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ال م ق )   Zea mays L. evertaمن ومذ ة ومش م ع )   POP – 26 عوستج بع سالم

 وم  و ع

 و ومرش بح مض ومجبرم ن 

 وحم  ح ن ل ضل                           

 وم روق -ومتقني ه ئع ومت ل م  -ومم  ب  -وم ل ه ومتقن ع 

 ومم تخلص :ــ 

فيي احيم اوا ي   2102/ 01/7والخريفيي فيي  01/3/2102للموسمين الربيعي فيي  ةطبقت دراسة حقلي    

ااانة بغماد /  ناة الجيش لمعرفه تأثير اعماق الزراعة والرش بحااض الجبرلين في ارتفاع النبيا    سي( و و عيمد 

وزن الصفوف بالعرنوص و عمد الحبوب بالصف و عمد الحبوب بالعرنوص و حاصل الحبيوب   مي( / نبيا  و و

و و نسبه انفالق الحبيوب     و   لليةرة الميااية  %  الغ( / يوم و و دليل الحصاد   ةواعمل نمو الحبة حب 0111

باستعمال تصمي( القطاعا  الكاالة المعماة وبثالثة  طاعا  . كانت التجربة عاالية لعاالين    POP – 26لسالله 

و والعاال الثاني هو الرش بتراكيز حيااض الجبيرلين بثالثية س(  01   02   6العاال االول هو اعماق الزراعه   

سي(و اعليم اعيمل ليمليل الحصياد فيي حيين  6و.اظهير  النتيا ا العمي      ¹־الغ( . لتير 011   11   1استويا    

سيي(و اعطييم اعلييم اعييمل فييي عييمد الصييفوف بييالعرنوص وعييمد الحبييوب بالصييف وعييمد الحبييوب  02العميي     

سي(و اعليم اعيمل فيي ارتفياع النبيا   01وحاصل الحبيوب الكليي  واعطيم العمي     بالعرنوص وحاصل الحبوب

انفالق الحبيوب . اين نانيخ ا,ير   اد  رش الجبيرلين فيي تركييز    ةونسب ة و اعمل نمو الحب ةحب 0111ووزن 

ة وتراكييز و اعلم اعمل في نمي  الصفا  الممروسة . ااا بالنسبة للتما,ل بين اعمياق الزراعي  ¹־الغ( . لتر 011

و  ¹־الغي( . لتير 011سي( و 02الجبرلين المرشوشة كان اعنويا لجمي  الصفا  الممروسية . فقيم اعطيم التيما,ل   

اعلم اعمل فيي عيمد الصيفوف بيالعرنوص وعيمد الحبيوب بالصيف وعيمد الحبيوب بيالعرنوص وحاصيل الحبيوب 

و اعليم اعيمل فيي   ¹־الغي( . لتير 011سي( و  02وحاصل الحبوب الكلي فيي اوسيمي اليزراع واعطيم التيما,ل   

و   ¹־الغي( . لتير 011سي( و  6الموس( الربيعي لصيفة دلييل الحصياد بينميا فيي الموسي( الخريفيي اعطيم التيما,ل   

واعليم اعيمل لصيفة ارتفياع   ¹־الغي( . لتير 011سي( و  01اعلم اعمل في صفة دليل الحصياد واعطيم التيما,ل   

 حبة ونسبة انفالق الحبوب ولكال اوسمي الزراعة .  حبة و اعمل نمو ال 0111النبا  و وزن 

 

 الكلما  المفتاحية : ذرة المااية   حااض نبرلين   اعماق 
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Response of 26 – POP line of POP corn  ( Zea mays L. everta ) to 

the depth of planting and gibberellin spraying 

Ahmed Hassan Fadel 

Technical College - Al.mussaib - Fondation Of Technical 

Education - Iraq 

Abstract  :  

  

      This study was conducted in the spring10/3/2012 and autumn seasons of 

15/7/2012 in one of Baghdads private fields to find aut the impact of planting depth 

and GAᴣ in plant hight , raw number ear , seed no. / raw , seed no. / ear , grain yield 

g/p , 1000 seed weight , seed growth rate , harvesting index and seed splitting 

perccntage . of POP- 26 corn using RCBD with three replicates .Ina factorial 

experiment in RCBD of two factors ; planting depths ( 6 , 12 and 18 cm ) and GAᴣ 

conc ( 0 , 50 and 150 mg / L)   .Results indicated that planting depth ( 6 cm) gave the 

highest harvesting indux . whereas ( 12 cm) depth of planting resulted in the highest 

means of no. of raws / ear , seed no/raw , seed no. / ear and grain yield . The depth ( 

18 cm) gane higher plants , 1000 seed weight , seed growth rate and splitting 

percentage   . On the other hand ( 150  mg / L) GA3 gave the highest means of the 

tralts studed     .The interaction of the two factors ( 12cm and 150 mg / L ) resulted in 

higher means of the raw no / ear , no. of seeds / raw , seed no./ear and grain yield . 

The ( 12 cm x 150 mg / L GAᴣ) interaction resulted in higher harvesting index while ( 

6 cm x 150 mg / L GAᴣ) gave the highest harvesting index while ( 18 سي(   x 150 ) gave 

the highest plants and 1000 seed no. and sed growth rate and splitting percentage for 

both seasons  

. 

Key words : PoP – corn Zea mays L. everta  , Gibberellic  acid , depth of  

planting   
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 وممق مع :ــ 

 POP Corn  (Zeaتعم الةرة المااية       

mays L. everta)   احييم اجييااي  الييةرة الصييفرا

وتتميييز  Poaceaeالتييي تنتمييي الييم العا ليية النجيلييية 

عيين بقييية اجييااي  الييةرة الصييفرا  اي,يير  بقابلييية 

حبوبها علم االنفجار عنم التسخين لتكون اا يعيرف 

 و. 21و  16 بالماايةو  

تعييم احصييوال ثانويييا بالقيييا  للييةرة  وهييي  

 Flint و والةرة الصييوانية (Dent cornالمنغوزة 

corn)  و اضافة الم ان انتمار زراعتها بميكل  لييل

اقارنة ا  بقية المجااي  اي,ر    السبخ يعود اليم 

احمودييية اسييتعمالها فييي التصييني    اذ يقتصيير علييم 

 النطاق العا لي والتجاري.

يعييم عييااال اهمييا ايين  ة عييان عميي  الزرا   

عواال ادارة المحصول المؤثرة في انتانية الحنطية 

ودرنييية رطوبتهيييا  ة وهيييو يعتميييم عليييم نيييوع التربييي

وحج( البةرة ونظ( الري المتبعة والصنف المزروع 

و . اذ ان بييزوا البييادرا  ونمييو ها فييي الحقييل  4  

يعييمان ايين االاييور االساسييية فييي االنتييا  الزراعييي 

ضييمان بييزوا اتجييانع وسييري  فييي  االسييا  وهييو

 و . 01  نيم للبادرا  و  ونم

تـُيييـعمل الجبرلينـيييـا  احيييم  الهراونييييا      

النبـييييـاتية الطبيعييييية و المتكونيييية دا,ــييييـل اينسييييجة 

المختلفيية فييي النبييا  سييوا  كانييت لنبـــييـاتا  را ييية 

أحادييية الفلقيية أو  (اغطيياة البييةور  ام عارييية البييةور 

ــاتا  مير را ية اثيل البكترييا و ثنا ية الفلقة و أو نبـ

و . اذ  0الطحالييييخ و الفطريييييا  و السر,سيييييا    

يـييـحفز الجبييرلين انبييا  البييةور و  تحميييم الجيينع و 

ينظ( االنتقال ان ارحلة الحماثة الم ارحلة البلوا ، 

يحفييييز اسييييتطالة السيييياق فييييي النباتييييا  المتقزايييية و 

 ر  النباتا  ذا  ايوراق المتقاربية و يحفيز ايزهيا

 و .  07

اسا  والتجارب التي تعنم ونظرا لقلة المر  

عميي  الزراعيية المناسييخ والييرش بحييااض بمراسيية 

الجبيييرلين لليييةرة الميييااية تحيييت ظيييروف المنطقييية 

هييةا البحييل والييةي يهييمف  يالوسييطم بييالعراق انيير

الم دراسية تيأثير اعمياق الزراعية واليرش بحيااض 

الجبرلين وتما,التهما فيي الحاصيل واكوناتيه لليةرة 

 المااية .

 ومماو  وطروئق وم مل :ــ

 - POPأستعمل في هةا البحل ساللة        

وهي نقية  Argentinaاستنبطة احليا وانمأها  26

ايين الييةرة المييااية تيي( الحصييول عليهييا ايين احطيية 

البحييوا الزراعييية / أبييي مريييخ واسييتخمات هيية  

السيياللة لمعرفيية اييم  اسييتجابتها العميياق الزراعيية 

 والرش بحااض الجبرلين. 

نفيية البحييل اثنييا  الموسييمين الييزراعيين      

فيي احيم الحقيول ببغيماد ،  2102الربيعي والخريفي 

و  3/  01فييي الموسيي( الربيعييي فييي وتمييت الزراعيية 

  أنرييييت عملييييا   7/  01الموسييي( الخريفيييي فيييي 

,مايية التربيية ايين حراثيية اتعااييمة وتنعييي( وتسييوية 

 وتقسي( للحقل لغرض اعماد اهم اال ( للحبوب .

حيل انريت تجربه عااليه حييل كيان        

 01   02   6العااييل االول هييو اعميياق الزراعييه   

باسييتخمام  بيييخ اعييمني  سيي( وسيي(  عملييت الجييور

وضييعت عليييه عالاييا  ايعميياق المطلوبيية والعااييل 

الثاني هو تراكيز حااض الجبرلين بثالثية اسيتويا  

و. انيييري التحلييييل   ¹־الغييي( . لتييير 011   11   1  

االحصا ي للبيانا  و ورنيت اتوسيطا  المعيااال  
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 Leastعليييم وفييي  ا,تبيييار ا يييل فيييروق اعنويييية  

significant difference   و تحيييييت اسيييييتو

و . باسييييييييتعمال تصييييييييمي(  22   1.11المعنييييييييوي 

 القطاعا  الكاالة المعماة وبثالا اكررا  .  

 POP – 26وزرعيت الحبيوب سياللة        

سييي(  71عليييم سيييطور المسيييافة بيييين سيييطر وا,ييير 

س(  ث( زرعيت  21م وبين نورة وا,ر   1وبطول 

ثييالا حبييوب فييي الجييورة الواحييمة  . سييمم  ارض 

 N:P (سيي(و 18سيي( 18لسييماد المركييخ  التجربيية با

كغي(/ هكتيار أضييفت دفعية واحيمة عنيم  411بمقمار 

 (N%46)تحبير التربة ، و أضيف سيماد اليورييا 

كغ(/ هكتار وعليم ثيالا دفعيا  ايوليم  411بوا   

يييوم ايين  41يييوم ايين البييزوا والثانييية بعييم  21بعييم 

تمييت يييوم ايين البييزوا .  61البييزوا  والثالثيية بعييم 

الدمييييال بعييييم ثالثيييية ايييييام ايييين الزراعيييية اكافحيييية ا

  ايييادة فعالييية و  11باسيييتعمال ابييييم االتيييرازين   

كغ( / هـ   انري التر ي  بعم اسبوعين ان  4بمقمار 

الزراعيية لكييال الموسييمين و,فييت النباتييا  الييم نبييا  

 – 01واحم في كل نورة بعيم وصيولها اليم ارتفياع 

 . ةت( ري النباتا  حسخ الحان س( . 21

تميييت فيييي الموسيييمين اكافحييية حميييرة        

و  Sesamia criteicaحفار ساق الةرة الصيفرا   

بوا   ارتين ,الل اوسي( النميو ا ايوليم عنيم بليوا 

يوايا  20عمر س( والثانية بعيم  ةالنبا  ارحلة ,مس

اييين المكافحييية ايوليييم وباسيييتعمال ابييييم اليييميازنون 

القمية   و اادة فعالية وتي( ذليت بتلقيي(  10المحبخ   

 النااية لمرتين.

 011ت( تحبير الجبريلين بتركيز          

و ان الحااض وحبر بواسطة ا,ة   ¹־الغ( . لتر

و م( ااد  فعالة 0و م( يحتوي علم  0 رص 

وأذابته في لتر ان الما  المقطر للحصول علم 

وحفظ المحلول بقنينة  اتمة  Stockاحلول ايسا  

حلول االسا  الو ان الم 011ال و 11وا,ة   

الو لكل  0111كال علم حم  واكمل الحج( الم  

الغ( .  11واحم انهما  لكي نحصل علم تركيز   

و ث( يرش علم الجز    ¹־الغ( . لتر  011لتر  و 

الخبري للنبا  بواسطة ارشة ظهرية عنم 

  الزاهي و  ةناشر ةالصباح الباكر ا  استخمام ااد

وكان اوعم   2102للموسمين الربيعي والخريفي 

للموسمين علم  9/  27و  1/  26الرش بتاريخ  

ور ة ا  ظهور  06التوالي عنماا كان النبا  يبلغ 

 اعبا  التةكير .

 الصفا  الممروسة في البحل      

ارتفاع النبا  ا,ة بعم ظهور االعبا   -0

الةكرية و يع بواسطة اسطرة  يا  

ان سطح التربة لغاية  اعمة ور ة العل( 

   

ت( حسابها ان عمد الصفوف بالعرنوص   -2

تجريبية   عمرة عرانيص ان كل وحم

ث( استخرا  اعملها وذلت بعم اتمام 

 نظجها   

وعمد الحبوب في الصف ت( حسابها ان  -3

عمرة عرانيص ان كل وحم  تجريبية 

 ث( استخر  اتوسط الحبوب   

وعمد الحبوب بالعرنوص ت( حسابها ببرب  -4

عمد الصفوف بالعرنوص في عمد 

 الحبوب في الصف   

حبة ان  0111ا,ة   ةحب 0111وزن   -1

عرانيص النباتا  العمرة المأ,وذة 

ً ان كل وحمة تجريبية عملت  عموا يا

 .   01.1علم رطوبة 
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و ت( حساب  ˡ־حاصل الحبوب   م( . نبا   -6

اأ,وذة  وزن الحبوب لعمرة نباتا 

ً ان الوحما  التجريبية   عموا يا

 واستخر  اعمل وزن الحبوب للنبا  .

استخر  ان حاصل وحاصل الحبوب الكلي   -7

الكثافة  xضرب اعمل حاصل النبا  

النباتية بعم تعميل الوزن علم اسا  

  ث( حولت الم  طن .  01.1الرطوبة 

 و . ˡ־هـ 

دليل الحصاد وت( حسابه ان  سمة الحاصل  -1

 البايولوني علم حاصل الحبوب .

اعمل نمو الحبة وذلت با,ة وزن اجموعة ان  -9

 الحبوب لكل اسبوع وا,ة اعملها .

 011نسبة انفالق الحبوب وذلت با,ة  -01

حبة ووضعت علم النار لكي نعرف ك( 

حبة  م فر عت ونحولها الم نسبة ائوية 

 وحسخ المعادلة :ــ

عمد 

 الحبوب المنفلقة

 X   011ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــنسبة االنفالق =  ــــــــــــــــ

 عمد الحبوب الكلية

 النتا ا والمنا مة :ــ   

 ارتفاع النبا    س( و  

و التأثير المعنيوي  0يظهر ان نمول         

في صفة ارتفاع النبا  العمياق الزراعية للموسيمين 

سي(   01اذ تفيوق العمي     2102الربيعي والخريفيي 

سيي(   علييم التييوالي  071.04و  066.29واعطييم  

سييي( ا يييل اعيييمل واعطيييم   6بينميييا اعطيييم العمييي  

التييييييييييوالي . سيييييييييي(  علييييييييييم  066.11و  016.29

Elmuttalibi  04   سيي(  02و  بييان الزراعيية بعميي

أعطم أعليم اعيمل ليوزن الجيةور والرتفياع النبيا  

سيي( اعطييم ا ييل اعييمل و اتفقييت  9و  6بينمييا العميي  

 01و اذ اعطييم العميي   9ايي  حمييود   ة نتيجييالهيية  

 . 02و  6اعلم اعمل علم العمقين 

و ان التراكييييز  0نالحيييظ اييين نيييمول         

اييين الجبيييرلين للصيييفة نفسيييها وللموسيييمين الربيعيييي 

  ¹־الغي( . لتير 011اليرش   ةوالخريفي تفو ت اعاالي

سيي(  علييم التييوالي بينمييا  079.04و  061.22بلييغ  

ا ييييل اعييييمل بلييييغ   ةعييييمم االضيييياف ةاعطييييت اعااليييي

سيييي(  علييييم التييييوالي . يييييؤثر  064.17و  013.60

اسييتطالة الخاليييا ايين ,ييالل االوكسييين  الجبيرلين فييي

حيل تمير بعض االدلة بان الجبيرلين يزييم اسيتو  

االوكسيييين اليييما,لي بتيييأثير  اايييا عليييم عمليييية بنيييا  

 و . 1االوكسين او علم عملية ان  االكسمة   

و فيييي التيييما,ل  0يظهييير اييين نيييمول         

لنفع الصفة كان اعنويا فقم اعطيم التيما,ل  العمي  

اعلييم اعييمل   ¹־الغيي( . لتيير 011تركيييز سيي( و ال 01

س( لكيال  4.11و  073.27عن با ي التما,ال  بلغ  

 الربيعي والخريفي وعلم التوالي . ة اوسمي الزراع
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع  POP – 26( وستج به سالمه  0ج ول ) 

 ح مض ومجبرم ن وت وخالتهم  لي و تف ع ومنب ت ) سم ( 

 2012الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق  011 50 0

6 041.13 017.17 063.27 016.29 

12 013.77 062.13 061.03 060.30 

01  011.13 067.17 073.27 066.29 

  061.22 062.16 013.60 اتوسط تأثير التراكيز 

L.S.D 

 0.05 

 االعماق

0.621 

 التراكيز

0.621 

 التراكيز xاالعماق 

2.116 

 2012الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 011.17 061.17 073.71 066.11 

12 061.11 071.11 079.73 073.10 

01  069.13 071.43 4.11 077.06 

  079.04 073.13 064.17 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D  

0.05 

 االعماق

0.106 

 التراكيز

0.106 

 التراكيز xاالعماق 

2.626 
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 عمد الصفوف بالعرنوص 

و ونيييود  2اكيييم  النتيييا ا فيييي نيييمول        

فيييروق اعنويييية العمييياق الزراعييية لعيييمد الصيييفوف 

بالعرنوص للموسمين الربيعي والخريفي فقم اعطيم 

 06.00و  03.40سيي( اعلييم اعييمل بلييغ  02العميي   

صييفا   علييم التييوالي عيين بييا ي االعميياق اال,يير  . 

و اذ اعطيم العمي   01وتتف  هة  النتيجة اي  نليو   

 . 9   6   3م اعمل عن با ي االعماق اعل 02

ااييييا بالنسييييبة لتركيييييز الجبييييرلين كانييييت      

اعنوييييية فيييييي عييييمد الصيييييفوف بييييالعرنوص لكيييييال 

   ¹־الغيي( . لتيير 011الموسييمين  ييم اعطييم التركيييز  

صفا  علم التوالي 06.39و  03.70اعلم اعمل بلغ 

بينمييا  اعطييت اعاالييه عييمم االضييافه ا ييل اعييمل بلييغ 

 صيييييفا  عليييييم التيييييوالي   ونيييييم 04.96و  02.23

و ان استعمال الجبريلين في  3   و ا,رون  السكري

 يم اثير  تيأثيرا  0991اوسمين الربيعي والخريفيي 

 اعنويا في عمد الصفوف بالعرنوص . 

اايييا بالنسيييبه للتيييما,ل فقيييم كيييان اعنوييييا      

 GA3سي( و تركييز 02فاعطم التما,ل بين  العمي  

و  04.33اعليييم اعيييمل بليييغ     ¹־الغييي( . لتييير  011

صييييفا  لكييييال اوسييييمين الزراعيييية الربيعييييي  06.71

والخريفي علم التوالي واعطم التما,ل بيين  العمي  

 02.13ا يل اعيمل بليغ   GA3س( وعمم الرش بـ  6

صفا  في الموسي( الربيعيي اايا فيي الموسي( الخريفيي 

ا ل  GA3س( وعمم الرش بـ  01فقم اعطت  العم  

 فا   . ص 04.67اعمل بلغ  

 

و ان  3يلحظ اين البيانيا  فيي نيمول         

هنيياف فرو ييا  اعنويييه فييي عييمد الحبييوب بالصييف 

وللموسييمين   بالنسييبه لالعميياق الزراعييية اذ اعطييم 

س(  اعلم اعمل علم بيا ي االعمياق بليغ   02العم   

حبة   علم التيوالي بينميا العمقيين   39.13و  31.97

هيية  الصييفة . سيي(  اعطييت ا ييل اعييملين فييي  01و  6

و ان زراعيية  6وتتفيي  هيية  النتيجيية ايي  المطلبييي   

اعليييم  02 يييم اعطيييم العمييي   02   1   4بأعمييياق 

اعييمل عيين بييا ي االعميياق فييي صييفة عييمد الحبييوب 

 بالصف 

وللموسيييمين بونيييود  هيلحيييظ اييين الجيييمول نفسييي  و  

نفسييييها و للتراكييييييز  ةفييييي الصيييييف ةفييييروق اعنويييييي

اعلم   ¹־الغ( . لتر  011المرشوشة اعطم التركيز 

حبيية   علييم التييوالي  40.02و  41.00اعييمل بلييغ  

بينميييا اعطيييت اعااليييه عيييمم اليييرش ا يييل اعيييمل بليييغ  

   حبيية   علييم التييوالي    ونييم 34.40و  33.70

Cathey  و Stuart     23  و ربما يعود اليم تيأثير

ز المغييةيا  وانتقالهييا الييم الجبييرلين فييي زيييادة تجهييي

المصييخ   العرنييوص و فييي بماييية تكوينييه امييا يعييود 

 الم تقليل النسبة المئوية للمبايض المجهبه .

ااييا فييي التييما,ل الصييفة نفسييها فقييم كييان     

سيي( و التركيييز 02اعنويييا  اعطييم التييما,ل  العميي  

و  42.03بليييييغ  GA3اييييين   ¹־الغييييي( . لتييييير 011

حبيييية لكييييال اوسييييمين الزراعييييي الربيعييييي  43.31

والخريفيييي   عليييم التيييوالي بينميييا اعطيييم التيييما,ل   

الغيي( . لتيير  ا ييل   GA3سيي( و عييمم رش  01لعميي  

 . حبة  علم التوالي  30.03و  31.41اعمل بلغ 
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع  POP – 26به سالمه ( وستج  4ج ول ) 

 ح مض ومجبرم ن وت وخالتهم  لي     ومصفاف ب م رناص 

 عمد الحبوب بالصف 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( واالعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 02.13 03.07 03.41 02.17 

12 02.11 03.41 04.33 03.40 

01  02.07 03.31 03.41 02.96 

  03.70 03.29 02.23 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.0143  

 التراكيز

1.0143  

 التراكيز xاالعماق 

0.3193 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 04.13 01.67 06.37 01.62 

12 01.37 06.27 06.71 06.00 

01  04.67 01.73 06.01 01.11 

  06.39 01.19 04.96 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.2219 

 التراكيز

1.2219 

 التراكيز xاالعماق 

0.3913 
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع ح مض ومجبرم ن  POP – 26( وستج به سالمه  3ج ول ) 

 وت وخالتهم  لي     ومحباب ب مصف  

 

 عمد الحبوب بالعرنوص 
 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 34.21 31.71 31.13 36.04 

12 36.13 31.23 42.03 31.97 

01  31.41 33.17 39.67 34.64 

  41.00 31.93 33.70 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.323 

 التراكيز

0.323 

 التراكيز xاالعماق 

2.292 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 34.13 36.41 39.73 36.99 

12 37.27 31.93 43.31 39.13 

01  30.03 34.11 41.33 31.32 

  40.02 36.60 34.40 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.301 

 التراكيز

0.301 

 التراكيز xاالعماق 

2.278 
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و الييم ونييود فييرق  4جييمول   اليمييير       

للموسيييمين اعنيييوي فيييي عيييمد الحبيييوب بيييالعرنوص 

واعطيم العمي    ةالربيعي والخريفي العماق الزراع

حبيه علم  621.1و  609.4س( اكبر اعيمل بليغ  02

سيي( ا ييل اعييمل بلييغ 6التييوالي بينمييا اعطييم العميي  

حبييه   علييم التييوالي   تتفيي  هيية   199.4و  111.6

و ان عيمد الحبيوب   El-sahookie  01النتا ا ا  

زروعييية فيييي بيييالعرنوص كانيييت اعليييم للنباتيييا  الم

اقارنية اي  تليت المزروعية فيي  02  9اعماق بعيمة 

 للةرة الصفرا  .  6   3اعماق سطحية 

و اليم ونيود فيروق  4جيمول   اليمير    و  

اعنويه الصفه نفسها وللموسيمين فيي ضيمن تراكييز 

GA3  اعليم   ¹־الغ( . لتر 011المرشوشة واعطم

حبييييه علم التييييوالي  671.2و  660.6اعييييمل بلييييغ 

حبيييه  139.6و  121.1اعااليييه المقارنييية واعطيييت 

ان السيبخ فيي و  3ونم السيكري    و م علم التوالي

يعود الم زياد  نسبه اال,صاب في الحبوب اما ذلت 

 يزيم ان نسبة عمد الحبوب بالعرنوص .

ااا في التيما,ل بيين االعمياق والتراكييز      

فيييي الجيييمول نفسيييه  اذ يونيييم فيييرق اعنيييوي اعطيييم 

 GA3  ¹־الغيي( . لتيير 011سيي( و  02التييما,ل بييين 

حبييه علييم بينمييا  694.0و  611.9اعلييم اعييمل بلييغ 

س( و عيم اليرش ا يل اعيمل  6اعطم التما,ل  لعم  

 .   علم التوالي  ةحب 127.9و  107.7بلغ 

 و ان هناف فروق 1جمول    الضح يو  و    

فقيييم   ˡ־اعنويييية فيييي حاصيييل الحبيييوب مييي( . نبيييا  

سيي( اعلييم اعييمل ولكييال  02اعطييت نباتييا   العميي  

ميي( .  016.00و  044.16اوسييمين الزراعيية بلييغ  

 6  علم التوالي بينما اعطت نباتا  العم    ˡ־نبا  

ميييي( .  041.36و  036.12سيييي( ا ييييل اعييييمل بلييييغ  

 Steel and Torrie   علم التوالي . ونيم  ˡ־نبا  

و أن توزي  الرطوبة حيول المجميوع الجيةري  22  

يتأثر بفترة اليري وعمي  الزراعية ودرنية الحيرارة 

وان ا,ييتالف هييية  العوااييل يعليييل ا,ييتالف صيييفا  

سي(  . وهيةا  9النبا  وحاصل الحبيوب عنيم عمي    

و ان  Dechev  03و  و  Badhoria  00اا أكم  

صييييل الحبييييوب للييييةرة الصييييفرا  المزروعيييية أن حا

سيييي(  ييييم انخفييييض عيييين تلييييت   9  6بأعميييياق ا ييييل 

 س( .01  02المزروعة بأعماق ابعم 

و ان هنييياف فيييروق  1يوضيييح نيييمول         

اعنوييية فييي اضييافة الجبييرلين رشييا علييم المجمييوع 

اعليم   ¹־الغي( . لتير 011الخبري اعطم التركيز 

خريفي بليغ  اعمل لكال اوسمين الزراعة الربيعي وال

  علييم التييوالي  ˡ־ميي( . نبييا   011.67و  044.11

بينمييييا اعطييييت اعااليييية المقارنيييية ا ييييل اعييييمل بلييييغ  

  علييم التييوالي  ˡ־ميي( . نبييا   041.03و  036.12

عنييم اسييتعمال الجبييريلين رشييا و  3  السييكري .ونييم 

الغي( .  41   21   01علم الةرة الصيفرا  بتراكييز 

كييان تييأثيرا  21تركيييز لتيير  بالموعييم الربيعييي  ان 

 اعنويا في حاصل الحبوب .

و ان هنيياف فييروق  1جييمول    اليوضييح  و   

اعنويييية للتيييما,ل بيييين اعمييياق الزراعييية والتراكييييز 

سييي(  02المبيييافة فقيييم اعطيييم التيييما,ل بيييين عمييي  

اعلييم اعييمل عيين بييا ي   ¹־الغيي( . لتيير 011وتركيييز 

التما,ال  اال,ر  ولموس( الزراعة الربيعي اذ بليغ   

ااا في الموسي( الخريفيي فقيم  ˡ־م( . نبا   049.11

 011سيي( والتركيييز 02اعطييم التييما,ل بييين العميي  

مي( .   060.33فرو يا اعنويية اذ بليغ    ¹־الغ( . لتر

وهةا اليختلف عين التوليفية للتيما,ل  العمي   ˡ־نبا  

اذ اعطيييت   ¹־الغييي( . لتييير 011سييي( و التركييييز  01

 نفع القيمة  .
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع ح مض ومجبرم ن  POP – 26( وستج به سالمه  2ج ول ) 

 وت وخالتهم  لي     ومحباب ب م رناص 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 االعماقاتوسط تأثير  011 50 0

6 107.7 199.3 641.1 111.6 

12 140.6 627.6 611.9 609.4 

01  127.2 609.1 646.9 197.7 

  660.6 601.3 121.1 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

7.47 

 التراكيز

7.47 

 التراكيز xاالعماق 

02.94 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( واالعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 127.9 619.9 661.4 199.4 

12 112.9 639.4 694.0 621.1 

01  131.1 631.9 616.2 611.4 

  671.2 626.7 139.6 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.37 

 التراكيز

1.37 

 التراكيز xاالعماق 

04.11 

 و ˡ־حاصل الحبوب   م( . نبا  
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع ح مض ومجبرم ن  POP – 26( وستج به سالمه  5ج ول ) 

 (  ˡ־وت وخالتهم  لي ح صل ومحباب )غم . نب ت 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( واالعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 030.47 036.67 042.33 036.12 

12 041.67 044.11 049.11 044.16 

01  031.33 031.33 041.67 039.00 

  044.11 039.67 036.12 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.214 

 التراكيز

0.214 

 التراكيز xاالعماق 

2.111 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 043.17 041.67 013.33 041.36 

12 012.33 014.67 060.33 016.00 

01  049.11 049.33 060.33 013.22 

  011.67 011.19 041.03 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.111 

 التراكيز

0.111 

 التراكيز xاالعماق 

2.199 

 و ˡ־انتا  الحبوب الكلي    طن . هـ 
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 و ان هناف فيروق 6جمول   الونم في  و    

اعنويييية فيييي صيييفة انتيييا  الحبيييوب الكليييي لالعمييياق 

سيي(  02المسييتعملة فييي البحييل حيييل اعطييم العميي   

اعلم اعمل في الموسمين الربيعي والخريفيي اذ بليغ  

تفي  هية  و   عليم التيوالي .  ˡ־طن . هـ  6.3و  4.1

و  أن حاصل الحبيوب  Badhoria  00النتيجة ا   

سيي(  ييم  9   6للييةرة الصييفرا  المزروعيية بأعميياق  

 س(  . 02انخفض عن تلت المزروعة بأعماق ابعم 

ونييم فييي نييمول نفسييه ان هنيياف فرو ييا      

اعنوييية فييي حييااض الجبييرلين و ييم اعطييم التركيييز 

 6.2و  3.9اعيمل اذ بليغ  اعليم   ¹־الغ( . لتير 011

 عليييم التيييوالي بينميييا اعطيييت اعاالييية  ˡ־طييين . هيييـ 

 ˡ־طين . هيـ  1.2و  3.2المقارنة ا ل اتوسط اذ بلغ  

  علم التوالي . وكان هةا الفرق بيالتراكيز حييل ان 

الزراعة الربيعية تتعرض حبوب اللقاح اليم ارتفياع 

درنييا  الحييرارة وبالتييالي تيينعكع سييلبا علييم عييمد 

في العرنيوص واليةي ييؤدي الحقيا اليم  لية الحبوب 

الحاصيييييل الكلييييييي اقارنييييية بالموسيييييي( الخريفييييييي   

و اليييم زييييادة فيييي حاصيييل  Decher    03ونيييم

الحبييوب الكلييي فيييي وحييمة المسييياحة عنييم اسيييتعمال 

ان الجبريلين علم   ˡ־الغ( . لتر  41 – 21تراكيز  

المجمييوع الخبييري لمحصييول الييةرة الصييفرا  بعييم 

عة وكانت هة  النتيجة اترافقة ارور شهر ان الزرا

 ا  زيادة وزن الحبة. 

جييمول نفسيية ونييم ان هنيياف فييروق الوفييي   

اعنويييية فيييي التيييما,ل لصيييفة انتيييا  الحبيييوب الكليييي 

وللموسييمين الربيعييي والخريفييي اذ اعطييم التييما,ل 

  ¹־الغيي( . لتيير 011سيي( و التركيييز  02بييين  العميي  

اعلييم اعييمل علييم بييا ي التييما,ال  اال,يير  اذ بلييغ  

علييم التييوالي بينمييا اعطييم  ˡ־طيين . هييـ  7.1و  4.7

سي( و عييمم الييرش  ا يل اعييمل فييي  01التيما,ل بييين  

وعلييم  ˡ־طيين . هييـ  1.0و  2.9كييال الموسييمين بلييغ  

 التوالي .

 ان هنيياف و  7نييمول    اوضييحت النتييا ا فييي

ه وللموسمين حب 0111وزن  ةفي صف ةاعنوي افرو 

سي( اعليم  01في اعمياق الزراعيه اذ اعطيم العمي  

حبية  عليم التيوالي  071.12و  019.66اعمل بليغ  

و  037.41س( ا يل اعيمل بليغ   6فقم اعطم العم   

حبيية  علييم التييوالي . عنييماا تكييون الحبيية  041.31

طويليية فييان ذلييت يسييمح بزيييادة وزنهييا اكثيير فيمييا اذا 

 و . 2حافظت علم حجمها   

و انييه يونييم  7اوضييحت نتييا ا نييمول     و  

فيييرق اعنيييوي للصيييفة نفسيييها وللموسيييمين للتراكييييز 

  ¹־الغييي( . لتييير 011المبيييافه اذ اعطيييم التركييييز  

حبييية عليييم  072.61و  062.11اعليييم اعيييمل بليييغ 

التوالي اقارنه بمعااله عمم االضيافه اذ اعطيت ا يل 

حبة عليم التيوالي .  043.60و  032.61اعمل بلغ  

اذ و   Shafshak   09 ة  النتيجيية ايي  تتفيي  هييو 

زيادة اعنويية فيي وزن الحبية عنيم اسيتخمام  لتحص

و الغيي( . لتيير  عليييم  41 – 21الجبييرلين بتركيييز   

المجميييوع الخبيييري لنباتيييا  اليييةرة الصيييفرا  بعيييم 

 ارور شهر ان الزراعة .

ااا في التما,ل للصفة نفسها فقم بين         

بين  تما,ال اعنويا و ان التما,ل اعطم  7الجمول   

اعلم   ¹־الغ( . لتر 011س( و التركيز  01العم  

 014.31و  073.17اعمل عن با ي التما,ال  بلغ 

س(  6حبة  علم التوالي بينما اعطم التما,ل لعم  

 029.01و  009.31و عمم الرش ا ل اعمل بلغ 

حبة علم التوالي
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع  POP – 26( وستج به سالمه  6ج ول ) 

 ( ˡ־ح مض ومجبرم ن وت وخالتهم  لي ح صل ومحباب وم لي )طن . هـ 

 2102الموس( الربيعي 

التراكيز الغ(. 

 االعماق    س( و ˡ־لتر

اتوسط تأثير  011 50 0

 االعماق

6 3.2 3.2 4.1 3.1 

12 3.4 4.1 4.7 4.1 

01  2.9 3.2 2.9 3.1 

  3.9 3.1 3.2 المعمل

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.0066 

 التراكيز

1.0066 

 xاالعماق 

 التراكيز

1.2109 

 2102الموس( الربيعي 

التراكيز الغ(. 

 االعماق    س( و ˡ־لتر

اتوسط تأثير  011 50 0

 االعماق

6 1.3 1.7 6.3 1.1 

12 1.3 6.6 7.1 6.3 

01  1.0 1.2 1.4 1.2 

  6.2 1.9 1.2 المعمل

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.1911 

 التراكيز

1.1911 

 xاالعماق 

 التراكيز

1.0167 

 حبه  0111وزن 
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع  POP – 26( وستج به سالمه  7ج ول ) 

 حبه  0111ح مض ومجبرم ن وت وخالتهم  لي وزن 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيزالغ( . لتر

   س( واالعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 009.31 042.11 011.01 037.41 

12 031.21 011.37 062.27 049.21 

01  043.31 060.11 073.17 019.66 

اتوسط تأثير 

 التراكيز

032.61 010.66 062.11  

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

3.719 

 التراكيز

3.719 

 التراكيز xاالعماق 

6.511 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيزالغ( . لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 029.01 011.11 061.13 041.31 

12 047.41 060.11 072.97 061.46 

 071.12 4.31س( 01 070.43 014.33  01

اتوسط تأثير 

 التراكيز

043.60 062.64 072.61  

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

4.172 

 التراكيز

4.172 

 التراكيز xاالعماق 

7.054 

 الغ(اعمل نمو الحبه 
 

 و ˡ־. يوم 
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و ان هنياف  1جيمول   التبين النتيا ا فيي      

فييروق اعنويييه فييي للصييفة نفسييها العميياق الزراعييه 

س( اعلم اعيمل لنميو  01للموسمين اذ اعطم العم  

الغيي( 1.6و  4.4الحبييه بلييغ 
 

  علييم التييوالي ˡ־. يييوم 

 4.4و  3.3س( ا ل اعمل بليغ  6بينما اعطم العم   

الغ(
 

فيي   عليم التيوالي   ربميا يعيود السيبخ ˡ־. يوم 

 وسيييي(  01يييييه نييييةور النباتييييا  للعميييي  ااكان ذلييييت 

ااتصيياص المييا  ,ييالل اييم  ااييتال  الحبييه بصييور  

افبل اما في العمقين اال,رين . وهيةا يتفي  اي  ايا 

و  باسييييتجابة النباتييييا   Elmuttalibi   04ونييييم  

 للزراعة العميقة في تحملها للجفاف .

ونيود فيروق  1جيمول التبين النتا ا فيي   و 

والموسيييمين للتراكييييز  اعنوييييه فيييي للصيييفة نفسيييها

  ¹־الغيي( . لتييير 011المبييافه فقيييم اعطييم التراكييييز 

و  4.4اعلم اعيمل عين بيا ي التراكييز اال,ير  بليغ 

الغييي( 1.6
 

عليييم التيييوالي . بينميييا اعطيييت  ˡ־. ييييوم 

الغ( 4.3و  3.2اعااله عمم االضافه ا ل اعمل بلغ 
 

  علييم التييوالي . ان اعييمل نمييو الحبيية أحييم ˡ־. يييوم 

المهمة التي ترتبط بحاصل حبيوب الصينف الصفا  

ايين ,ييالل تأثيرهييا فييي اعييمل وزن الحبيية وأن وزن 

الحبة يزداد مالبا لوفرة المادة الغةا يية اليواردة اليهيا 

 و . 20و,اصة عنم طول امة ااتال ها   

ااييا فييي التييما,ل للصييفة نفسييها فقييم بييين     

تييييما,ل اعنويييييا  اعطييييم  هنيييياف و ان 1الجييييمول   

  ¹־الغي( . لتير 011س( و التركيز  01عم  التما,ل ال

 6.0و  1.1اعلييم اعييمل عيين بييا ي التييما,ال  بلييغ 

الغيي(
 

للموسييمين الربيعييي والخريفييي علييم  ˡ־. يييوم 

سيي( و عييمم  6التييوالي بينمييا اعطييم التييما,ل لعميي  

الغ( 3.1و  2.6الرش ا ل اعمل بلغ 
 

  عليم ˡ־. يوم 

 التوالي .

و الييييم ونييييود فييييرق  9جييييمول   الاشييييار و 

سييي( اعليييم اعيييمل بليييغ  6اعنيييوي اذ اعطيييم العمييي  

  علييم التييوالي للموسييمين  %HI 37.33و  27.33

الربيعييييي والخريفييييي فييييي دليييييل الحصيييياد العميييياق 

سي( اذ كانيت  02الزراعه وهةا اليختلف عن العمي  

س( واعطيت  6اقارنه بمتوسط تأثير التراكيز للعم  

التييييييييييوالي . اذ    علييييييييييم %HI 36.00و  27.00

سيي( فييي دليييل الحصيياد  01انخفييض عميي  الزراعييه  

  علم التوالي .  %HI 33.19و  23.19اعنويا بلغ 

ونم ان العمي  اذ و  9وهة  النتيجة تتف  ا  حمود   

سيي( اعطييم اعلييم اعييمل فييي دليييل الحصيياد  02و  6

 س( اعطم ا ل اعمل . 01بينما العم  

ونيييود فيييروق اليييم و  9جيييمول   الاشيييار   و

الغي( .  011اعنويه لنفع الصفه فقم اعطم التركيز 

  %HI 31.44و  29.19اعلييم اعييمل بلييغ    ¹־لتيير

علم التوالي وللموسمين في التراكيز المبيافه بينميا 

 22.71اعطت اعااله عمم االضافه ا ل اعيمل بليغ  

و  1   حميمان   علم التوالي . ونم %HI 33.22و 

  بييأن وراثيية ان هييةا السييلوف المتييما,ل يمكيين تفسييير

دليييل الحصيياد يييم,ل فيهييا فعييل او تييأثير العميييم ايين 

الجينييا  المرتبطييية بالمكونيييا  الوراثيييية المظهريييية 

الفسلجية والتي تكون اتأثرة بعواال النميو اكثير اين 

تييأثير العااييل الييوراثي فيهييا لكنهييا فييي الو ييت ذاتييه 

 تختلف في وراثتها لهة  الصفة ان تركيخ ال,ر.

 تيييما,الهنييياف و ان  9بيييين الجيييمول    و يييم 

للموس( الخريفي حيل اعطيت التوليفيه عمي    اعنوي

اعلم اعيمل حييل   ¹־الغ( . لتر 011س( وتركيز  6

ااييا الموسيي( الربيعييي اعنويييا فقييم  %HI 39.33بلييغ 

الغي(  011س( وتركيز  02اعطم التما,ل بين عم  

اعلييم اعيمل عيين بيا ي التييما,ال  اال,يير    ¹־. لتير

 .  %HI 30.11 بلغ 
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع ح مض ومجبرم ن  POP – 26( وستج به سالمه  8ج ول ) 

ملغموت وخالتهم  لي م  ل نما ومحبه )
 

 (  ˡ־. يا  

 2012الموس( الربيعي 

التراكيز الغ(. 

 االعماق    س( و ˡ־لتر

 االعماقاتوسط تأثير  011 50 0

6 2.6 3.3 3.9 3.3 

12 3.1 4.0 4.4 3.9 

01  3.8 4.3 5.0 4.4 

اتوسط تأثير 

 التراكيز

3.2 3.9 4.4  

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.3146 

 التراكيز

0.3146 

 التراكيز xاالعماق 

0.5449 

 2012الموس( الخريفي 

التراكيز الغ(. 

 االعماق    س( و ˡ־لتر

 االعماقاتوسط تأثير  011 50 0

6 3.5 4.7 5.0 4.4 

12 4.3 5.0 5.6 5.0 

01  5.0 5.7 6.1 5.6 

اتوسط تأثير 

 التراكيز

4.3 5.1 5.6  

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.3127 

 التراكيز

0.3127 

 التراكيز xاالعماق 

0.5416 

 وHI)%  Harvest indexدليل الحصاد 
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع ح مض ومجبرم ن  POP – 26( وستج به سالمه  9ج ول ) 

 ( %HI)وت وخالتهم  لي  م ل ومحص   

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 21.11 26.33 31.67 27.33 

12 23.11 27.33 30.11 27.00 

01  21.33 23.33 21.11 23.19 

  29.19 21.67 22.71 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.103 

 التراكيز

0.103 

 التراكيز xاالعماق 

2.621 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيز الغ(. لتر

 االعماق

   س( و  

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 36.33 36.33 39.33 37.33 

12 33.11 37.33 31.11 36.00 

01  31.33 33.33 31.11 33.19 

  31.44 31.67 33.22 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.423 

 التراكيز

0.423 

 التراكيز xاالعماق 

2.461 

 نسبه انفالق الحبوب   و
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من ومذ ة ومش م ع ال م ق وم  و ع ووض لع  POP – 26( وستج به سالمه  01ج ول ) 

 ح مض ومجبرم ن وت وخالتهم  لي ن به ونفالق ومحباب ) % ( 

 2102الموس( الربيعي 

 ˡ־التراكيزالغ( . لتر

   س( واالعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 19.01 92.91 93.97 90.99 

12 91.07 93.47 91.11 93.04 

01  92.21 94.91 97.01 94.73 

  91.62 93.76 91.49 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

0.011 

 التراكيز

0.011 

 التراكيز xاالعماق 

2.006 

 2102الموس( الخريفي 

 ˡ־التراكيزالغ( . لتر

   س( و  االعماق

 اتوسط تأثير االعماق 011 50 0

6 14.17 17.17 11.17 16.93 

12 11.07 11.43 92.07 11.19 

01  17.21 19.17 93.97 91.34 

  90.67 11.72 11.41 اتوسط تأثير التراكيز

L.S.D 0.05 

 

 االعماق

1.117 

 التراكيز

1.117 

 التراكيز xاالعماق 

1.537 
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ظهر  زياد  اعنويه في نسيبه انفيالق  وبهةا

 01الحبوب العماق الزراعه فقم تبيين اين نيمول   

س(  اعطيم اعليم اعيمل  01و وللموسمين ان العم  

    عليم  91.34و  94.73عن با ي االعمياق بليغ 

سيي(  ا ييل اعييمل بلييغ  6التييوالي بينمييا اعطييم العميي  

   عليييم التيييوالي . وتتفييي  هييية   16.93و  90.99

و ايين ,ييالل دراسيية تييأثير  7ايي  بكتيياش   النتيجيية 

الرطوبية عليم االنفيالق لليةرة بيان العاايل االساسييي 

 المحمد النفالق الحبوب هو المحتو  الرطوبي لها .

ظهييير  زيييياد  اعنوييييه للصيييفة نفسيييها      

 011بالنسييبة للتراكيييز المبييافه اذ اعطييم التركيييز 

و  91.62اعليييم اعيييمل بليييغ  91.49  ¹־الغييي( . لتييير

    علم التوالي بينما اعطيت اعااليه عيمم  90.67

    علم التوالي  11.41االضافه ا ل اعمل بلغ  و 

 فيي و Chappmnan   02. وتتف  هة  النتيجة ا  

ان رطوبة الحبوب عنم االنفالق يجخ ان تكيون بيين 

   و . 01 – 00  

ااييا فييي التيييما,ل ليينفع الصييفة ونفيييع       

 01الجمول فقم كيان اعنوييا  اعطيم التيما,ل العمي  

اعليم اعيمل عين   ¹־الغي( . لتير 011س( و التركييز 

   لكييييال  93.97و  97.01 بيييا ي التييييما,ال  بليييغ

اوسمين الزراعي الربيعيي والخريفيي عليم التيوالي 

 ا يل  1سي( و التركييز  6بينما اعطم التيما,ل لعمي  

     علم التوالي . 14.17و  19.01اعمل بلغ 

 02يسييتنتا ايين ذلييت ان اسييتعمال العميي      

س( اعطم اعلم اعمل المليخ الصيفا  الممروسية . 

اعطيم اعليم   ¹־الغ( . لتر 011وحااض الجبرلين 

 اعمل في نمي  الصفا  الممروسة .

والتيييما,ل بيييين االعمييياق واضيييافة حيييااض 

 02لتما,ل بين العم  الجبرلين وتما,التهما اعطم ا

اعلييم اعييمل فييي   ¹־الغيي( . لتيير 011سيي( و التركيييز 

 املخ الصفا  .

سييي(    02وعليييية نوصيييي باسيييتخمام العمييي  

الغيي( . لتيير   011وفييي التراكيييز المسييتعملة التركيييز 

سييي( و التركييييز  02وفيييي التيييما,ل اسيييتعمال العمييي  

وفي اوسمين الربيعي والخريفي   ¹־الغ( . لتر 011

. 

  وممص    : 

. الهراونيا   2111أبو زيم ، المحا  نصر .  -0

النباتييية و التطبيقييا  الزراعييية . الييمار العربييية 

 الثانية . اصر .   للنمر و التوزي  . الطبعة 

. الييييةرة 0991السيييياهوكي ، اييييمحت اجيييييم .  -2

الصييييفرا  انتانهييييا وتحسييييينها. وزارة التعلييييي( 

           العالي والبحل العلمي . نااعة بغماد 

 العراق . .    

السكري   فيصل عبم القادر وحسين احمم سعم  -3

 . هللا و سعمون عبم عواد وزينيخ كيري( كياظ(

                       تيأثير حيااض . 0990

 GA3و والجبيريلين    IAAاسيتت    –انمول 

  الصيفرا  فيي الموسي( حاصيل اليةرة و فيي

العرا ييه                        الربيعيي . المجليه 

 .  40 – 10و :  2   4 للعلوم الزراعيه  

. تيأثير عمي   2114العزي   ,الم حات( عليي .  -4

ريييية االنبيييا  والبيييةار والحراثييية فيييي حاصيييل 

                  تحيت نظيام  وناتيه واك الحنطة 

الييري بييالرش المحييوري . رسييالة اانسييتير . 

 كلية الزراعة . نااعة بغماد 
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. تيأثير بعيض 0994المبارف ، نادر فليح علي . -1

 انظمييا  النمييو النباتييية واواعييييم الزراعيية

                  الربيعية في نمو حاصل  اليةرة 

 لة رسييا و ..Zea mays  L الصييفرا   

 . نااعية بغيماد .  كليية الزراعية . اانسيتير

 العراق .

. 0917المطلبيييي  سيييالم عبيييم الحسيييين اسيييل(.  -6

اسييتجابة الييةرة الصييفرا  لفتييرة الييري وعميي  

            الزراعة. رسالة اانستير. كليية      

 . العراق . نااعة بغماد –الزراعة      

. تييييييأثير  0911بكتيييييياش   فاضييييييل يييييييونع .  -7

الرطوبيية علييم انفييالق الييةرة المييااية . اجليية 

                      الزراعية والموارد  البحوا

 . 22 – 01و :  4   4الما ية .               

. اسييتنباط  2101حمييمان   اجاهييم اسييماعيل .  -1

وتقيييوي( اصيييناف تركيبيييية اييين سيييالال  نقيييية 

               اختلفة العمد ان الةرة الصفرا  . 

اطروحييية دكتيييورا  . كليييية الزراعييية .          

 نااعة بغماد . العراق .

. ادا  اليييييةر   2101حميييييود   نيييييواد عليييييي .  -9

الصيييفرا  بيييالري المتبيييادل وعمييي  الزراعيييه . 

               رساله اانستير . كليه الزراعيه . 

 نااعه بغماد . العراق .            

الل فزع   نلو   رياض عبم الجليل   احمم ط -01

رزان زهير البيروتي و صبحي هادي شياكر . 

                   حجي( البيةرة  . تيأثير 2119

وعميي  الزراعيية علييم نسييبة االنبييا  الحقليييي 

وعال تها بالحاصل واكوناتيه لمحصيول اليةرة 

                               الصيفرا  . اجلية 

 9و : 7 04الزراعة العرا ية   عمد ,اص و   

– 21 . 
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