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  ملخص

الى       ة زراعة دي ة لمديري ة التابع ة  (نفذت تجربتان حقليتان في الحقول الزراعي ) مشتل بعقوب
نظم   باستخدام  2006 – 2005و 2005 – 2004على محصول الشعير وللموسمين الشتويين      م

ريلين  و الجب ماد البوتاسي GA3النم وبي   K2SO4 والس ادة الحاصل الحب دف زي محصول لبه
لمنظم النمو  محصولمن ال 12-9والترآيب الوراثي  99 إباء صنفال استجابةتم تقييم  إذ. الشعير

م   استجابة وتحديد الصنف األآثر  ى في          استخدام أوال ث ادة أعل ق زي نظم النمو لتحقي السماد مع م
وبي ل ذ لصنف أو الحاصل الحب وراثي ال ب ال ق ي الترآي تجابةحق ة    اس ي التجرب و ف نظم النم لم

ى قة     . األول واح المنش ميم األل تخدام تص ان باس ذت التجربت ثالث  Split Plot Designنف وب
وق    . مكررات ى تف اء  صنف الأظهرت نتائج الدراسة في التجربة األول وراثي    99 إب والترآيب ال

و    9-12 نظم النم تجابتها لم ي اس وظ ف كل ملح ين وبش ي ح قف ن حق اءف الص دد  99 إب ى ع أعل
ك   وانعكس ) سنبلة/ حبة  39.0(سنبلة / وأعلى عدد للحبوب ) ²م/ سنبلة  312.6( 2م/ للسنابل  ذل

ائج الدراسة   %.   31تها نسبزيادة وب) هكتار/ طن  3.08(في تحقيق أعلى حاصل للحبوب  أما نت
ة  ت المعامل د حقق ة فق ة الثاني ي التجرب ى  99 اءإبللصنف  GA3رش +  K2SO4 إضافةف أعل

نابل   نبلة   489.0( 2م/ عدد للس وب    ) ²م/ س ى عدد للحب نبلة  / وأعل ة   42.6(س نبلة / حب ا  )س ، آم
مع تحقيق %  28.5 تهانسبزيادة وب) هكتار/ طن  4.7(حققت تلك المعاملة أعلى حاصل للحبوب 

ل حصاد  ى دلي ا %)  36.3(أعل تخدامقياس ذي   باس ده ال ماد لوح ده أو الس و لوح نظم النم ق م حق
وب  ن  3.62و 3.74حاصل حب والي / ط ى الت ار عل ذا  .هكت ن ل تنتج م ذه نس ة ه ادالدراس  اعتم

ل        GA3منظم نمو +  K2SO4سماد  استعمال وبي ودلي ع الحاصل الحب درتهما في رف سوية لمق
  .الحصاد
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Abstract  

Tow experiments were carried out to examine the application of GA3 
and potassium fertilizer (K2SO4) to increase grain yield of two varieties 
of barley (IPA 99 and 9-12). The experiments were conducted during the 
winter seasons of 2004- 2005 and 2005- 2006 at the experimental farm / 
Diyala Agriculture Directorate. A split plot design was used in each 
experiment. The results of the first experiment showed that a significant 
increase in the number of spikes (312.6 spike / m²) and number of grain 
(39.0 grain / spike) with recorded increase in grain yield (3.08 ton / ha), 
the results of the second experiment showed that combination of GA3 + 
K with IPA 99 variety caused a significant increase in grain yield (4.7 ton 
/ ha) as compared with growth regulator alone (3.74 ton / ha) or 
potassium fertilizer alone (3.62 ton / ha). A significant increase in the 
number of spikes (489.0 spikes / m²) and number of grain (42.6 grain / 
spike) was obtained. As a conclusion, the application of a combination of 
gibberellins and potassium fertilizer on barley could be used to increase 
the yield of grain and harvest index. 

 
  المقدمة

 من المحاصيل الحبوبية المهمة في العالم .Hordium vulgare L يعد محصول الشعير
)Kirby  ،و 1985وآخرونMa وSmith ،1991 وKhan وSplide ،1992 .(  

زة   من   )GA3(ك الجبريلي حامض آما يعد  ادرة     منظمات النمو المحف و المحاصيل والق لنم
 .)1994وآلمبارك،  1978وآخرون،  Hedden(في الحاصل  ةايجابيتأثيرات  إحداثعلى 

ي تهدف        اأساسي اجزء )K(البوتاسيوم  ويعد دة الت ى من مجموعة الممارسات الجي ادة   إل زي
ات             اإلنتاجية ات بكمي ا النب رى والتي يحتاجه ة الكب ة وهو من مجموعة العناصر الغذائي الزراعي

د   ى المج   )K( ال استخدام  أدىآبيرة، وق ا عل ى موع الخضري لمحصول الحنطة     رش  إحداث  إل
ة بنسبة     روتين ووزن الحب والي   % 20و 12زيادة في معدل الب ى الت ). 1997وآخرون،   نجم (عل

ة النمو الزهري يصبح في أوج          أن إلىأشارت بعض ا لدراسات  دخول محصول الشعير مرحل
ن ال  وى المحصول م اطه ومحت ه  )K(نش د األقصى ل ن الح رب م تلزمويقت  امتصاص كذل يس

دا     )K( آميات آبيرة من ال  رة قصيرة ج ذا ف  خالل فت ة ال   ان، ل وفرة يتساوى في     )K(آمي المت
د من    وذآرت). 1997وآخرون،  نجم( )K(يمتص به ال  أنالمعدل الذي يمكن مع األهمية  العدي
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ن ال ة م ة  )K( المصادر أن آمي ة آافي ي الترب دادف هالمحصول  إلم ن  باحتياجات ة ولك  اإذالكامل
ا    أن، فأن المعدل الذي يمكن ةبطيئ )K( الت حرآة آان يمتص من خالل فترة النمو الحرجة ربم

رة القصيرة      )(Kيكون قليال جدا وبالتالي تظل نباتات المحصول تعاني من نقص ال  ذه الفت في ه
ل ال  إضافةن اوهذا سوف يحد من المحصول الناتج، و رة     )GA3( منظم النمو مث ذه الفت خالل ه

ة ومن ضمنها ال   ، المواد الغذائية استقطابا يعمل على ربم من األجزاء    )K( والعناصر المعدني
ادة بعملية تعرف  - آالحبوب –) رفالمص(المناطق الفعالة  إلىوالتربة ) المصدر(الخضراء   بإع

ة       ). 1992محمد، ) (Remobilization(التوزيع  ل الضوئي القابل ة التمثي واتج عملي ل ن آما تنتق
ذا   إلىان من األوراق للذوب ال أعضاء التخزين من خالل اللحاء ويكون ه سريعا في وجود     االنتق

ة    )K( آمية آافية من ال واد الممثل ى ربما بسبب تأثيره على حمل الم  وإحداث عصارة اللحاء    إل
تالء أعضاء           ه ام ا يترتب علي ة عصارة اللحاء مم دل حرآ زيادة في الحجم ومن ثم زيادة في مع

اج     او ،)Lange ،1997(درجة أفضل التخزين ب ة النمو الزهري تحت ى ن مرحل رة    إل ات آبي آمي
د   إلىالمحصول يصل  إنمن الماء فضال عن  هذه المرحلة في وقت ترتفع فيه درجة الحرارة، وق

اخ المتراآمة في النبات ترفع من درجة    )K( أوضحت الدراسات بأن الكميات الكبيرة من ال  انتف
) Turgor ( وبذلك يتحسن تمدد ونمو الخلية وينشأ عن ذلك تدرج في الضغط بين الجذر   الخاليا

ة     . امتصاص الماء ألعلى إلىوما يحيط به والذي يؤدي بذلك  على هذا األساس ومن خالل معرف
ه آل من     أنالدور الذي ممكن  ي ) (GA3 حامض الجبريليك  يلعب ذه     )K( وموالبوتاس ذ ه م تنفي ت
ادة   الدراسة بهدف ة التفرعات     K2SO4إضافة السماد   من خالل   حاصل  الزي ة مرحل  ،في بداي

   .في بداية مرحلة النمو الزهري للمحصول GA3 منظم النمو رشو
 

  المواد وطرائق العمل

ذت تجرب اننف تويين ت مين الش الل الموس ل  2006 – 2005و 2005 – 2004 خ ي حق ف
 ).مشتل بعقوبة(التجارب التابع لمديرية زراعة ديالى 

  ) 2005– 2004الموسم الشتوي (تجربة األولى ال  :أوال

يم   م تقي تجابةت نف ال اس اء ص وراثي   99إب ب ال دى    12-9والترآي د م و وتحدي نظم النم لم
ة   ا من قبلأنتجوالترآيب الوراثي الصنف ( االستجابة  –ابوغريب  / مرآز إباء لألبحاث الزراعي

داد  راق –بغ دالرحمن، ) (الع ق ت  ).2002عب ة وف ت التجرب واح المنشق طبق ميم األل   ةـص
Split- Plot Design ،المقارنة ( هوبدون حامض الجبريليك استخداممثل  إذControl ( األلواح

ل  ، الرئيسية وراثي    في حين مث ة   الصنف والترآيب ال واح الثانوي د  . األل ة    إجراء بع ات خدم عملي
 200بمقدار نثرا و) N %46(وتعديل تم تسميد التجربة بسماد اليوريا ، وتنعيم ،التربة من حراثة

ة         هكتار،/ آغم  د دخول المحصول مرحل أضيف نصف الكمية قبل الزراعة والنصف اآلخر عن
ي  فات الثالث ماد السوبر فوس ا س ات، أم د أضيف) P2O5% 45(التفرع را أيضا فق دار و نث بمق

م  100 ة / آغ ل الزراع ار قب ل  . هكت يم الحق م تقس دها ت ىبع دة  إل واحع وح أل احة الل ) ²م 3( مس
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ين مكرر وآخر     افة ب وح    .)م 2( وبثالث مكررات المس ى قسم الل    سبعة خطوط طول آل خط      إل
را، و      ) سم 20( خط وآخرآل والمسافة بين  )م 2( ذور داخل آل خط نث د ووضعت الب دخول   عن

المليون   100رش منظم النمو بترآيز  تم مرحلة النمو الزهري شعيرمحصول ال ، )ppm( جزء ب
د استمرت     أجريت عملية  إذ اء الرش وق الرش في الصباح الباآر مع مراعاة عدم وجود رياح أثن

ى األرض        ات األوراق عل ول من نهاي ل  (عملية الرش على النبات حتى سقوط قطرات المحل البل
  . )التام

ائي      ج النه ة النض ات مرحل ول النبات د وص م عن د ت عير حص احة  الش ن مس ن ) ²م 1( م م
 :تم تسجيل البيانات للصفات التالية ثمبية الخطوط الوسطية لكل وحدة تجري

  .²م/ عدد السنابل  .١

  .سنبلة/ عدد الحبوب  .٢

  ).غم(معدل وزن الحبة  .٣

 ).هكتار/ طن (حاصل الحبوب  .٤

  )2006 - 2005الموسم الشتوي (التجربة الثانية   :ثانيا

 استجابةألصناف المحصول التي حققت  K2SO4مع السماد  GA3 منظم النمو تم استخدام
ى   لمنظ ة األول اء الصنف   وهي (م النمو في التجرب وراثي  و 99 إب  وانعكاسات ) 12-9 الترآيب ال

طبقت التجربة وفق تصميم األلواح المنشقة  . ذلك على الحاصل الحبوبي ومكوناته ودليل الحصاد
Split-Plot Design رة   استجابتها مثلت األصناف التي حددت  إذ ،أيضا وبثالث مكررات الكبي

نظم النمو   (في التجربة األولى األلواح الرئيسية في حين مثلت المعامالت  لمنظم النمو المعاملة بم
GA3 ماد البوتاسي ة بالس و K2SO4، المعامل نظم النم ة بم ماد البوتاسي +  GA3، المعامل الس

K2SO4    ة ة المقارن ع معامل ة ) Controlم واح الثانوي م . األل راءت ة    إج ة الترب ات خدم عملي
يم ل  والمحصول وتقس ىالحق واح إل ر    أل ين خط وآخ افة ب ول الخط والمس وح وط ل ل احة آ مس

م إضافة السماد البوتاسي      .في التجربة األولى استخدامهاالتي تم  نفسها الطريقةب  K2SO4وقد ت
ة    ( زات الزراعي ة للتجهي رآة العام ل الش ن قب ز م راق/ المجه ات   )الع ة التفرع ة مرحل ي بداي ف

 GA3، في حين تم رش منظم النمو الجبريلين )هكتار/ آغم  100( لمحصول الشعير نثرا بمقدار
نظم النمو باستخدام      . - بداية مرحلة التزهير -نفسه  في الموعد ل الرش لم  100( حضرت محالي

دار   )جزء بالمليون ر  400( لكل معاملة وباستعمال الماء آمحلول للرش بمق ار /لت ، إذ جرى  )هكت
ل لنبات    ل الكام اس البل ى أس رش عل ى    ال ربتين األول ة للتج ة يدوي تخدام مرش ول باس ات المحص

  .والثانية
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ات من آل           اع خمسة نبات دل ارتف اس مع م قي ائي، ت عند وصول النباتات مرحلة النضج النه
م    دة، ث م  وحدة تجريبية من مستوى سطح التربة حتى آخر عق ) ²م 1( حصد الشعير من مساحة    ت

 :تم تسجيل البيانات للصفات التاليةمن الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية أيضا و

  .²م/ عدد السنابل  .١

  .سنبلة/ عدد الحبوب  .٢

  ).غم(معدل وزن الحبة  .٣

  ).هكتار/ طن (حاصل الحبوب  .٤

ة في         : )هكتار/ طن (الحاصل البيولوجي  .٥ ات من آل معامل د وضع خمسة نبات تم حسابه بع
دل  وان تسجيل. وترآت للجفاف تحت ظروف المختبرورقية  أآياس و  مع  لكل  زن الجاف ال
           . هو بهدف حساب دليل الحصاد معاملة

ل الحصاد    .٦ ادة         : (%)Harvest Index دلي ى الم وب عل ابه من قسمة حاصل الحب م حس ت
وجي   (  الجافة الكلية للنبات وب    إذ .  )الحاصل البيول ى هو نسبة وزن الحب وزن األجزاء   إل

  .)1994آلمبارك، (األخرى للنبات فوق سطح التربة 

ابية للصفات المدروسة لكل         إحصائياحللت البيانات  ين المتوسطات الحس ة ب  وتمت المقارن
  .)0.05( بمستوى معنوية )L.S.D( معاملة على أساس أقل فرق معنوي

 
 النتائج والمناقشة

  من الشعير والترآيب الوراثي لصنفلومكوناته الحبوب في حاصل  GA3تأثير  .١

وب  ثيرات معنوية في حاصلتأ وجود 1رقم  توضح نتائج الجدول ه   الحب  لمحصول ومكونات
عير تخدامأدى  إذ. الش نف  اس اءالص ى 99 إب داث إل غ      إح وب بل ل الحب دل حاص ي مع ادة ف  زي

ار / طن  1.65( الذي أعطى 12-9 الترآيب الوراثيقياسا ب) هكتار/ طن 2.60( اتج    )هكت وهو ن
نبلة   (281.1بلغت  حيثسنبلة / وب وعدد الحب ²م/ من الزيادة الحاصلة في معدل عدد السنابل  س

اء في حين أحدث الصنف     على التوالي، ) سنبلة/ حبة  34.8 (و) ²م/  دل    انخفاض  99 إب في مع
ا . )غم  29.0( الذي أعطى  12-9 ترآيب الوراثيقياسا بال) غم 26.2( حبة بلغت 1000وزن   أم

تخدام و    اس نظم النم ر    م و اآلخ دث ه د أح ل    فق ي الحاص ة ف أثيرات معنوي ه  ت أدى  إذ. ومكونات
ادة في    إحداث  إلى استخدامه غ    زي وب بل دل حاصل الحب ار / طن   2.66( مع ة    )هكت ا بمعامل قياس

دل  وهو ناتج من الزيادة في  )هكتار/ طن  1.60( المقارنة التي بلغ معدل حاصل الحبوب فيها مع
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وب   ²م/ عدد السنابل  نبلة / وعدد الحب غ  إذ س نبلة   284.0( بل ة  ح 33.8(و) م / س نبلة / ب ى  ) س عل
ا   انخفاضا أحدث  و ،التوالي ر معنوي دل وزن    غي ة   1000في مع ا  ) غم  27.3(اعطى   إذحب قياس

   .)غم 28.3( بمعاملة المقارنة التي أعطت

د أحدث الصنف و داخل، فق ق بالت ا يتعل اءفيم تخدام 99 إب ي  باس ادة ف ى زي و أعل نظم النم م
وب   ²م/ معدل عدد السنابل  نبلة و / وعدد الحب وب       س دل حاصل الحب ادة في مع ى زي بلغت   إذأعل

نبلة  (312.6 ة  39.0(و) م / س نبلة/ حب ن  3.08(و) س ار/ ط دث )هكت ين أح ي ح ةال ت، ف  معامل
دل وزن   انخفاضأعلى  نفسها ة بلغت   1000في مع م يصل    ولكن  )غم  25.0( حب ى ل مستوى   إل

 .المعنوية

ع أو   12-9 الترآيب الوراثيو 99 إباءونتيجة لدور صنف الشعير  ادة في    إعطاء في رف زي
  .  الالحقةتجربة في ال اعتمادهماحاصل الحبوب تم 

 والترآيب صنفكل من اللفي بعض الصفات الخضرية  البوتاسي والسماد GA3تأثير   .٢
  .لشعيرل الوراثي

ائج    الل النت ن خ ح م م    ( يتض دول رق ود   )ج أثيرات بوج فات      ت ض الص ي بع ة  ف معنوي
دل     إحداث إلى المعامالت المختلفةاستخدام  أدى فقد ،الخضرية المدروسة ة في مع تأثيرات معنوي

ى  99 إباءاستخدام الصنف  أدى إذ. ارتفاع النبات دون التأثير في التداخل حدوث انخفاض في     إل
وراثي  قياسا بال) سم 99.3(معدل ارتفاع النبات  ا ) سم  106.5( 12-9 ترآيب ال استخدام   أدى آم

ا   ) سم 104.7(أحداث زيادة في معدل هذه الصفة  ىإلK2SO4  إضافةمعاملة  ولم تختلف معنوي
ة   ع معامل افةم م  GA3 )104.9رش +  K2SO4 إض رة  ) س ة األخي ت المعامل ين حقق ي ح ف

وجي    انخفاضا ي   (في معدل الحاصل البيول ة الكل ادة الجاف ار / طن   13.12)(وزن الم ا  ) هكت قياس
  .مستوى المعنوية إلىلكن لم يصل ) هكتار/ طن  Control )13.38بمعاملة المقارنة 

نظم النمو       و أن م ائج، نالحظ ب ذه النت ه دور أو     GA3من خالل ه م يكن ل أثير ل دل    ت في مع
ذه الصفة          ارتفاع دل ه ادة مع ال والمعروف في زي النبات على الرغم من دوره الفسيولوجي الفع

ى ، وقد يعزى ذلك )1999وآخرون،  Sanvicente(عند رشه على النبات  ذا    إل أن موعد رش ه
ان    ائي آ ة المرآب الكيمي ر   بداي ة التزهي ن محصول الشعير من المحاصيل المحدودة      وأل ،مرحل

و  و الخضري    نأف) Marshall ،1988و Woodward(النم ة النم منها   (مرحل ن ض ي م والت
ة ال     ) الحاصل في النبات االرتفاع د دخول المحصول مرحل م يكن    ي زهتقد توقفت عن الي ل ر وبالت
ستنتج بأن زيادة األخير في معاملة يآما يمكن أن . فعال في معدل ارتفاع النبات تأثيرم النمو لمنظ

و  GA3رش +  K2SO4 إضافة نظم النم ن دور م ا م ن ناتج م يك ال ماد  وإنم ن دور الس اتج م ن
وجي في    . بداية مرحلة النمو لدوره الغذائي الفعال في المضاف أما انخفاض معدل الحاصل البيول
ة  دل  GA3رش +  K2SO4 إضافةمعامل ادة مع رغم من زي ى ال اععل ات فضال عن  ارتف النب
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دور         K2SO4دور ال  د يكون ال ام ولكن ق ات بشكل ع في المساعدة على توفير مواد غذائية للنب
ا   طاباستقهنا لمنظم النمو في  تلك المواد الغذائية المخزونة في السيقان واألوراق والجذور ونقله

د     إلى ا أدى       إضافته المجموع الزهري عن ر مم ة التزهي ة مرحل ى في بداي دل    انخفاض  إل في مع
  .                   الوزن الجاف الكلي للنبات

نظم النمو والسماد في حاصل      .٣ وب  تأثير م ه   الحب وراثي  والتر لصنف لومكونات من   آيب ال
    الشعير 

وراثي   معنوية بين الصنف  تأثيرات إحداث إلى 2رقم تشير النتائج في الجدول   والترآيب ال
اء الصنف   استخدامفقد أدى . الحاصل في صفات مكونات ى  99 إب ى  إحداث  إل ادة  أعل ة  زي  معنوي

م  ) سنبلة/  ةحب 34.7(زيادة في عدد الحبوب  وأعلى) ²م/ سنبلة  465.5(في عدد السنابل  ولكن ل
ا  حدث انخفاضا   أفي حين  ،مستوى المعنوية إلىيصل  دل وزن   معنوي ة   1000في مع  24.5(حب
امالت    ).غم أثير المع د أدى   ،أما فيما يخص ت ة   استخدام فق رش +  K2SO4سماد   إضافة معامل

GA3 نابل   إحداث إلى نبلة   484.5( ²م/ أعلى زيادة في معدل عدد الس اد  ) ²م/ س ى زي ة في  وأعل
ة  ) سنبلة/ حبة  34.1(سنبلة / عدد الحبوب  دل وزن    انخفاضا في حين أحدثت هذه المعامل في مع

ة   إلىولكن لم يصل ) غم 23.8(الحبة  ين    أ .مستوى المعنوي داخل ب ا الت ورش  K2SO4 إضافة م
GA3 د أدى  ، من جهة ة   استخدام واألصناف من جهة أخرى فق رش +  K2SO4 إضافة المعامل
GA3  نابل      إعطاء إلى 99 اءإبللصنف دل عدد الس ة   ²م/ أعلى زيادة في مع ا المعامل ها  تلته  نفس

 99 إباءآما أدت  المعاملة وللصنف . على التوالي) ²م/ سنبلة  480و 489( بلغت 12-9للصنف 
وب        إحداث  إلى دل عدد الحب ادة في مع ى زي ة رش    / أعل ا معامل نبلة تلته للصنف نفسه    GA3س

نبلة/ ة حب  34.0و  42.6( بلغت  والي ) س ى الت ة    . عل +  K2SO4 إضافةفي حين أعطت معامل
ة بلغت   1000في معدل وزن  انخفاضأعلى  99 إباءللصنف  GA3رش  ، ومع  )غم  22.0( حب

وب          دل حاصل الحب ادة في مع ى زي ة أعل ذه المعامل م  شكل (ذلك فقد حققت ه ل   ) 1 رق ى دلي وأعل
ار / طن  4.70( بلغت) 2رقم شكل (حصاد  والي  ) % 36.3و هكت ى الت نظم    . عل ة بم ا المعامل تلته

ار و / طن  3.74( النمو للصنف نفسه التي حققت ل      ) % 27.3هكت وب ودلي لكل من حاصل الحب
  . الحصاد على التوالي

سنبلة ووزن / ن زيادة عدد الحبوب االحبوب و ناتجعدد السنابل أهم مكون من مكونات  يعد
ة ال وض   الحب ن أن تع اضيمك ة انخف ن   اإلنتاجي اجم ع اضالن نابل    االنخف دد الس ي ع ر ف الكبي

)Darwinkel ،1983(.  

ع إل  ين المتوق أن التحس ائج ب ن خالل النت د م ةنج ه   نتاجي ق مكونات ون عن طري وب يك الحب
ه وخصوصا عدد السنابل وهذا ما أشار   ا ذآر   ) 2003(الجلبي    أيضا  إلي  Huntو Bulmanآم

ة مكونات من  امهم ابأن عدد السنابل يعد مكون) 1988( رتبط    اإلنتاجي ا وهو م ا مع    ارتباط موجب
  . الحبوب إنتاجية
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ة   إعطاء إن و        K2SO4 إضافة زيادة في حاصل الحبوب لمعامل رة من نم في مراحل مبك
ل الضوئي   واتج التمثي ادة ن ي زي دوره ف م(المحصول ل رون،  نج ة ) 1997وآخ ل درج ا قل وربم

ذا العنصر الرئيسي     ادة    التنافس بين النباتات على ه ا سبب زي م مم ي     في  المه عدد التفرعات الت
د   ا بع نابل فيم ي، (ستحمل س وفير  إن إذ، )2003الجلب ى ت رة عل د بدرجة آبي ر يعتم ادة األخي زي

ك التفرعات    ارك وآخرون،   (المواد الغذائية الالزمة لنمو تل ذه    إنفي حين   . )2008آلمب ادة ه زي
ة رش   باستخدامالصفة  ذا الم   GA3معامل واد       بسبب دور ه ام بسحب الم ائي في القي رآب الكيمي

راء      زاء الخض ن األج ة م ر المعدني ة والعناص در(الغذائي ة ) المص ىوالترب ة   إل اطق الفعال المن
ادة آالحبوب بعملية تعرف  ) رفالمص( ع   بإع د،  (التوزي و آخرون،   Sanvicenteو 1992محم

وب    إلى أدىمما ) 1999 نبلة / زيادة عدد الحب ا  . س ى ز  إعطاء أم وبي     أعل ادة في الحاصل الحب ي
وراثي   أو 99 إباءسواء للصنف  GA3رش +  K2SO4 إضافةلمعاملة  ا   12-9 للترآيب ال ربم

ادة من    إحداثفي  GA3ومنظم النمو  K2SO4دور المشترك لكل من سماد ال إلىيعود  هذه الزي
الل دور  ي  GA3خ تقطابف ة    اس واد الغذائي ة والم ر المعدني ة ا  ،العناص واتج عملي ل أو ن لتمثي

ذوبان من المصدر  ة لل ىالضوئي القابل ىأو من األوراق  ،رفالمص إل أعضاء التخزين من  إل
ة من      االنتقالخالل اللحاء ويكون هذا  ة آافي ى      )K( سريعا في وجود آمي أثيره عل ا بسبب ت ربم

ة         وإحداثعصارة اللحاء  إلىحمل المواد الممثلة  دل حرآ ادة في مع م زي زيادة في الحجم ومن ث
وب في     ةصاخبصارة اللحاء مما يترتب عليه امتالء أعضاء التخزين بدرجة أفضل وع عدد الحب

احة   دة المس ي وح نابل ف دد الس نبلة وع ا توصل   . الس ع م ائج م ق النت هتتف رون  إلي ارك وآخ آلمب
ادة في     ) 2008( أن الزي روا ب ة الذين ذآ وب  إنتاجي بعض أصناف القمح    الحب ادة     ل هو بسبب الزي

نابل    الحاصلة في م دل عدد الس وب     ²م/ ع دل عدد الحب ز المبكر      / ومع نبلة والناتجة من التحفي س
درة التنافسية ل   على التفريع في ال في استغالل عناصر النمو الرئيسية       همحصول مما زاد من الق

ا وأدى     ضوخاصة ال ات األعشاب البازغة الحق ى وء مما انعكس سلبا في آثافة نبات ادة عدد    إل زي
طاءاال ي   Tillers ش ا ف ت ايجابي ي انعكس نابل والت ة للس ةالحامل وب إنتاجي ارالحب د أش  ، وق

Leopold  وKriedemann )1979 (وNickell )1982 (ى وفر  إل ل أن ت واتج التمثي  ن
ات       درات والبروتين دري الكاربوهي وفر مص ي ت وئي يعن ذيالض ى انيؤدي نال ج   إل ل نض تكام

ذه الم   انتقالعلى توجيه  نعمالي إذالمبايض  ل       ه ي تتمث تيمية الت ة المرس اه المراآز الفعال واد باتج
وب      في المبايض قبل وبعد تلقيحها   .مما يسبب في زيادة مكونات الحاصل ومن ضمنها عدد الحب

املتين     مو ك المع ه تل ا حققت و م ا ه ك أيض د ذل ا يؤآ ة ( م افةمعامل  GA3رش +  K2SO4 إض
اء  ةا، و99للصنف إب ها لمعامل وراثيلل نفس ل الحصاد )12-9 ترآيب ال ي صفة دلي وق ف  من تف

من أن  ) 1994(ذآره آلمبارك والذي يتفق مع ما ) 2 رقم شكل() على التوالي%  21.8و 36.3(
و   نظم النم افة م د إض فراء عن ذرة الص ول ال اد لمحص ل الحص دل دلي ادة مع  Cultarزي

)Paclocutrazol(    ة ا واد الغذائي تثمار الم وفرة لصالح   هو ناتج من قابلية المحصول على اس لمت
ر اءة أآب ة بكف زاء الزهري ة . األج ع الدراس ق م ذلك يتف ا وآ ي أجراه ى  )Jaddoa )1994الت عل
ات    عير اريف ن الش نفين م نف (ص ي الص ر ) سداس نف (وآليب ائي الص تخدام) ثن ار  باس الكلت

ات        ول النبات د وص ري عن وع الخض ى المجم ا عل يل رش ىوالسايكوس و  إل ة تك ادي مرحل ين ب
ة العصافة للقم تطالة الساق الرئيسي أواسط(ة النامي دء اس ل ب ة التفرعات وقب ي آال  )مرحل وف
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مين ين     . الموس بة تراوحت ب ا بنس نفين معنوي وب الص ادة حاصل حب ى زي د حصل عل  – 47فق
نابل    % 107 ادة عدد الس ة  1000ووزن  ²م/ وآان ذلك ناتجا من زي أثر وزن      ،حب م يت في حين ل
   .يع المادة الجافة قد تغير لصالح الحبة أي تحسين دليل الحصادتوز أنوهذا يعني ، straw القش

ة      تنتج من الدراسة الحالي اد نس و      K2SO4سماد   استعمال  اعتم رة من نم  في مراحل مبك
درتهما في      GA3 حامض الجبريليكالمحصول ورش  في مراحل متأخرة من النمو من خالل مق

   .الحبوب وتحسين دليل الحصاد حاصلرفع 

أثير   :)١(جدول  ه ل     GA3حامض الجبريليك  ت اء   صنف لفي الحاصل ومكونات والترآيب   99إب
  .من الشعير 12-9الوراثي 

حاصل 
طن ( الحبوب 

)هكتار/   

1000وزن  / حبة  
 غم

/ عدد الحبوب 
 سنبلة

 المعامالت ²م/عدد السنابل

 منظم النمو

  99 الصنف إباء  312.6 39.0 25.0 3.08

رآيب الوراثي الت  255.3 28.6 28.6 2.23 9-12 

 المعدل 284.0 33.8 27.3 2.66

)بدون رش منظم نمو(المقارنة   

 99الصنف إباء  249.6 30.6 27.3 2.12

-9الترآيب الوراثي  231.6 15.3 29.3 1.07
12 

 المعدل 240.6 23.0 28.3 1.60

0.92 n.s 4.12 14.8 0.05أ ف م للتداخل 

0.92 n.s 4.12 14.8  أ ف م لمنظم
نموال 0.05 

 0.05أ ف م لألصناف 14.8 4.12 3.15 0.92

  غير معنوي:  n.s                   هو أقل فرق معنوي: أ ف م 
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دول  أثير  :)٢(ج امضت ي   GA3 كالجبريلي ح ماد البوتاس فات   K2SO4والس ي بعض الص ف
  من الشعير  12-9والترآيب الوراثي  99إباء  صنفلالخضرية و مكونات الحاصل ل

وزن 
1000 

غم/ حبة 

عدد 
الحبوب  

سنبلة/     

عدد 
/ السنابل
²م  

الحاصل 
البيولوجي 

هكتار/ طن   

 ارتفاع
/ النبات 
 سم

 المعامالت

  9 إباءصنف 

25.0 34.0 464.3 13.75 97.2 GA3 رش    

25.3 32.3 458.3 13.95 101.8 K2SO4 أضافة 

22.0 42.6 489.0 12.95 101.2 رش +  K2SO4أضافة 
GA3   

25.6 30.0 450.3 13.27 97.0 Control  

24.5 34.7 465.5 13.48 99.3  المعدل

  12-9 الترآيب الوراثي

31.0 19.0 442.0 14.03 105.0 GA3 رش  

30.6 17.6 437.6 14.12 107.9 K2SO4 أضافة 

25.6 25.6 480.0 13.28 108.2 رش +  K2SO4أضافة 
GA3    

30.3 15.6 429.6 13.49 104.8 Control  

29.4 23.1 447.3 13.73 106.5   المعدل

3.83 4.49 7.30 n.s n.s   0.05أ ف م للتداخل 

n.s 4.49 7.30 0.66 3.04   0.05 أ ف م للمرآب الكيميائي

4.10 n.s 1.52 n.s 0.89  0.05أ ف م لألصناف 
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 لصنفلفي الحاصل الحبوبي  K2SO4وسماد  GA3 حامض الجبريليكتأثير  :)١(شكل 
   .  الشعير من 12-9الترآيب الوراثي و  99إباء
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 99 إباء لصنفلفي دليل الحصاد   K2SO4وسماد  GA3 حامض الجبريليكتأثير   :)٢(شكل 
  . الشعير من 12-9والترآيب الوراثي 
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