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 المستخلص

 -2009 الموسم الزراعي في جامعة بغداد –كلية الزراعة -نفذت تجربة حقلية في حقل التجارب التابع لقسم المحاصيل الحقلية     

، 250 ، 150،  0بهدف دراسة الحاصل ومكوناته لمحصول السلجم ومدى استجابته للرش بتراكيز مختلفة من الجبرلين ) 2010

ملغم.لتر 350
-1

ملغم .لتر 300،  200، 100، 0( واالثيفون ) 
-1

 ة( في تجربة عاملية ضمن تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بثالث 

.لترجبرلين ملغم 250التركيزفوق اظهرت النتائج ت مكررات.
-1

وعدد االفرع الثمرية سم  97.90 بلغ باعطائه اعلى ارتفاع للنبات 

نبات.فرع 69.50بالنبات بلغ 
-1

ملغم.لتر 350التركيزاعطى بينما %. 44.42واعلى نسبة زيت بلغت  ،
-1

 جبرلين اعلى حاصل 

هـ.كغم 2106بلغ  بذور
-1

النبات.خردلة 283.80النبات  في خردالت معدلواعلى  
-1

بذرة .  10.30خردلة بلغ لبا وعدد بذور 

خردلة
-1

ملغم.لتر 100اعطى التركيز  .غم  4.75بذرة  1000ووزن  
-1 

هـ.كغم  2175بلغ  بذور اعلى حاصل اثيفون
-1

نتيجة  

رش بأن دراسة هذه ال  يستنتج من .منها عدد الخردالت بالنبات وعدد البذور بالخردلةالحاصل  لتاثيره المعنوي في بعض مكونات

 .همكوناتواصل حالفي زيادة  لهما أثر فعال محصول السلجم بالجبرلين واالثيفون

 الجبرلين ، األثيفون منظمات النمو، : السلجم ،كلمات مفتاحية

 

Effect of Spraying Gibberellin and Ethephon on the Yield and it 

Component of  rapseed 
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Field Crop Dep-Collage of Agriculture - University of Baghdad 

d.reaam@yahoo.com 

Abstract 

     Afield experiment was conducted at the Experimental field of the Department of Field Crops 

,Collage of Agriculture – University of Baghdad  during  2009 - 2010 season . The aim was to study 

the effect of spraying Gibberellin ( 0 , 150 , 250 , 350 mg.L
-1

) and Ethephon  ( 0, 100 , 200, 300 

mg.L
-1

) on the yield and its component of  rapseed (Brassica napus L.) . Fcatorial experiment in a 

andomized complte block design with three replication was conducted. The results showed that 250 

mg.L
-1

 concentration of GA gave the highest  Plant height 97.9cm ,number of  branches per plant 

69.5 branches.plant
-1

 and Oil percentage 44.42%. While the concentration of Gibberellins 350mg.L
-

1
 gave the highest seed yield 2106 kg.ha

-1
 and highest number of capsules per plant 283.8, number 

of seeds per capsules 10.30 seed.capsule
-1

 and1000 seed weight 4.75 gm. The ethephon at 

concentration 100mg.L
-1

gave high seed yield 2175 kg.ha
-1

 respectively due to its significant affect 

on some yield components such as number of  branches per plant and number of seeds per capsules 

. It was concluded that spray of canola with Gibberellin and  ethephon effected on increasing yield 

and its components .Therefore it recomended to spray Rape with Gibberellin and  ethephon to 

increase economic plant yield. 

Key word: rape seed, Gibberellin, ethephon. 

 المقدمة

مدددن  .Brassica napus Lيعدددد محصدددول السدددلجم 

المحاصيل الزيتية المهمة في العالم ويعتبر زيتده الخدامب بدين 

وترتيبده الثالدب بعدد ،( Oplinger،0222المحاصيل الزيتيدة )

زيت النخيل وزيت فول الصويا وتصل نسبة الزيت في بذوره 

ازن % ، كمدا يمتداز زيتده بخلدوه مدن الكولسدترول وتدو49الى 

(. بلددغ معدددل S0vero ،1991نسددا االحمدداد الدهنيددة فيدده )

مليدددون لدددن للعدددا   5..4االنتدددال العدددالمي لهدددذا المحصدددول 

2010-2011 (F.A.0 ،0211 لقددددددددد أجريددددددددت بعددددددددض . )

الدراسات في القطر لزيادة الحاصل وزيادة نسبة الزيت إال إن 

هندداا الكثيددر مددن االفدداق اهخددرى المهمددة لددم تلدد  اهتمامددا مددن  

ن  الباحثين ، اذ اكدت الدراسات الحديثة المنفدذة فدي مندال  لد

مختلفدددة مدددن العدددالم ان  منومدددات النمدددو بنوعيهدددا المشدددجعة 

ليددات الفسددلجية للنباتددات مددن مفددي الع لهددا دور كبيددروالمثبطددة 

خالل تعديل التوازن بين التمثيدل الكداربوني والتدنفب والسديما 

ثيل الكاربوني فدي حامض الجبرلين الذي يعمل على زيادة التم

 Ghodratأوراق النباتددات ممددا يددىدي الددى زيددادة الحاصددل.)

( . اشارت البحوث ان الجبرلين يىثر في صفات النمو 0210،
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( . عنددد رش Castro) ،19.9 وزيددادة ارتفدداع نبددات السددلجم

لجبرلين  بتراكيز والئة ادى الى زيادة عدد البدذور بالخردلدة ا

كمدددا (Boultior ،1990ممدددا انعكدددب فدددي زيدددادة الحاصدددل )

 42،24، 2،04( ان رش )0222واخدددرون )   Akterاشددار

لتر .ملغم
-1

( من الجبرلين على نبدات الخدردل ادى الدى زيدادة  

ارتفاع النبات والحاصل نتيجة لزيادة عدد الخردالت . النبدات
-

1
وعدد البذور .الخردلة 

-1
ملغم.لتدر 24بدالتركيز  

-1
بينمدا وجدد  

Khan  دة معنويدة فدي حاصدل الخددردل زيدا( 0220)واخدرون

12بعدددد رشدددده بتركيددددز 
-6 

            جبدددرلين متفوعددددا علددددى التركيددددزين

 (0 ،10
-4

( جبرلين التي رشت بعد ثالثين يوما" من الزراعدة 

( وجدوا عند رش نبدات القرندابي  0221اما صادق واخرون).

ملغددددم. لتددددر 42،122،142بتراكيددددز )
-1

( مددددن الجبددددرلين ان  

.لترملغم  142التركيز 
-1

اعطى اعلى وزن لالعراص وزيدادة  

لول الحامل الزهري وعددد البدذور . الثمدرة
-1

وبالتدالي اعلدى  

( ان رش 0220) Al-Thabetويبدين  حاصل بدذور بالنبدات  

مددايكرولتر. مددل 102نبددات الكتددان بددالجبرلين بتركيددز 
-1

اثددر  

ارتفاع النبات و عدد االفرع و عدد الكبسدوالت فدي  في معنويا  

و حاصل البذور والقش للهكتدار والزيدت ولدم يدىثر فدي  النبات

ونسدددبة الزيددت فدددي  البددذرةعدددد البدددذور فددي الكبسدددولة ووزن 

البذور. أما االثيفون يعمل بتحريره لألثلدين علدى تنشدي  أنتقدال 

وأظهار السيادة القمية أي لده تدأثير  اهوكسين في أنسجة الساق

وكسدين للقيددا  غيدر مباشدر علددى الجبدرلين الدذي يحتددال الدى اال

 Richard  2002و Chrisذكدددر   (.John ،0221بفعاليتددده )

الى ان استخدا  اهثيفون يكدون ذا فعاليدة عاليدة اذا مدا اسدتخد  

فددي حددين  بطريقددة صددحيحة مددن حيددب اختيددار التركيددز االمثددل.

( أن رش االثيفددون بتراكيددز مختلفددة ان 0226وجددد النددداوي )

لتر .مللتر 1000تركيز 
-1

يدادة حاصدل نبدات الحبدة ادى الى ز 

( ان رش نبدات البداعالء 0222السوداء بينما  بين الداغستاني )

مدددايكرولتر. مدددل 1222بددداالثيفون بتركيدددز 
-1

خفدددض ارتفددداع  

% وخفدض النسدبة المئويدة للسديقان المتكسدرة 04النبات بنسبة 

 وتساع  االزهار والقرنات . 

 

 المواد وطرائق العمل

القطاعددات الكاملددة المعشدداة  تجربددة عامليددة بتصددميم تنفددذ   

مكررات في حقل التجارب التابع لقسم علو  المحاصديل  ةبثالث

للموسدددم الزراعدددي جامعدددة بغدددداد -كليدددة الزراعدددة _ الحقليدددة 

 مختلفددة مددنتراكيددز  رش  بهدددف معرفددة تدداثير 0229-0212

ملغم.لتدددر  142،  142،042،  2) الجبدددرلين 
-1

ثيفدددون ( واه 

.لتدددر ملغدددم 122،  022، 122، 2)
-1

( فدددي حاصدددل السدددلجم  

- 28. تمدت الزراعدة فدي  .Brassica napus Lومكوناتده 

فددي تربددة لينيدددة   Pioneerباسددتعمال الصددن   11-2009

غرينيددة وبعددد تحاددير ارد التجربدددة وتقسدديمها الددى الدددوا  

  3×  2بمسدداحة 
2
زرعددت البددذور سددربا فددي خطددول المسددافة  

بمعدددل سددم  2وعلددى عمدد  ال يتجدداوز سددم  40بددين خدد  واخددر 

لو   .مغ0.6بذار 
-
 

 1
.( Herbek،2001).  خفت النباتات فدي

نثددرا   الفوسددفاتي  اضددي  السددماد .لددة ظهددور اول ورعتددينحمر

هددـسددوبر فوسفات. كغددم 195بددـمعدل 
-1

 (56 %P20  ) دفعددة

 كغددم 48بمعدددل واحدددة عنددد الزراعددة وأضددي  سددماد اليوريددا 

N.هـ
1-
عدة والثانيدة زراعلى دفعتين الدفعة اهولى عند بداية ال 

استخد  الجبدرلين علدى (.0221الشجيري ،عند بداية التزهير )

% .5هيئة اعراص مذابة في الماء المقطدر واالثيفدون بتركيدز 

لتدددر .اثيفدددون 
-1

رشدددا فدددي الصدددبا  البددداكر بواسدددطة المرشدددة  

طحي) مددادة كاسددرة للشددد السدد ضددي لتددر وا .سددعة الوهريددة 

بعدد االنبدات لدل التدا  ورشت النباتات حتى الب ( منو  الزاهي

 ليلدة مددةعند ظهور اول ورعتين في النبات لمدرة واحددة فقد  

 عشدر بأخذ 12/4/0212في يو   حصدت النباتات. نمو النبات

نباتددات عشددوائية مددن الخطددين الوسددطية مددن جميددع الوحدددات 

ومعدددل عدددد ( سددم  )  معدددل ارتفدداع النبددات لحسددابالتجريبيددة 

النبدددات .الخدددردالت 
-1

 1000بدددذور بالخردلدددة ووزن وعددددد ال 

ه .والحاصل الكلي كغم )غم( بذرة 
-1

فدي عياس نسبة الزيت ثم  

 AOAC)مددن كددل معاملددة  Soxhletباسددتخدا  جهدداز  البددذور

حللددت البيانددات احصددائيا حسددا التصددميم المسددتخد   (19.2،

ل فدددرق معندددوي واسدددتعمل اعددد Genestatباسدددتعمال برندددامج 

 Steelامالت المدروسددة )لمقارنددة المتوسددطات الحسددابية للمعدد

،19.2)     

 لنتائج والمناقشةا

 ارتفاع النبات ) سم (
الددى وجددود فددروق معنويددة بددين المعددامالت  1يشددير الجدددول    

ان هنددداا زيدددادة معنويدددة فدددي  اذباسدددتخدا  تراكيدددز الجبدددرلين 

اعلددى ارتفدداع  بلددغ.ارتفدداع النبددات مددع زيددادة تراكيددز الجبددرلين 

ملغددم .لتددر 042التركيددز  عندددسددم  92.9
-1

لددم يختلدد  معنويددا و 

ملغم . لتدر 142عن التركز
-1

لكنده اختلد  عدن بداعي التراكيدز  

الجبرلين في زيدادة انقسدا   السبا الى دورعد يعزى  االخرى .

) لتها وتشددددددجيع نمددددددو النبددددددات الكامددددددل الخاليددددددا واسددددددتطا

ولددددددم   (. Castro ،19.9 ،Akter ،0222، 1991محمددددددد،

التراكيددز  خدا معنويددة باسددتفددروق  وجددود الجدددول يالحددم مددن

بينمدا كدان التدداخل بدين  .ارتفداع النبدات  فديالمختلفة لالثيفون 

 122 و 042ان افادل توليفدة كاندت عاملي الدراسة معنويدا و

ملغددم . لتددر
-1

اعطت اعلددى فقددد جبددرلين واثيفددون علددى التددوالي  

عددن  % 11.4سددم وبنسددبة زيددادة    121.1ارتفدداع للنبددات بلددغ 

 ة .معاملة المقارن

)فرع ثمري.نباتعدد االفرع الثمرية 
-1

) 

ان هناا زيادة معنوية في عدد االفرع  1يالحم من الجدول    

فقدد كدان اعلدى النبدات بداختالف تراكيدز الجبدرلين فدي الثمرية 

النبات .فرع  69.4 معدل
-1

ملغدم .لتدر 042 برش 
-1

. ان تداثير 

ت الجبرلين في زيدادة صدفات النمدو الخادري والزهدري للنبدا

عددد يرجددع الددى التدداثير المحفددز لدده فددي زيددادة انقسددا  الخاليددا 

 Mousa،1991محمدددد ، ) واسدددتطالتها وتشدددجيع نمدددو النبدددات

 ( وبالتالي زيادة عدد االفرع الثمرية.0221،

 زيددادة نفددب الجدددولامددا تددأثير االثيفددون فقددد اوضددحت نتددائج   

مدددن  لوالئدددةكيدددز ااعددددد االفدددرع بالنبدددات عندددد اسدددتعمال التر

ملغددم . لتددر 122التركيددز  فقددد اعطددىفددون االثي
-1

علددى معدددل ا 

النبدات .فدرع   69.5لعدد االفدرع الثمريدة بالنبدات بلدغ  
-1

وعدد  

ون فددي منددع او اعاعددة التخليدد  يفددسددبا الددى دور االثال زىيعدد

الحيوي للجبرلين في النبات وهو الهرمون النباتي المسىل عن 

لتدي تسداعد ات اانقسا  واستطالة الخاليا وتثبي  بعدض االنزيمد

امدا بالنسدبة للتدداخل  ( .Haetl ،1922على تكوين الجبدرلين )

ملغددم . لتددر 122و 042اعطت توليفددة فقددد
-1

جبددرلين واثيفددون  

فدرع  91.1على التوالي افال معدل لعدد االفرع بالنبات بلدغ 

النبات .
-1

عدن معاملدة المقارندة. %05.4وبنسبة زيادة بلغت   
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 السلجملمحصول ثيفون في ارتفاع النبات )سم( وعدد االفرع الثمرية بالنبات واال الجبرلينتأثير 1جدول 

 ارتفاع النبات )سم(                                                    عدد االفرع الثمرية بالنبات

 

النبات .عدد الخردالت 
-1

 
بددين ( الددى وجددود فددروق معنويددة 0تشددير نتددائج الجدددول )    

ملغددم  142اعطددى التركيددز فقددد  ،تراكيددز الجبددرلين المسددتخدمة

.لتر
-1 

 ..0.1لنبات بلدغ ابجبرلين اعلى معدل لعدد الخردالت 

النبات .خردلة
-1

،  عن معاملدة المقارندة %54.5وبنسبة زيادة  

يعدددود السدددبا فدددي زيدددادة معددددل هدددذه الصدددفة الدددى ان  وربمدددا

الثمددار  ومنددع تسدداع يقددو   والجبددرلين يعمددل علددى زيددادة العقددد 

اذ تعمددل بأليددة  ،نتيجددة تدداثيره فددي االوكسددينات والسددايتوكينات

يدىدي الدى زيدادة  هكما ان الثمرية عقدالزيادة نسبة   تعاونية في

 Wurr)حركدة وكميدة مدواد التمثيدل باتجداه االجدزاء التكاثريدة 

،19.1 ). 

تراكيدز ة بدين معنويد فدروق وجدود نفدب الجددوليالحم مدن    

.لتددر.ملغددم 122عطددى التركيددزا اذاالثيفددون 
-1

اثيفددون  اعلددى  

خردلدددة .نبدددات 105.2معددددل بلدددغ 
-1

. وبزيدددادة بلغدددت نسدددبتها  

% عياسا بمعاملة المقارنة التي أعطدت أعدل معددل بلدغ  81.41

خردلة . نبات 178.6
1- 

 بددين معنددويالتددداخل  وجددود الددى نتددائج نفددب الجدددول تشددير

ملغدم .  122و 042  لجبرلين واالثيفون وكانت افال توليفة ا

لتر
-1

 592.6معدل  اعطتفقد  ،على التوالياثيفون  وجبرلين  

النبات .خردلة 
-1

 عن معاملة المقارنة.%112.0زيادة وبنسبة  

) بذرة . خردلةعدد البذور 
-1

 ) 

 وجددود تددأثير معنددوي لددرش الجبددرلين  0الجدددول يتاددم مددن    

ملغددم  142تفددوق التركيددز اذ زيددادة عدددد البددذور بالخردلددةفددي 

.لتر
-1

خردلة .بذرة  12.1اعطى فقد  عن باعي التراكيز 
-1

 . 

اعطى التركيدز فقدد ، فةهدذه الصد في كذلك اثر االثيفون معنويا

ملغم . لتدر 122
-1

. بدذرة  12.6بلدغ  معددل لهدذه الصدفة أعلدى 

خردلددة
-1

وعددد ، عددن معاملددة المقارنددة  %19.6وبنسددبة زيددادة   

عدل ويعود السبا الى ان هذا التركيز علدل مدن عددد الخدردالت 

التنددددافب علددددى المددددواد الغذائيددددة ممددددا ادى الددددى زيددددادة عدددددد 

خردلدددة.البدددذور
-1

لمدددا توصدددلت اليددده تيجدددة مشدددابه وهدددذه الن. 

 السدلجم التدي اشدارت الدى زيدادة عددد بدذور السدابقة الدراسات

 ( .Inanagu ،19.2،Herbek ،0221) االثيفونعند رش 

فدروق معنويدة للتدداخل بدين  وجدود نفب الجددول يالحم من   

ملغدم  2و 142اعطدت التوليفدة  اذتراكيدز الجبدرلين واالثيفدون 

.لتددر
-1

 .علددى التددوالي اعلددى معدددل للبددذورجبددرلين واثيفددون  

لخردلةا
-1

ذلك لقلة عدد الخدردالت  عد يعود، بذرة  11.55بلغ  

فقددل  التنددافب علددى المددواد الغذائيددة ممددا زاد عدددد البددذور فددي 

 الخردلة الواحدة في هذه المعاملة .

 بذرة ) غم (  1111وزن 

الدددى وجدددود فدددروق معنويدددة بدددين  1تشدددير نتدددائج الجددددول    

رش بدالجبرلين  فدي هدذه الصدفة ، أذ هنداا عالعدة معامالت الد

بدذرة ، فقدد اعطدى  1222لردية بين تراكيز الجبدرلين ووزن 

ملغدم . لتدر 142التركيز 
-1 

غدم  5.24جبدرلين اعلدى وزن بلدغ 

 % عن معاملة المقارنة.06.1وبنسبة زيادة 

ومددن الجدددول نفسدده يالحددم اخددتالف معنددوي بددين تراكيددز    

غم عندد التركيدز  5.45ى  معدل للوزن  اهثيفون حيب بلغ اعل

ملغم . لتر 122
-1

 022ولم يختل  معنويدا عدن تدأثير التركيدز  

ملغددددم لتددددر
-1

غددددم . وهددددذا اليتفدددد  مددددع  5.50فقددددد اعطددددى  

( اللددذين اوضددحوا ان اضددافة 0220،الجبددوري،1996عطيددة،(

بدذرة لنبدات  1222االثيفون لم يكن لده تداثير معندوي فدي وزن 

 زهرة الشمب.

تددداثير التدددداخل معنويدددا وكاندددت افادددل توليفدددة هدددي  كدددان    

ملغددم . لتددر 122و142
-1 

جبددرلين و االثفددون علددى التددوالي فقددد 

 % عن معاملة المقارنة.12.9غم وبنسبة زيادة  6.24اعطت 

ـالحاصل )كغم . ه
-1

 ) 

فددروق معنويددة بددين تراكيددز الجبددرلين  1تبددين نتددائج الجدددول   

. لتددر ملغددم 142الماددافة اذ اعطددى التركيددز 
-1  

جبددرلين
 

اعلددى 

كغم .هـ 0126حاصل بلغ 
-1

وعد يرجع سبا الزيادة  الى دور  

الجبرلين عند هذا التركيز فدي زيدادة مكوندات الحاصدل ) عددد 

بدذرة(  1000الخردالت بالنبات وعدد البذور بالخردلدة ووزن 

 ( والذي انعكب ايجابا في زيادة حاصل النبات. 1و 0)جدول 

( يتادددم وجدددود فدددروق معنويدددة 1ول )ومدددن  نتدددائج الجدددد   

ملغددم .  122لتراكيددز االثيفددون المختلفددة ، فقددد اعطددى التركيددز 

لتر
-1 

كغم . هـ 0124اثيفون اعلى حاصل بلغ 
-1

وبنسدبة زيدادة  

% عن معاملة المقارندة ولدم يختلد  معنويدا عدن 152مقدارها 

ملغم. لتر 022التركيز 
-1

كغدم  .1.0الذي اعطى حاصال بلغ  

. هدـ
-1

ملغددم . لتدر  100تفددوق التركيددز  أن  
1-
أثيفددون فددي عدددد  

اهفرع الثمرية وفي مكونات الحاصل البد وأن ينعكب أيجابيدا 

وهدذه النتيجدة تتفد  في زيادة حاصل البذور بوحددة المسداحة ، 

(  اللذي اشدارالى زيدادة فدي 0226مع ما توصل اليه النداوي )

تتفدد  مددع حاصددل بددذور الحبددة السددوداء باسددتخدا  االثيفددون وال

لتر االثيفون ملغم. المعدل
-1 

 

لتر االثيفون  ملغم. المعدل
-1 

 الجبرلين

ملغم .لتر
-1 

122 022 122 0 122 022 122 2 

4..0 61.1 59.1 21.2 42.2 24.2 65.4 26.1 26.9 .4.1 0 

49.6 4..2 54.2 65.2 22.2 .5.5 25.2 2..1 95.0 92.1 142 

69.4 54.2 62.2 91.1 21.1 92.9 96.2 122.2 121.1 90.5 042 

62.. 52.2 66.2 42.2 .2.2 95.0 122.1 91.0 .6.1 9..9 142 

 %2.24ا.ف.   14.6 2.1 13.8 6.9

 المعدل 91.2 92.1 96.4 1.9.  22.5 69.5 42.2 41.0 

 %2.24ا.ف.   2.1  6.9 
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( بعددد  وجددود تدداثير معنددوي لمعيقددات 0220نتددائج الجبددوري )

 النمو على حاصل زهرة الشمب .

يالحدددم مدددن نفدددب الجددددول وجدددود تدددداخل معندددوي لتراكيدددز   

ملغم .لتر 022و  042الجبرلين واالثيفون فقداعطت التوليفة 
-

1
جبرلين واثيفون على التدوالي اعلدى حاصدل وعدد يعدود ذلدك   

فددون بتقليددل النمددو الخاددري وبالتددالي علددة التنددافب لتدداثير االثي

 على المواد الغذائية ومن ثم زيادة الحاصل .

 

 . السلجم ومكوناته لمحصولواالثيفون في عدد الخردالت بالنبات وعدد البذور بالخردلة  الجبرلينتأثير 2جدول 

 البذور بالخردلةعدد                                                     عدد الخردالت بالنبات

 

كغم .هـالنبات الكلي بذور بذرة )غم( وحاصل 1000واالثيفون في وزن  برلينالجتأثير 3جدول 
-  1   

   السلجم محصولل

هـ.بذرة )غم(                                                حاصل النبات الكلي كغم  1111وزن 
-1 

 

  نسبة الزيت

بدين تراكيدز الجبدرلين   وجود فروق معنويدة 5الجدول يبين    

لتددر ملغددم . 042تركيددز ال اعطددى الماددافة اذ
-1

 اعلددىجبددرلين  

% .06.2عددرها  سدبة زيدادة بن و %55.50 بلغدتنسبة زيدت 

 عن معاملة المقارنة.

اعلدى نسدبة  بلغدتاثرت معامالت رش االثيفون  معنويدا  كما  

ملغددددم .لتددددر 122للزيددددت  عنددددد رش  
-1

% .52.1وبلغددددت    

وهدذه النتيجدة  %19.40  التي أعطت مقارنة بمعاملة المقارنة

اللدذين ( 0222علدك ،،0226الندداوي،مشابه لدراسه كدل مدن )

ه فدي نسدبة الزيدت لكدل مدن زهدرة الشدمب والحبدة دزياوجدوا 

السوداء باستخدا  االثيفون وعزى االخير ان االثيفون علل مدن 

وزن المجمددوع الخاددري فتحددول جددزء مددن المغددذيات لصددالم 

 042وكانددت افاددل توليفددة  اامددا التددداخل فكددان معنويدد الثمددار.

ملغددم . لتددر 122و
-1

 واعطددتجبددرلين واثيفددون علددى التددوالي  

 % عن معاملة المقارنة. 01.6% وبنسبة زيادة 54.60

 لبددذورايددادة حاصددل الددى ز ادىتددأثير الجبددرلين ان  نسددتنتج  

 النمدوالكلي لنبات السلجم بتأثيره المعنوي علدى اغلدا صدفات 

وهدددذا ممدددا يعطدددي اهميدددة كبيدددرة  عندددد التراكيدددز العاليدددة منددده 

فددي مختلدد  المحاصدديل الحقليددة  لمنومددات النمددو باسددتخدامها

 .  لزيادة االنتال

 

 

 

 

لتر االثيفون ملغم. المعدل
-1 

 

لتر االثيفون  ملغم. المعدل
-1 

 الجبرلين

ملغم .لتر
-1 

122 022 122 2 122 022 122 2 

6.20 12.00 ..16 12.01 12.0. 194.1 120.0 042.1 141.6 06..5 0 

6.61 4.52 2.49 6.41 6... 015.2 164.1 06..1 106.1 96.0 142 

..40 ..04 11.11 2..5 6..5 021.2 02..1 159.5 592.6 009.2 042 

12.12 9.94 12.1. 9..0 11.55 0.1.. 111.2 1.1.1 119.2 102.2 142 

 %0.05ا.ف.     73.3 16.6 2.7 1.3

 المعدل 6..12 105.2 065.1 192.1  6... 12.62 9.02 50.. 

 %0.05ا.ف.    16.6  1.35 

لتر االثيفون ملغم. المعدل
-1 

 

لتر االثيفون  ملغم. المعدل
-1 

 الجبرلين

.لتر ملغم
-1 

122 022 122 2 122 022 122 2 

..6 015 141 1669 1112 1.26 1.05 4.45 5.60 1.61 0 

1415 00.4 0161 1122 112 1.4. 1.11 0.41 6.24 5.50 142 

1226 .61 1240 1.59 615 5.21 4.01 4.14 1.11 0.00 042 

0126 0102 0010 0612 1042 5.24 5.92 5.0. 5.12 4.42 142 

 %0.05ا.ف.    2.94 2.52 759.3 129.6

 المعدل 1.56 5.45 5.50 1.69  2.. 0124 .1.0 1502 

 %0.05ا.ف.    2.52  129.6 
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 السلجم لبذور % نسبة الزيتواالثيفون في  الجبرلينتأثير 4جدول 

 

 

 

 

 

 

   

 

 المصادر

. استعمال منومات النمو 0220الجبوري ، كامل مطشر فالم .

 Helianthusالنباتيدة فدي تطويدع نبدات زهدرة الشدمب )

annuus L. احتياجاتده المائيدة . ( لتحمل الجفاف وتحديد

 جامعة بغداد.–الروحة دكتوراه. كلية الزراعة 

. تددداثير منومدددات 0222.الداغسدددتاني ، عمددداد محمدددود رجدددا 

النمو النباتية ومواعيد الحصاد فدي نمدو وحاصدل البداعالء 

Vicia fabas L.  رسدالة ماجسددتير . كليدة الزراعددة.– 

 جامعة بغداد.

. تداثير التسدميد 2003 الشجيري، زيندا كدريم كداظم حمدادي .

النتروجيني في حاصل ونوعية بعدض التراكيدا الوراثيدة 

. رسدالة L.  Brassica napus فدي محصدول السدلجم

 جامعة بغداد. –ماجستير ،  كلية الزراعة 

. تددأثير بعددض منومددات  0226النددداوي ، بشددير عبددد. نجددم .

النمدددو النباتيدددة ومواعيدددد الزراعدددة والحاصدددل ومكوناتددده 

 Nigellaلثابت والطيدار لنبدات الحبدة السدوداء والزيت ا

sativa L.  جامعددة  –. رسددالة ماجسددتير. كليددة الزراعددة

 بغداد .

.تاثير  0221صادق ، عاسم صادق وحميد صالم حماد العبيدي . 

الجبرلين والسايكوسيل ونترات البوتاسيو  في النمو 

 .Brassica oleracea varوحاصل بذور القرنابي  

Botrytis  . 1.( .1)15مجلة العلو  الزراعية العراعية-

92. 

ى نمددددو الكلتددددار يقدددد. تددددأثير مع  1996عطيددددة ، حدددداتم جبددددار . 

ي نمو وحاصل زهرة الشمب . مجلدة العلدو  فوالسايكوسيل 

 .126-99:( العدد اهول   02الزراعية العراعية ، المجلد )

. منومات 1999عطية ، حاتم جبار وخاير عباس جدوع .

باتية النورية والتطبي  . مديرية دار الكتا للطباعة النمو الن

 102والنشر . بغداد ع.ص 

. تدددأثير رش االثيفدددون والبدددورون  0222علدددك ، مكيدددة كددداظم . 

والزنك فدي نمدو وحاصدل ثالثدة تراكيدا وراثيدة مدن زهدرة 

 الشمب. الروحة دكتوراه. كلية الزراعة. جامعة بغداد.
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