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 وحبصم ًَى صفبد ثعض في رشه ويراحم انذثبني انعضىي انحبيض يٍ تراكيس تأثير

 .انخجس حُطه

 

 يهذي عجذ حًسح                        أحًذ ثبير كبيم      

 كهيخ انتقُيخ/انًسيتان

           

 انخالصخ :

 -2014-  خالل انًٕعى انضساػٙ يضاسع فٙ يؾبفظخ ثبثم/ َبؽٛخ انًششٔعاؽذ ؽمم َفزد دساعخ فٙ             

سػ انغًبد  ذ يؼبيهخرفٕل  ثٓذف يؼشفخ رأصٛش انشػ ثزشاكٛض يخزهفخ يٍ انؾبيط انذثبنٙ)انٕٓٛيغزبس(. 2013

/وانؼعٕ٘ فٙ يشؽهخ انزفشػبد يؼُٕٚبً ػهٗ يشاؽم انشػ االخشٖ فٙ صٚبدح ػذد االشطبء
2

 ،ٔػذد 

انغُبثم/و
2

رفٕق سػ انغًبد انؼعٕ٘ فٙ يشؽهخ االعزطبنخ يؼُٕٚبً ػهٗ يشاؽم انشػ االخشٖ فٙ كم فٙ ؽٍٛ ،

انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ االعزطبنخ أػهٗ يؼذل فٙ  إر أػطٗ ،ؽبصم انؾجٕة ٔ ٔصٌ انف ؽجخ  ،انُجبد اسرفبعيٍ 

/غٍ 4.42 ثهغ  إر ؽبصم انؾجٕة
 

يغبؽخ انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ انجطبٌ فٙ أػطٗ أػهٗ يؼذل  رفٕقٔ .ْكزبس

( 15،20،25، 0) االخشٖ ػهٗ انزشاكٛض نزش/يم 25 رفٕق انزشكٛضكًب  .، ٔػذد انؾجٕة ثبنغُجهخ ٔسلخ انؼهى

عًٛغ  رأصشدْٔكزبس.  /غٍ  4.78ثهغ إر ؽبصم انؾجٕة يؼذل انًذسٔعخ إر أػطٗ أػهٗنزش فٙ كم انصفبد /يم

 (25 ، ار ادٖ انشػ ثبنزشكٛض( انؾبيط انذثبنٙرشاكٛض × يؼُٕٚبً ثبنزذاخم ثٍٛ )يشاؽم انشػ  انصفبد انًذسٔعخ

 .غى 40.25ؽجخ إر ثهغذ انف  أػهٗ يؼذل ٔصٌ  انٗ اػطبءاالعزطبنخ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ  (/نزشيم

 

THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTATIORS OF THE 

ORGANIC  HUMIC ACID AND THE STAGES OF ITS APPLICATION 

ON SOM GROWTH TRAITS OF WHEAT(Triticum aestivum L) 

 

MAHDI ABID HAMZA                    AHMED THAMER KAMIL 

 

ABSTRACT : 

 A field study was conducted at farmer filed located in Almashroa city,in  Babylon of 

province Iraq during the growing seasons of 2013 – 2014 to evaluate the effects of different 

concentatiors of the (humi star).foliar applications of Tillering stage significantly increased 

,number Tillering/m
2
, number spikes/ m

2
 . foliar applications of elongation stage 

significantly increased , plant height, weigh of 1000 grain , grains yield , grain yield at 

enlongation stage gave the highest value which was 4.42 t/ha. Foliar applications of 

nutrients at booting stage significantly increased , flag leaf area, number of grains /spike 
1
. 

Application of humi stars at conc. 25ML /L. significantly increased all characters , grain 

yield was 4.78 t/ha.All of trails were significantly influenced by interaction between foliar 

stages x humi stars conc. Spraying solution containing humi stars at enlongation stage gave 

the highest weightof1000grain,was 40.25gram. 

 

:انًقذيخ   Triticum  انؾُطخيؾصٕل  ٚؼذ       

aestivum L.  ٙأؽذ يؾبصٛم انؾجٕة انشئٛغٛخ ف

 انجحث يستم يٍ اطروحخ يبجستير نهجبحث االول 
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 1.5يٍ ٚشكم غزاًء سئٛغٛبً ألكضشإر ،انؼشاق ٔانؼبنى

ٚأرٙ فٙ يمذيخ ٔ Cimmyt,1996)) يهٛبس َغًخ

انًؾبصٛم يٍ ؽٛش انًغبؽخ انًضسٔػخ ٔاالَزبط 

 2014فٙ ػبو ٔٚجهغ يؼذل االَزبط انًؾهٙ

)انششكخ انؼبيخ نزغبسح انؾجٕة/    3.226.000))

رٕعّ  ح، فٙ انغُٕاد االخٛش,2014)ٔصاسح انزغبسح

انًخصجبد  ؼًبلعزإانجبؽضٍٛ انٗ  ؼًبلاعز

ؽًبض ألانؼعٕٚخ انذثبنّٛ يضم)انٕٓٛيك ٔانفٕنٛك ٔا

 الً فٙبرأصٛشاً فؼؽًبض ألٓزِ انخ ( ار ٔعذ اٌ ُٛٛاالي

انُجبربد ، فمذ ٔعذ ًَٕ ٔ خ انؼُبصش انغزائٛخعبْضٚ

ثزشاكٛض لهٛهخ ٚؤد٘  ٔنٕ نذثبنٙاٌ اعزؼًبل ؽبيط ا

انٗ انضٚبدح فٙ َفبرٚخ انغشبء انخهٕ٘ فزكٌٕ ػًهٛبد 

ّٛ فٙ هػبايزصبص انًبء ٔانؼُبصش انغزائٛخ اكضش ف

 )صٚذأٌاَزمبنٓب انُجبد ٔٚغبػذ ػهٗ ؽشكخ انًؼبدٌ

 ٔاخشLutzowٌٔ       2005 ٔ  ,ٔعًٛش

 , اخشٌٔٔ Muhammad    ٔظؼأ.(,2006

 ؾبيطبنٌ سػ َجبربد انؾُطخ ثأ (2014)

اد يؼُٕٚخ رأصٛشؽصٕل إنٗ  أدٖ ذثبنٙان انؼعٕ٘

نُجبد انؾُطخ  ٔانؾبصم فٙ صفبد انًُٕ انخعش٘

 ؾبيط دثبنٙثب نإر رفٕلذ انُجبربد  انزٙ سشذ 

 انُجبد اسرفبعٔ ٔػذد االشطبء ًغبؽخ ٔسلخ انؼهىث

                                                                                                             ٔيٍ انًًبسعبد ؽجٕة ٔؽبصم، ؽجخانف  ٔصٌ

االخشٖ انزٙ رؼًم ػهٗ صٚبدح انؾبصم رؾذٚذ 

يشاؽم سػ انًغزٚبد نًب نٓب يٍ اًْٛخ فٙ رؾذٚذ 

إر اٌ رطجٛمٓب  انًشاؽم انؾشعخ يٍ ػًش انُجبد،

 نزٕلٛذ صيُٙ دلٛك ٔفمبً 

ٚزضايٍ يغ يشاؽم ًَٕٔ يكَٕبد انؾبصم  

انشئٛغٛخ ٔانز٘ ٚكٌٕ ػبيالً يؾذداً نزطٕس يكَٕبد 

 ٔاخشٌٔ  Bahram يب دساعخأ ،ؽبصم انؾجٕة

اد يؼُٕٚخ ثٍٛ رأصٛش أظٓشد ٔعٕد فمذ,(2012)

 يشاؽم انشػ إر رفٕلذ انُجبربد انزٙ سشذ

فٙ يشؽهخ )انزفشػبد، ثبنؾبيط انذثبنٙ 

انٗ ؽصٕل رأصٛشا يؼُٕٚخ  ٔاالعزطبنخ، ٔانجطبٌ(

فٙ صفبد انًُٕ انخعش٘ ٔانؾبصم فٙ َجبد 

 انؾُطخ .

 نزا أصجؼ انٓذف يٍ ْزِ انذساعخ ْٕ: رؾذٚذ أَغت 

 يٍ انؾبيط انؼعٕ٘ انذثبنٙ .رؾذٚذ أَغت رشكٛض

يؼشفخ  .ًَٕ نشػ انؾبيط انؼعٕ٘ انذثبنٙيشؽهخ 

انًُٕ ػُذ رأصٛش رذاخم ػبيهٙ انذساعخ فٙ صفبد 

انًؾصٕل ٔيكَٕبد ؽبصم َجبد  ٕءيشاؽم َش

 انؾُطخ.

 

 انًىاد وطرائق انعًم :

فٙ يؾبفظخ اؽذ انًضاسػٍٛ  فزد رغشثخ فٙ ؽمم َ  

 2013-ثبثم/َبؽٛخ انًششٔع نهًٕعى انضساػٙ )

 Triticum ) عزغبثخ انؾُطخإثٓذف يؼشفخ  2014

asetivium L) ٔسػ رشاكٛض يٍ  نًشاؽم

 انذثبنٙ.انؾبيط انؼعٕ٘ 

يٍ ؽشاصخ ٔرُؼٛى ٔرغٕٚخ ،  ْٛئذ أسض انزغشثخ  

ٔلغًذ ؽغت انًؼبيالد انٗ انٕاػ سئٛغٛخ ٔصبَٕٚخ 

فٙ انزغشثخ ٔلذ لغًذ األنٕاػ انضبَٕٚخ ثبألثؼبد 

عى ثٍٛ خػ  15نهخػ انٕاؽذ ٔثًغبفخ  يزش (2×3)

ٔؽههذ رشثخ انزغشثخ ثشٓش  ،ٔثضالصخ يكشساد ٔآخش

 30-0ًَبرط ػشٕائٛخ ثؼًك )لجم انضساػخ ثؼذ اخز 

( عى ٔأعشٚذ انزؾهٛالد فٙ يخزجش انًؼٓذ انزمُٙ 

 كٚجٍٛ رن 1)انًغٛت عذٔل)

 

 

 :ثعض صفبد انترثخ انفيسيبئيخ وانكًيبئيخ نترثخ انحقم1جذول 

 (15/11/2014صسػذ  انجزٔس ٚذٔٚبً ثزبسٚخ )     

اخزٛشد نٓزِ ،  ٔنًٕعى صساػٙ ٔاؽذ رششٍٚ انضبَٙ

انًؼزًذ  (-3رًٕص)انزغشثخ ثزٔس انؾُطخ يٍ صُف 

يٍ ٔصاسح انضساػخ إر رى انؾصٕل ػهٛٓب يٍ يشكض 

 صساػخٔإثبء نألثؾبس انضساػٛخ / ٔصاسح انضساػخ ، 

كغى/دَٔى  30 كًٛخعطٕس، ٔث انجزٔس ػهٗ 

 (، اعزؼًم عًبد عٕثش فٕعفبد1999)عذٔع،

 100( ٔثًؼذل (% P2O5 46 صٙانضال انكبنغٕٛو

 درجخ

 تفبعم

انترثخ 

PH)) 

انتىصيم 

 انكهرثبئي

EC)) 

دسي 

 و/ سيًُس

 كبرثىَبد

 انكبنسيىو

CaCO3 

% 

انُتروج

 يٍ انكهي

% 

انًبدح 

 انعضىيخ

% 

انتىزيع انحجًي 

 نًفصىالد انترثخ

 َسجخ

 انترثخ

 انطيٍ

% 

 انغريٍ

% 

 انريم

% 

 

 يسيجه

7.9 2.5 26 0.30 1.2 35.5 34.5 30 
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. ْكزبسP2O5كغى 
1-

ػُذ اظٛف دفؼخ ٔاؽذح  

رؾعٛش انزشثخ ثؼذ انؾشاصخ ٔلجم انزُؼٛى ٔعًبد 

كزبسْكغى. 200( ٔثًؼذل N% 46انٕٛسٚب )
1-
 

أظٛف ثأسثغ دفؼبد يزغبٔٚخ )ػُذ انضساػخ ٔػُذ 

ظٕٓس صالس أٔساق كبيهخ ٔػُذ ظٕٓس انؼمذح انضبَٛخ 

 (.  ,1995ػهٗ انغبق ٔػُذ انجطبٌ( )عذٔع

 

ٔثزصًٛى انزغشثخ ٔفك َظبو االنٕاػ انًُشمخ َفزد  

ٔثضالصخ يكشساد ، ئٛخ انكبيهخ اانمطبػبد انؼشٕ

 GS 20 ،GS 30، GS 40اؽزهذ يشاؽم انشػ)

،GS60(االنٕاػ انشئٛغٛخ ٔٚشيض نّ ثبنشيض )GS )

 ٔاخشٌٔ (Zadoksرى رؾذٚذ انًشاؽم غجمبً نًمٛبط 

 ، C0)انؾبيط انؼعٕ٘  رشاكٛض ٔ,1974)  

C1،C2 ،C3(ٔٚشيض نٓب ثبنشيض .)C االنٕاػ )

انؾبيط ٔكبَذ رشاكٛض ،  انضبَٕٚخ

سشذ عًٛغ  نزش/يم( 0،15،20،25)انذثبنٙ

 نؾبيط انذثبنٙانزغشثخ ثبانًؼبيالد انذاخهخ فٙ 

نزش يغ اعزؼًبل  20ثبعزؼًبل يششخ ٚذٔٚخ عؼخ 

لطؼخ َبٚهٌٕ ػُذ انشػ نًُغ رطبٚش سرار انًٕاد 

انكًٛٛبئٛخ انٗ انًكشساد األخشٖ، ايب يؼبيهخ 

ثؼذ اظبفخ انًبدح انُبششح )ثذٌٔ سػ( انًمبسَخ 

Tween 20) ػهٗ اعبط انؾغى 0.1 ( ثًؼذل %

 .انغطؾٙ نزمهٛم انشذ

 انحبيض انذثبنييكىَبد انسًبد انعضىي :2جذول                      

 انًبدح انُسجخ انًئىيخ %

16% Potassium Humate 

10% Humic Acid 

5% Fulvic acid 

12% Organic acid 

2% K2O 

0.035% Mgo 

0.05 Fe 

 االردٌ-َفبل نصُبعخ االسًذح د شركخ األاالستيرانيه. ويٍ استيرا (Raw Material)شركه  اَتبج يٍ 

 

 : انصفبد انًذروسخ

 :انُجبد ارتفبع

داخم انٕؽذح انزغشٚجٛخ َجبربد ؽغت كًؼذل نؼشش  

غبق يٍ يغزٕٖ عطؼ انزشثخ إنٗ لًخ عُجهخ ان

  .رى رًٛٛض انغٛمبٌ انشئٛغخ  إرانشئٛظ يٍ دٌٔ عفب 

 

 :يسبحخ ورقخ انعهى

ػشش أٔساق ػهى نهغٛمبٌ  زٕعػؽغجذ يٍ ي 

انشئٛغخ نكم ٔؽذح رغشٚجٛخ ؽغت انًؼبدنخ اٜرٛخ 

ػشظٓب × يغبؽخ ٔسلخ انؼهى = غٕل ٔسلخ انؼهى 

 .                          0.95× انًُزصف ػُذ

(1975, Thomas  

عذد االشطبء
  

: 

رى رؾذٚذ ػذد االشطبء نكم ٔؽذح رغشٚجٛخ نًغبؽخ 

و 0.45
2 

. 

  

عذد انسُبثم /و
2
  : 

ؽغت ػذد انغُبثم نًغًٕػخ انُجبربد انًؾصٕدح 

يٍ يغبؽخ ٔاؽذ يزش غٕل يٍ انخطٕغ انٕعطٛخ 

ثؼذ َعظ انًؾصٕل صى ؽٕنذ ػهٗ اعبط ػذدْب 

 فٙ انًزش انًشثغ .

 

  : عذد انحجىة في سُجهخ  

ؽغجذ كًزٕعػ نؼذد ؽجٕة ػشش عُبثم أخزد   

 ثشكم ػشٕائٙ يٍ كم ٔؽذح رغشٚجٛخ.

  

 حجخ: انفوزٌ 

ؽجخ اخزد ػشٕائٛبً يٍ اخز يزٕعػ ٔصٌ انف 

ؽبصم ؽجٕة كم ٔؽذح رغشٚجٛخ صبَٕٚخ ٔانًٕصَٔخ 

 Briggs (1980,Aytenfiusثبنًٛضاٌ انؾغبط )

and. 

 

  :هكتبر(  /حبصم انحجىة ) طٍ

ؽغت يٍ ؽصبد صالصخ خطٕغ ٔعطٛخ ثًغبؽخ  

( و1.35)
2

يٍ كم ٔؽذح رغشٚجٛخ ٔؽٕل ػهٗ  

 .14%( ػهٗ أعبط سغٕثخ ْكزبس/أعبط )غٍ
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 :انُتبئج وانًُبقشخ

 انُجبد: اسرفبع

رفٕق ( انٗ 3رٕظؼ انُزبئظ انًجُٛخ فٙ انغذٔل)    

فٙ  ػهٗ انزشاكٛض االخشٖ  يم/نزش 25انزشكٛض

 ثهغفٙ اسرفبع انُجبد  يزٕعػ أػهٗ  ػطبءا

فٙ  االخشٖ، عى يزفٕلبً ػهٗ ثمٛخ انزشاكٛض83.05

 (سػثذٌٔ ) انشػ فٙ يؼبيهخ انًمبسَخ ؽٍٛ أػطٗ

دٔس   ، ٔلذ ٚؼٕد انغجت  عى76.64الم يؼذل  ثهغ 

صٚبدح االَمغبو انخهٕ٘ فٙ انؼعٕ٘  انؾبيط

ٌَّ ٔاعزطبنخ انخالٚب ، رؾغٍ  ّاالؽًبض انذثبنٛار إ

ٔرٕاصٌ انخالٚب  ٔرؾذس أػهٗ يؼذل ًَٕ ٔافعم 

دٔس يٓى فٙ نّ  ِٔ نٓز ظشٔف الَمغبو انخالٚب

ِ االٚغبثٙ رأصٛشانُجبد يٍ خالل  اسرفبعصٚبدح يؼذل 

 رٕفٛشِ انخالٚب ثفؼم اعزطبنخفٙ ػًهٛخ اَمغبو ٔ

نزًذد يضبنٙ نهغذاس انخهٕ٘ انعشٔس٘ نؼًهٛزٙ 

أَؼكظ ثشكم ٔاظؼ فٙ صٚبدح  انًُٕ ٔاالَمغبو

أٔظؾذ .2009)    ,ٔاخشٌٔ  (Shaaban اسرفبع

انٗ رفٕق انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ 3) َزبئظ عذٔل )

االعزطبنخ يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ يشاؽم انشػ االخشٖ 

انزٙ أػطذ أػهٗ يزٕعػ فٙ اسرفبع نُجبد ثهغ 

83.06  

، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ  ثذاٚخ يشؽهخ  عى 

 ، عى 77.22انزضْٛش الم يؼذل ثهغ

ٔالؽع أٌ سػ انؾبيط انؼعٕ٘ فٙ يشؽهخ ثذء  

االعزطبنخ لذ رٕافك يغ ظشٔف ثٛئٛخ يالئًخ ٔيذح 

ثبرغبِ صٚبدح يؼذالد  ْٔزا عٕف ٚذفغ ًَٕ غٕٚهخ 

صٚبدح رصُٛغ ٔرشاكى انًبدح انغبفخ  ٔيٍ صىانزًضٛم 

ٗ صٚبدح يؼذالد انًُٕ ْٔزا أَؼكظ يًب ٚؤد٘ إن

 (El –Shraiy ثشكم ٔاظؼ فٙ صٚبدح اسرفبع

ٔعٕد  (3عذٔل) ٔٚزعؼ يٍ .,2009)ٔاخشٌٔ 

يشاؽم انشػ ٔيغزٕٚبد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ 

 ) إر أػطذ انزٕنٛفخ  انؾبيط انذثبنٙ

(GS30C3 ٙ89انُجبد ثهغ  اسرفبعأػهٗ يؼذل ف. 

عى  يغغهخً ثزنك رفٕلبً يؼُٕٚبً ػهٗ عًٛغ 86

فٙ ؽٍٛ أػطذ انزٕنٛفخ انزٕنٛفبد األخشٖ 

(GS60C0) 

 .عى 74.28ألم يؼذل  فٙ اسرفبع انُجبد ثهغ 

 2014-2013ويراحم انرش في ارتفبع انُجبد:تأثير تراكيس يٍ انحبيض انعضىي 3جذول 

 يسبحخ ورقخ انعهى:

 25انٗ رفٕق انزشكٛض 4)رجٍٛ انُزبئظ فٙ انغذٔل)   

أػطٗ يؼُٕٚبً ػهٗ انزشاكٛض األخشٖ إر  يم/نزش

 37.79ثهغأػهٗ يزٕعػ فٙ يغبؽخ ٔسلخ انؼهى إر 

عى
2

، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ يؼبيهخ انًمبسَخ  

عى33.18 )ثذٌٔ سػ( الم يزٕعػ ثهغ
2

ٔٚالؽع  ، 

انزًضٛم  ػًهٛخ انؾبيط انؼعٕ٘ فٙ صٚبدح كفبءح أٌ

انعٕئٙ يٍ خالل صٚبدح يؾزٕٖ انكهٕسٔفٛم 

ٔرٕفٛش خضٍٚ غزائٙ ػبٍل لهم يٍ ؽبنخ انزُبفظ ثٍٛ 

أعضاء انُجبد انٕاؽذ يًب ٔفش فشصخ أفعم نًُٕ 

 ,ٔاخشٌٔ  (Katkat ٔرٕعغ يغبؽخ ٔسلخ انؼهى

فٙ رفٕق انشػ انٗ 4)زعؼ يٍ انغذٔل )(. 2009ٚ

نشػ ثذاٚخ يشؽهخ انجطبٌ يؼُٕٚب ػهٗ يشاؽم ا

أػطٗ أػهٗ  االخشٖ فٙ يغبؽخ ٔسلخ انؼهى إر

عى 37.94يزٕعػ ثهغ
2 

، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ 

 33.83يشؽهخ انزفشػبد الم يؼذل إر ثهغ ثذاٚخ 

عى
2

ٔلذ ٚؼضٖ انغجت الَخ سػ انغًبد انؼعٕ٘ ،  

انؾبيط انذثبنٙ نّ دٔس يٓى ٔيؤصش فٙ صٚبدح رٕعغ 

انخالٚب ٔاَمغبيٓب يًب أَؼكظ ػهٗ صٚبدح يغبؽخ 

فٙ أٔظؾذ انُزبئظ ٔسلخ انؼهى فٙ يشؽهخ انجطبٌ. 

 يراحم انرش
 يتىسظ تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 تأثير انًراحم 

   GS20 76.27 79.35 81.57 82.76 79.99 

GS30 78.59 82.24 84.54 86.89 83.06 

GS40 77.41 78.49 80.90 83.37 80.04 

GS60 74.28 76.52 78.90 79.18 77.22 

  83.05 81.48 79.15 76.64 يتىسظ  تأثير انحبيضبنذثبني 

LSD 

 (( 0.05 

 1.02 يراحم  انرش

 0.96 انحبيض انذثبني

 1.86 انحبيض انذثبني  ×يراحم انرش
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( ٔعٕد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ يشاؽم انشػ 4انغذٔل)

ٔرشاكٛض انؾبيط انذثبنٙ فمذ أػطذ انزٕنٛفخ 

GS40C3) أػهٗ يؼذل فٙ يغبؽخ ٔسلخ انؼهى إر )

عى 40.34ثهغ
2 

، فٙ ؽٍٛ أػطذ انزٕنٛفخ 

GS20C0)عى 31.91 ( ألم يؼذل إر ثهغ
                  

       
.
 2

                    

 

 2013-2014:تأثير تراكيس يٍ انحبيض انذثبني ويراحم انرش في يسبحخ ورقخ انعهى 4جذول 

 

عذد االشطبء/و
2

:    

 رفٕق  انزشكٛضانٗ 5)) َزبئظ انغذٔل شٛرش    

فٙ ػذد يزٕعػ أػهٗ   ػطبءافٙ /نزش  يم25

االشطبء/و
2

شطئبً/و 421.20ثهغ  
2

يؼبيهخ فٙ ؽٍٛ ، 

 ثذٌٔ انًمبسَخ )

شطئبً/و 379.70 الم يؼذل إر ثهغ (سػ
2
اٌ ٔ .

ظبفخ ألعجت رنك ٚؼٕد نذٔس انًغزٕٚبد انؼبنٛخ 

يغ  انؾبيط انذثبنٙانًزضايُخ نهغًبد انؼعٕ٘ 

 انًشاؽم انؾشعخ نُشٕء ٔرطٕس 

ػذح ادٔاس يُٓب رٕفٛش  االشطبء ٔانغُبثم أدد

اإليذاد انغزائٙ انًغزًش ٔيب نٓب يٍ فؼم فٙ رؾغٍٛ 

ًَٕ ٔرشغٛغ انًُٕ فشص انًُٕ يٍ خالل صٚبدح 

انخعش٘ ٔانغزس٘ نهُجبد ٔرأخٛش شٛخٕخخ 

  األَغغخ فزضداد يذح 

نزنك رشاكى انًبدح  انزًضٛم انعٕئٙ ٔٚضداد رجؼبً 

ْٔزِ أَؼكظ ثشكم انغبفخ َٔمهٓب داخم انُجبد 

ٔاظؼ فٙ صٚبدح ػذد االشطبء /و
2

 Rahmat) 

 ,2010).اخشٌٔٔ

انزفشػبد ( انٗ رفٕق يشؽهخ 5ٚزعؼ يٍ عذٔل )

يؼُٕٚبً ػهٗ يشاؽم انشػ االخشٖ فٙ ػذد 

 418.50االشطبء إر أػطذ أػهٗ يزٕعػ ثهغ 

شطئب/و
2

فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ  

ثذاٚخ يشؽهخ   ألم يؼذل  فٙ ػذد االعزطبنخ 

األشطبء/و االعزطبنخ ألم يؼذل  فٙ ػذد 
2

إر ثهغ  

شطئبً/و 387.20
2

ٔٚؼٕد عجت رفٕق انشػ فٙ  .

يشؽهخ يجكشح )يشؽهخ ثذء انزفشػبد( انٗ انذٔس 

انًؼشٔف نهغًبد انؼعٕ٘ انؾبيط انذثبنٙ فٙ 

صٚبدح يؼذالد انًُٕ انخعش٘ يٍ خالل صٚبدح 

يٍ رطٕس شعخ انغبفخ فٙ انفزشح انؾرٕفٛش انًبدح   

االشطبء ٔصٚبدح غهجٓب يٍ انًٕاد انًصُؼخ انُبرغخ 

يٍ صبفٙ ػًهٛخ انزشكٛت انعٕئٙ يًب ٔفش يبدح 

غزائٛخ يصُؼخ فٙ يشؽهخ رطٕس االشطبء ٔصٚبدح 

ؽبعزٓب انٗ انًٕاد انغزائٛخ يًب ادٖ انٗ صٚبدح َغجخ 

 ػذد انفشٔع ٔانفشٔع انخصجخ ،االشطبء انخصجخ ٔ

األشطبء فٙ ثذاٚخ انًشؽهخ لهخ ػذد أيب عجت 

انزبعٛخ  انخعشٚخ ٔانز٘ ٚزضايٍ يغ َشٕء انغزٔس

انًًٓخ فٙ ركٍٕٚ األشطبء ٔرطٕسْب ٚؤد٘ إنٗ 

رأخٛش أٔ فشم ظٕٓس األشطبء يٍ انؼمذح انغًذٚخ 

(Coleoptilar node فٙ ثذاٚخ يشؽهخ ) االعزطبنخ

( ،Amin ٌٔ( 5عذٔل)يٍ  ٚزجٍٛٔ ,2008) .ٔاخش

ٔعٕد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ يشاؽم انشػ ٔرشاكٛض 

 (GS20C3)إر أػطذ انزٕنٛفخ انؾبيط انذثبنٙ

  446.00أػهٗ يؼذل  فٙ ػذد االشطبء إر ثهغ 

شطئبً/و
2

الم  ( (GS30C0فٙ ؽٍٛ عغهذ انزٕنٛفخ 

طئبً/وش 370.00يؼذل  فٙ ػذد االشطبء إر ثهغ 
2

 . 

 

 

 يراحم انرش
 يتىسظ تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 انًراحم تأثير 

   GS20 31.91 33.17 34.13 36.10 33.83 

GS30 32.52 34.20 35.83 36.51 34.76 

GS40 35.20 37.58 38.65 40.34 37.94 

GS60 33.11 35.57 37.23 38.20 36.03 

يتىسظ  تأثير 

 انحبيض انذثبني
33.18 35.13 36.46 37.79  

LSD 

 (( 0.05 

 1.27 يراحم  انرش

 0.69 انحبيض انذثبني

 1.61 انحبيض انذثبني   ×يراحم انرش
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 2013-2014:تأثير تراكيس يٍ انحبيض انذثبني ويراحم انرش في عذد االشطبء 5جذول

 

و/. عذد انسُبثم1-2-4
2 

يم/  25رفٕق انزشكٛضانٗ 6)َزبئظ عذٔل )أشبسد   

يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ انزشاكٛض االخشٖ فٙ اػطبء نزش

و/ عُجهخ 342.00أػهٗ يزٕعػ ثهغ 
2 

،فٙ ؽٍٛ 

أػطٗ انشػ فٙ يؼبيهخ انًمبسَخ )انشػ فٙ انًبء 

/و عُجهخ 313.50فمػ( الم يزٕعػ ثهغ 
2

،ٔلذ ٚؼٕد  

و/ صٚبدح ػذد انغُبثمعجت 
2 

اغبنخ يذح انًُٕ  انٗ 

ٔصٚبدح ػذد االشطبء أَؼكظ ثشك ٔاظؼ  انخعش٘

انؾبيط دٔس فعالً ػٍ  فٙ صٚبدح ػذدانغُبثم

صٚبدح كفبءح ػًهٛخ انزًضٛم فٙ انؼعٕ٘ انذثبنٙ 

انعٕئٙ ْٔزا لهم يٍ ؽبنخ انزُبفظ ظًٍ انُجبد 

، ػذد انغُبثم انٕاؽذ ٔدفغ ثبرغبِ صٚبدح 

(Muhammad ٌٔانُزبئظ أشبسد ,2009) ٔاخش

انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ انٗ رفٕق 6)فٙ انغذٔل)

يؼُٕٚبً ػهٗ انًشاؽم االخشٖ إر أػطٗ انزفشػبد 

و/ عُجهخ 338.17أػهٗ يزٕعػ ثهغ 
2 

فٙ  ؽٍٛ  

الم االعزطبنخ أػطٗ  انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ  

و/ عُجهخ 323.75  يزٕعػ ثهغ
 2

انغجت  ٚؼٕدٔلذ 

انٗ اٌ سػ انؾبيط انؼعٕ٘ انذثبنٙ فٙ يشؽهخ 

لذ ؽفض انًُٕ انخعش٘ انزفشػبد يجكشح فٙ ثذاٚخ 

فبػهٛخ ػًهٛخ انزشكٛت يٍ خالل صٚبدح َغجخ 

انعٕئٙ فٙ اَزبط انًبدح انغبفخ يًب ٔفش يبدح غزائٛخ 

يصُؼخ فٙ يشؽهخ رطٕس االشطبء ٔصٚبدح ؽبعزٓب 

صٚبدح َغجخ االشطبء انٗ انًٕاد انغزائٛخ يًب ادٖ انٗ 

انخصجخ ٔيٍ صى اَؼكظ ػهٗ صٚبدح ػذد انغُبثم/و
2

، 

و/أيب ؽصٕل اَخفبض فٙ ػذد انغُبثم
2 

فٙ ثذاٚخ 

يشؽهخ االعزطبنخ فكبٌ ثغجت اٌ انغًبد انٕسلٙ لذ 

اعزُضف فٙ ثذاٚخ ًَٕ انُجبد فٙ صٚبدح ػذد انفشٔع 

ٔغٕل انُجبد ٔصٚبدح ٔغٕل انُجبد ٔصٚبدح االعضاء 

 (EL-Shraiy انُجبرٛخ االعضاء

ٔعٕد  6)) يٍ انغذٔل ٔٚزجٍٛ,2009) ٔاخشٌٔ  

يم/نزش فٙ  25إر  رفٕق انزشكٛض رذاخم يؼُٕ٘

فٙ اػطبء أػهٗ يزٕعػ انزفشػبد يشؽهخ 

و. عُجهخ 345.00ثهغ
 2

فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ 

الم يزٕعػ فٙ ػذد االعزطبنخ انًبء فمػ فٙ يشؽهخ 

و. االشطبء
 2-

و/ عُجهخ 304.00ثهغ 
2- 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يراحم انرش
 تراكيس انحبيض انذثبني

 انًراحم تأثيريتىسظ 
C0 C1 C2 C3 

   GS20 386.00 410.00 432.00 446.00 418.50 

GS30 370.00 377.00 390.00 412.00 387.20 

GS40 380.00 389.00 408.00 425.00 400.50 

GS60 382.70 380.00 388.00 401.70 388.10 

  421.20 404.50 389.00 379.70 يتىسظ  تأثير انحبيض انذثبني

LSD 

 (( 0.05 

 17.51 يراحم  انرش

 9.68 انحبيض انذثبني

انحبيض    ×يراحم انرش

 انذثبني
22.44 
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 2014   2013-انسُبثمتأثير تراكيس يٍ انحبيض انذثبني ويراحم انرش في عذد 6:جذول

 

 عذد انحجىة ثبنسُجهخ:

إر انؾبيط انذثبنٙ زشكٛض رفٕق انرشٛش انُزبئظ انٗ 

نزش يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ انزشاكٛض /يم 25رفٕق انزشكٛض

 66.94االخشٖ  إر أػطٗ أػهٗ يزٕعػ ثهغ 

، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ يؼبيهخ  /عُجهخؽجخ

انًمبسَخ )انشػ فٙ انًبء فمػ( ألم يزٕعػ ثهغ 

اٌ عجت رفٕق انًؼبيالد  عُجهخ ،/ؽجخ 57.16

فٙ انؾبيط انؼعٕ٘ انذثبنٙ انًزكٕسح ثبنشػ فٙ 

انٗ انذٔس انز٘ فٙ صفخ ػذد ؽجٕة انغُجهخ ساعغ 

ٚؤدّٚ انغًبد انؼعٕ٘ فٙ سفغ كفبءح ػًهٛخ انزًضٛم 

فٛش فشصخ يُبعجخ نزمهٛم ؽبنخ رٕانعٕئٙ ٔ

اإلعٓبض فٙ انضْٛشاد ثفؼم رمهٛم ؽبنخ انزُبفظ 

فًٛب ثًُٛٓب ػهٗ انًُزظ انغزائٙ ، ٔاٌ انذٔس 

فٙ ػًهٛخ  رؾذٚذاً انجٕربعٕٛو االٚغبثٙ انز٘ ٚمٕو ثّ 

انزٕاصٌ انٓشيَٕٙ سثًب ٚؤصش اٚغبثبً فٙ ػًهٛخ 

رطٕس انضْٛشاد ٔصٚبدح اؽزًبنّٛ ؽذٔس اإلخصبة 

نهضْٛشاد ٔيٍ صى ركُٕٚٓب ؽجٕثبً، كم ْزا سثًب كبٌ 

 عججبً يجبششاً دفغ ثبرغبِ صٚبدح ػذد ؽجٕة انغُجهخ

Muhammad)  ٌٔٚزعؼ يٍ  ,2014)ٔاخش

ثذاٚخ يشؽهخ انجطبٌ ( انٗ رفٕق انشػ فٙ 7انغذٔل)

يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ انًشاؽم االخشٖ إر أػطذ أػهٗ 

ؽجخ/عُجهخ ، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ   65.16 يزٕعػ

 58.98فٙ ثذاٚخ يشؽهخ انزفشػبد الم يزٕعػ ثهغ

ٔٚؼٕد انغجت انٗ صٚبدح عبْضٚخ  ؽجخ .عُجهخ.

انؼُبصش انغزائٛخ فٙ انؾبيط انؼعٕ٘ انذثبنٙ 

ػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ انزٙ عبءد يزضايُخ يغ انش

 ثبنغُجهخ انجطبٌ يًب عجت صٚبدح فٙ ػذد انؾجٕة

(Amin  ٌٔٚزجٍٛ يٍ عذٔل   ,2008) .ٔاخش

ٔعٕد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ يشاؽم انشػ ٔرشاكٛض 7))

( GS40C3إر أػطذ انزٕنٛفخ )انؾبيط انؼعٕ٘ 

عُجهخ ٔرفٕلذ يؼُٕٚبً /ؽجخ69.22 اػهٗ يزٕعػ ثهغ

ؽٍٛ أػطذ انزٕنٛفخ ػهٗ ثمٛخ انزٕنٛفبد االخشٖ فٙ 

(GC20C0الم يزٕعػ ثهغ )عُجهخ/ؽجخ53.76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يراحم انرش
يتىسظ تأثير  تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 انًراحم

   GS20 325.67 339.00 343.00 345.00 338.17 

GS30 304.00 322.00 329.00 340.00 323.75 

GS40 307.33 324.00 333.33 345.00 327.42 

GS60 317.00 332.00 335.33 338.00 330.58 

  342.00 335.17 329.25 313.50 يتىسظ  تأثير انحبيض انذثبني

L.S.D. 

 (( 0.05 

 5.16 يراحم  انرش

 3.91 انحبيض انذثبني

انحبيض    ×يراحم انرش

 انذثبني
7.98 
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  2013-2014 :تأثير تراكيس يٍ انحبيض انعضىي انذثبني ويراحم انرش في عذد انحجىة ثبنسُجهه7جذول

 2013-2014:تأثير تراكيس يٍ انحبيض انذثبني ويراحم انرش في وزٌ انف حجخ 8جذول

 

 

 

     وزٌ انف حجخ )غى(:

رفٕق انزشكٛض انٗ 8)ثُٛذ انُزبئظ فٙ انغذٔل)  

يم/نزش يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ انزشاكٛض االخشٖ إر 25

انف ؽجخ ثهغ  أػطٗ أػهٗ يزٕعػ فٙ ٔصٌ

غى ، فٙ ؽٍٛ اػطٗ انشػ فٙ يؼبيهخ 39.64

 غى،33.74 انًمبسَخ )ثذٌٔ سػ(الم يؼذل ثهغ 

ٚؼٕد انغجت اٌ سػ انغًبد انؼعٕ٘ انؾبيط 

انذثبنٙ ٔيب ٚؾزّٕٚ يٍ ػُبصش غزائٛخ عبءد 

يزضايُخ فٙ صٚبدح يغبؽخ ٔسلخ انؼهى ٔاٌ نٕسلخ 

انؼهى دٔساً يًٓبً ٔيؤصشاً فٙ صٚبدح ؽبصم انؾجٕة 

انًصذس  ٔصٌ انؾجٕة الَٓب رؼذيٍ خالل صٚبدح 

انشئٛظ نزغٓٛض انؾجٕة ثبنًبدح انغبفخ فٙ اصُبء يذح 

أظٓشد ،,2009)ٔاخشٌٔ katkat)يمء انؾجٕة 

رفٕق انشػ فٙ ثذاٚخ   انٗ (8) انغذٔل انُزبئظ فٙ

ػهٗ يشاؽم انشػ االخشٖ فٙ االعزطبنخ يشؽهخ 

ٔصٌ انف ؽجخ فٙ أػطٗ أػهٗ يزٕعػ ثهغ 

، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ غى 39.18

ٔلذ ٚؼضٖ  ،غى 35.81انزفشػبد الم يؼذل إر ثهغ 

ط انؾبيانغجت إنٗ ٔلذ سػ ْزِ انغًبد انؼعٕ٘ 

 رضايٍ يغ ثذء يشؽهخ االعزطبنخ لذ انذثبنٙ انز٘

ٔفٙ ْزِ انًشؽهخ رضداد عبْضٚخ انؼُبصش انغزائٛخ 

يًب ٚؼطٙ انفشصخ نضٚبدح كفبءح انُجبد فٙ رؾٕٚم 

اكجش يب ًٚكٍ يٍ صبفٙ َبرظ ػًهٛخ انزشكٛت 

انعٕئٙ انٗ يبدح عبفخ يخضَٔخ فٙ انؾجٕة أَؼكظ 

 يراحم انرش
يتىسظ تأثير  تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 انًراحم

   GS20 53.76 57.03 60.36 64.79 58.98 

GS30 58.29 59.02 64.05 68.38 62.44 

GS40 61.12 63.59 66.73 69.22 65.16 

GS60 55.48 58.08 62.76 65.38 60.42 

يتىسظ  تأثير 

 انحبيض انذثبني
57.16 59.43 63.47 66.94  

L.S.D. 

 (( 0.05 

 4.88 يراحم  انرش

 1.66 انحبيض انذثبني

انحبيض   ×يراحم انرش

 انذثبني
5.28 

 يراحم انرش
يتىسظ تأثير  تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 انًراحم

   GS20 29.86 35.95 38.26 39.17 35.81 

GS30 37.39 39.08 39.98 40.25 39.18 

GS40 34.37 36.25 38.57 39.62 37.20 

GS60 33.36 36.63 38.28 39.49 36.94 

يتىسظ  تأثير 

 انحبيض انذثبني
33.74 36.98 38.77 39.64  

LSD 

 (( 0.05 

 2.12 يراحم  انرش

 1.18 انحبيض انذثبني

انحبيض   ×يراحم انرش

 انذثبني
2.72 
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ؽجخ يغ صٚبدح انف  ثشكم ٔاظؼ ػهٗ صٚبدح ٔصٌ 

خ يغ َزبئظ رشكٛض انؼُبصش انغزائٛخ ٔرزفك ْزِ انُزٛغ

Muhammad)   ٌٔأظٓشد  ( 2009ٔاخش

انٗ ٔعٕد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ (8)انُزبئظ فٙ انغذٔل 

يشاؽم انشػ ٔرشاكٛض انؾبيط انذثبنٙ إر أػطذ 

 أػهٗ يؼذل فٙ صفخ ٔصٌ GS30C0)انزٕنٛفخ )

يغغهخً ثزنك رفٕلبً يؼُٕٚبً  غى40.25إر ثهغ 1000

 فٙ ؽٍٛ أػطذ انزٕنٛفخ ػهٗ انزٕنٛفبد األخشٖ

(GS20C0)  ٚؼٕد ٔسثًب .غى 29.86الم يؼذل ثهغ

انؾبيط انغجت فٙ رنك انٗ دٔس انغًبد انؼعٕ٘ 

فٙ صٚبدح عبْضٚخ انؼُبصش انغزائٛخ ٔرشاكى  انذثبنٙ

انًبدح انغبفخ يٍ صبفٙ ػًهٛخ انزًضٛم انعٕئٙ 

ؽجخ فٙ انف  أَؼكظ ثشكم ٔاظؼ فٙ صٚبدح ٔصٌ

.يشؽهخ انجطبٌ 

 

 2013-2014:تأثير تراكيس يٍ انحبيض انذثبني ويراحم انرش في حبصم انحجىة 9جذول

 

 

 حبصم انحجىة انكهي طٍ/هـكتبر:

( انٗ رفٕق 9أٔظؾذ انُزبئظ انًجُٛخ فٙ انغذٔل) 

يم/نزش يؼُٕٚبً ػهٗ انزشاكٛض االخشٖ إر  25انزشكٛض

غٍ/ْكزبس ، فٙ  4.78أػطٗ أػهٗ يزٕعػ ثهغ 

ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ يؼبيهخ انًمبسَخ )ثذٌٔ سػ( 

ٔٚؼٕد انغجت  غٍ/ْكزبس ، 3.63 الم يؼذل ثهغ 

ٙ انٗ سػ انغًبد انؼعٕ٘ انؾبيط انذثبنٙ ٚؼط

فشصخ اكجش نهُجبد نالعزفبدح يٍ انؼُبصش انغزائٛخ 

فٙ صٚبدح ٔصٌ انؾجٕة أ ػذد ؽجٕة فٙ انغُجهخ 

 ،صٚبدح ؽبصم انؾجٕة   ْٔزِ أَؼكظ فٙ

Muhammad) ٌٔأشبسد  ,2013 ). ٔاخش

انٗ رفٕق انشػ فٙ ثذاٚخ 9)انُزبئظ فٙ انغذٔل)

يشؽهخ االعزطبنخ يؼُٕٚبً ػهٗ انًشاؽم االخشٖ فٙ 

 4.42انؾجٕة  إر أػطٗ أػهٗ يزٕعػ ثهغؽبصم 

غٍ/ْكزبس، فٙ ؽٍٛ أػطٗ انشػ فٙ ثذاٚخ يشؽهخ 

ٔلذ  ، /ْكزبسغٍ 3.93 انزضْٛش الم يؼذل إر ثهغ

انٗ انشػ انغًبد انؼعٕ٘ انؾبيط  ٚؼٕد انغجت

انذثبنٙ فٙ يشؽهخ االعزطبنخ )يشؽهخ يجكشح( ادٖ 

  انٗ صٚبدح يؼُٕٚخ فٙ انًُٕ انخعش٘ ٔانؾبصم

انجبٕٚنٕعٙ ٔفٙ انٕلذ َفغّ اػطٗ انفشصخ 

انالصيخ نضٚبدح ؽبصم انؾجٕة ٔنكٍ ثُغجخ اػهٗ 

يٍ خالل صٚبدح ؽبصم انؾجٕة يمبسَخ يغ يؼبيهخ 

انشػ ثبنًبء فمػ ْٔزا ٚؼُٙ اٌ انشػ انًجكش انغًبد 

انؼعٕ٘ انؾبيط انذثبنٙ فٙ يشؽهخ االعزطبنخ 

ٚؼطٙ فشصخ اكجش نهُجبد نالعزفبدح يٍ انؼُبصش 

 انغزائٛخ ْٔزِ أَؼكظ ػهٗ صٚبدح ؽبصم انؾجٕة

(2009, Muhammadرشٛش انُزبئظ .)  فٙ انغذٔل

( ٔعٕد رذاخم يؼُٕ٘ ثٍٛ يشاؽم انشػ 9)

ٔرشاكٛض انؾبيط انذثبنٙ فمذ اػطذ انزٕنٛفخ 

(GS30C3اػهٗ يؼذل ثهغ )غٍ/ْكزبس  4.92

يزفٕلخ يؼُٕٚبً ػهٗ ثمٛخ انزٕنٛفبد االخشٖ ، فٙ 

  (الم يؼذل ثهغGS60C0ٛفخ )ؽٍٛ اػطذ انزٕن

 غٍ/ْكزبس3.52

 

 

 يراحم رش

 

يتىسظ تأثير  تراكيس انحبيض انذثبني

 C0 C1 C2 C3 انًراحم

   GS20 3.62 3.81 4.47 4.92 4.21 

GS30 3.71 4.18 4.87 4.92 4.42 

GS40 3.65 3.79 4.35 4.79 4.14 

GS60 3.52 3.71 4.02 4.46 3.93 

يتىسظ تأثير 

 انحبيض انذثبني
3.63 3.87 4.43 4.78  

LSD 

 (( 0.05 

 0.34 يراحم  انرش

 0.17 انحبيض انذثبني

 انحبيض  ×يراحم انرش

  انذثبني
0.41 
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انششكخ انؼبيخ نزغبسح انؾجٕة/ ٔصاسح انزغبسح 
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انًٕاد انذثبنٛخ ٔيشكجبد االؽًبض فٙ ًَٕ 

 Solanumٔاَزبط انجطبغب انؼبدٚخ 

tuberum.L)) بد يغهخ رششٍٚ نهذساع
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