػا مسػ ػػاعدة اللبػ ػػاه عمػ ػػى اللمػ ػػك

[ ]23ككػللؾ يعمػػل الجبػرليف عمػػى تثبػيف هػػدـ جزيجػة الكمكركفيػػل المهمػػة

 158ف ػػا كرق ػػة العم ػػـ لكب ػػر مس ػػاحتها ارج ػػن الج ػػدكؿ ( )2دل ػػيةً لكة ػػا ة

[]24

اف الت ػػداتل المعل ػػك الثل ػػاجا اك الثةث ػػا ي ػػير ال ػػى الس ػػمكؾ المتتم ػػب

عمميػة التمثيػل الكػاربكلا كالػل يػػلعكس عمػى المؤ ػراه السػابعة إيجابػاً

بعمميػػة التمثيػػل الكربػػكلا ممػػا يزيػػد مػػف إلتػػاا الكاربكهيػػدراه كالبركتيلػػاه

لعكامػػل التػػداتل بالتػػاثير فػػا الصػػةة كقػػد يكػػكف التػػداتل المعلػػك سػػب

تأأأأرثير الصأأأأنف والسأأأأماد وحأأأأامض الجبأأأأرلين فأأأأي تركبأأأأز عناصأأأأر

النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في الجزءالخضري

اتجػػاد االسػػتجابة الحػػد العكامػػل مػػن عكامػػل العامػػل االتػػر اك بمعػػدار اك
درجة االستجابة فا التاثير مستكياه العكامل الداتمة فا التداتل

إف لسػ ػ ػػماد  NPKZnدك اًر كبي ػ ػ ػ اًر كمهم ػ ػ ػاً كايجابي ػ ػ ػاً فػ ػ ػػا زيػ ػ ػػادة تركيػ ػ ػػز

العلاصػػر الم ػػار إليهػػا بالجػػداكؿ ( ) 7,6,5مػػف تػػةؿ التػػأثير فػػا لمػػك

اللباه ب كل عاـ []25
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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-1and 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.
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