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 بيدف معرفة تأثير مراحل2102-2100 و2100-2101جامعة بغدادخالل الموسمين-نفذت تجربة في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية–كمية الزراعة
 طبقت التجربة بترتيب األلواح المنشقة.5-) صنف أبو غريبTriticumaestivum L.( وتراكيز رش األثيفون في بعض صفات نمو وحاصل الحنطة

 احتمت األلواح الرئيسة رش منظم النمو األثيفون عمى المجموع الخضري ألربع مراحل حسب,وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبأربعة مكررات

)ZGS30( ) وبدء استطالة الساقZGS13( ) ومرحمة ثالث أوراق غير ممفوفةZGS10(  مرحمة الورقة األولى خالل الغمد: وىيZadoks مقياس

 اظيرت.0-ه.) كغم مادة فعالة10811 10611 و10411 و1(  واحتمت األلواح الثانوية تراكيز مختمفة من األثيفون,)ZGS39( ولسين ورقة العمم مرئي

 بينما تفوقت,) سم72081 و71042( ) اعطت أقل متوسط الرتفاع النباتZGS13( النتائج أن معاممة رش األثيفون في مرحمة ثالث أوراق غير ممفوفة
ونسبة األشطاء

2-

) شطأم353053 و475060( ) بإعطائيا أعمى متوسط لعدد األشطاءZGS30( معاممة رش األثيفون في مرحمة بدء استطالة الساق

وحاصل المادة الجافة

0-

) طنو4052 و4012( وحاصل الحبوب

2-

) سنبمةم456081 و587064(  وعدد السنابل%)80020 و28085( الحاممة لمسنابل

 كغم مادة10811  كما اوضحت النتائج أن رش األثيفون بتركيز, لمموسمين بالتتابع%)52026 و56015( ودليل الحصاد

0-

) طنو00037 و00027(الكمي

477022( ) وأعمى متوسط لعدد األشطاء2023 و5063( ) سم ودليل االضطجاع86023 و22070( ادى إلى تسجيل أقل متوسط الرتفاع النبات0-ه.فعالة
)4002 و4004( وحاصل الحبوب

2-

) سنبمةم425075 و575084(  وعدد السنابل28003 و28088( ونسبة األشطاء الحاممة لمسنابل
0-

2-

) شطأم341077و

 وحصل ىناك تداخل معنوي بين, لمموسمين بالتتابع%)52062 و56000( ) طنو ودليل الحصاد00021 و00042(وحاصل المادة الجافة الكمي
في مرحمة بدء استطالة الساق

0-

0-

طنو

 كغم مادة فعالةه10411  فقد اعطت معاممة رش األثيفون بتركيز,عاممي الدراسة في بعض الصفات المدروسة

5- نستنتج من ىذا البحث استجابة نبات الحنطة صنف أبو غريب.) في الموسم األول فقط%81076( ) أعمى نسبة لألشطاء الحاممة لمسنابلZGS30(
.0- كغم مادة فعالةه10811  بتركيزZGS30  ونوصي برش األثيفون عند مرحمة,لألثيفون من خالل زيادة الحاصل ومكوناتو

 الحاصل ومكوناتو, االضطجاع, نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل, معيقات النمو, الحنطة:كممات مفتاحية
.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث الثاني
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ABSTRACT
An experiments were carried out at the field of Crops Dept., Coll. of Agric., Univ. of Baghdad, Abu Ghraib during 2010-2011
and 2011-2012 seasons to study effect of foliar stages and concentrations of ethephon on some growth traits and the yield of
wheat (Triticumaestivum L.) Abu Ghraib-3 var. A split plot arrangement according to RCBD was used with four
replications. The main plots were spray ethephon with four stages according to Zadok's scale which is: one leaf throught the
sheath (ZGS10), three leaves unfolded stage (ZGS13), elongation stage (ZGS30) and flag leaf ligue visible (ZGS39), and the subplots was ethephon spray with three concentrations (0.400, 0.600 and 0.800) Kg.ha-1 in addition to control treatment. The
results showed that ZGS13 gave lowest mean for height plant (90.47 and 92.80) cm, while ZGS 30 was superior in number of
tillers (493.61 and 535.35) tiller.m-2, percentage of tillers carried of spike (78.83 and 81.21, number of spikes (389.64 and
636.80) spike.m-2, grain yield (4.07 and 4.32) ton.ha-1, biological yield (11.29 and 11.59)ton.ha-1 and harvest index (36.03 and
37.26)% for both seasons, respectively. Also, the results showed that 0.800 Kg.ha-1 produced lowest means for height plant
(77.91 and 86.25) cm and lodging index (3.65 and 2.75), and this treatment (0.800 mg.L -1) gave highest means for number of
tillers (499.22 and 540.99) tiller.m-2, percentage of tillers carried of spike (78.88 and 78.15)%, number of spikes (393.84 and
423.91) spike.m-2, grain yield (4.14 and 4.12) ton.ha-1, biological yield (11.47 and 11.70)ton.ha-1 and harvest index (36.11 and
37.62)% for both seasons, respectively. The interaction between ZGS 30 and 0.400 Kg.ha-1ethephon gave highest percentage of
tillers carried of spike (80.96%) in the first season only.
Key words: Wheat, growth retardant, percentage of tillers carried of spike, lodging, yield and yield components.
*Part of Ph.D. dissertation of the second author.
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فيستغل قدراتو الفسمجية والوراثية الكامنة ألعمى مستوى

المقدمة

(.)0تيدف ىذه الدراسة إلى إمكانية تنظيم نمو ونشوء

تعد حنطة الخبز Triticumaestivum L.من أكثر

محصول الحنطة باستعمال منظم النمو األثيفون لزيادة

محاصيل الحبوب أىمية في العالم ,فيي تمد غذاء اإلنسان

حاصل الحبوبوتحديد أنسب تركيز ومرحمة من عمر النبات

بأكثر من  %52من السعرات الح اررية والبروتين ,كما أنيا
مصدر الغذاء الرئيس في أكثر من  04دولة وألكثر من

مالئمة لرش األثيفون وتعطي أفضل نمو وحاصل لمنبات.

 %52من سكان العالم ( .)7إن معدل غمة وحدة المساحة في

المواد والطرائق

وقد يعود سبب ذلك إلى ممارسة األساليب التقميدية القديمة

لكمية الزراعة – جامعة بغداد خالل الموسمين الشتويين

في طرائق الزراعة وخدمة المحصول فضال عن مشكمة

 5400-5404و 5405-5400في تربة مزيجية طينية

االضطجاع التي تعد من أح العوامل التي تسبب خسارة

غرينية بيدف معرفة تأثير مراحل وتراكيز رش األثيفون في

وفقدانا في حاصل الحبوب ,ويمكن السيطرة عمى ىذه

نمو وحاصل حنطة الخبز صنف أبو غريب .3-تم الحصول

ذات سيقان قصيرة وصمبة إال أن ىذه الصفات المكتسبة عن

اإلنبات قبل الزراعة التي بمغت  %79و %77لمموسمين

طريق تربية النبات تكون دائمة والكثير منيا قد ترتبط بصفات

بالتتابع .نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة

غير مرغوبة ,أو باستخدام منظمات النمو النباتية التي تعد

بترتيب األلواح المنشقة بأربعة مكررات .احتمت األلواح

من التقنات الشائعة الحديثة كونيا تمثل أحد االتجاىات

الرئيسة رش منظم النمو األثيفون عمى المجموع الخضري

واختيارية فضال عن الوقت الذي توفره يكون عامالىاما

الورقة األولى خالل الغمد ( )ZGS10مرحمة ثالث أوراق غير

وصفة إيجابية ,ومن بين منظمات النمو النباتية مجموعة من

ممفوفة ( )ZGS13وبدء استطالة الساق ( )ZGS30ولسين

المركبات تعرف بمعيقات النمو ,وتوصف أنيا تبطئ من

ورقة العمم مرئي ( ,)ZGS39وقد تمت إضافة األثيفون رشاً

تقمل من استطالة الساق ,وقد اشارت الدراسات إلى أن تأثير

الظيرية سعة  02لتر وضغط  2-0بار واضيفت مادة ناشرة

ىذه المركبات في زيادة حاصل الحبوب ليس عن طريق تثبيط

(محمول التنظيف الزاىي) لمحمول الرش بكمية  4102مممتر

استطالة الساق وخفض االضطجاع فقط ولكن أيضا عن

لتقميل الشد السطحي وتحقيق البمل التام لألوراق بيدف زيادة

طريق تأثيرىا اإليجابي في مكونات الحاصل ,لذلك تضاف

كفاءة محمول الرش ,واحتمت تراكيز األثيفون  4و41044

نفذت التجربة في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية التابع

العراق ماتزال دون المستوى المطموب قياسا بالمعدل العالمي,

عمى البذور من دائرة البحوث الزراعية ,وتم حساب نسبة

المشكمة إما من خالل برامج التربية وذلك بتطوير أصناف

ألربع مراحل حسب مقياس  )21( Zadoksوىي :مرحمة

األساسية في البحث العممي وىي تعطي تأثيرات مؤقتة

عمى المجموع الخضري في الصباح الباكر باستخدام المرشة

استطالة وانقسام الخاليا في منطقة المرستيم تحت القمي مما

0-

0-

ىذه المركبات لتحوير نمو النبات وزيادة إنتاجو .يعد األثيفون

و 41644و 41244كغم مادة فعالةه األلواح الثانوية .تمت

من بين معيقات النمو الشائعة االستعمال مع محاصيل

عمميات تييئة أرض التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية

الحبوب والسيما الحنطة وثبت قدرتو وفعاليتو في منع

وتقسيميا إلى ألواح ,وكانت مساحة الموح الثانوي  3م ×  0م

االضطجاع وما يرافقو من خسائر في الحاصل ,ويضاف

الذي اشتمل  54خطا بطول  0م لمخط الواحد وبمسافة 02

األثيفون رشا عمى المجموع الخضري لمنبات ويعتمد تأثيره

سم بين خط وآخر .اضيف الفسفور بشكل سوبر فوسفات

عمى موعد الرش ومرحمة نمو النبات ,كما تستعمل طريقة نقع

األحادي ( )%54 Pعند تييئة األرض لمزراعة دفعة واحدة
بعد الحراثة وقبل التنعيم وبمعدل  044كغم Pه ,0-أما

البذور باألثيفون لما توفره من بعض المزايا الجيدة منيا أن

النيتروجين فقد اضيف بشكل يوريا ( )%06 Nوبمعدل 544

صفات اإلنبات والبذرة يمكن أن تتأثر بمقادير صغيرة من

0-

المادة الكيميائية ويصاحب ذلك تقميل الفقد إلى البيئةويحسن

كغم Nه

من أداء النباتات بعد بزوغيا,كما تعمل منظمات النمو عمى

ظيور ثالث أوراق كاممة وعند ظيور العقدة الثانية عمى

تحسين استجابة النباتات لممغذيات واستعماليا بشكل كفوء

بتاريخ

الساق
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عمى أربع دفعات متساوية (عند الزراعة وعند

وعند

البطان)

(.)9

تمت

الزراعة

النقيب وهاشن

هجلة العلوم الزراعية العراقية – 2102/ )2( 48: 572-365
 5404/00/56و 5400/00/52وبمعدل بذار بمغ 054

حاصل الحبوب (طنو :)0-اجريت عممية دراس يدوي لممتر

حصدت النباتات عند مرحمة النضج التام بتاريخ 5400/2/0

الحبوب وزنت الحبوب مضافا إلييا وزن الحبوب المستخدمة

كغمو .0-عشبت أرض التجربة يدويا وسقيت حسب الحاجة.

المربع المحصود من كل وحدة تجريبية وبعد عزل القش عن

و 5405/2/2لمموسمين.

في تقدير وزن  0444حبة لنفس المعاممة من ثم حولت من

الصفات المدروسة

غم.م

5-

إلى طن.ه.0-

حاصل المادة الجافة الكمي (طنو :)0-تم تقديره في المتر

ارتفاع النبات (سم) :تم تقديره عند الحصاد من قاعدة النبات

المربع المحصود مباشرة ,إذ وزنت النباتات بأكمميا

المالمسة لسطح التربة إلى قمة السنبمة الرئيسة من دون السفا

5-

إلى طن.ه.0-

كمتوسط لمساق الرئيس لعشرة نباتات اخذت عشوائيا من

(حبوب+قش) من ثم حولت من غم.م

مساحة متر مربع من كل وحد تجريبية (.)20

دليل الحصاد ( :)%تم حسابو عمى وفق المعادلة األتية (:)6

عدد األشطاءم :2-تم حسابيا بصورة عشوائية من مساحة

دليل الحصاد (( = )%حاصل الحبوب ÷ الحاصل

متر مربع من كل وحدة تجريبية ثانوية عند الحصاد من دون

البايولوجي) × 011

السيقان الرئيسة التي تم تعميميا بحمقات ممونة.

جمع تتت البيان تتات لمص تتفات المدروس تتة وحمم تتت إحص تتائيا عم تتى وف تتق

نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل ( :)%حسبت عند الحصاد

تص تتميم القطاع تتات الكامم تتة المعش تتاة بترتي تتب األلت تواح المنش تتقة لك تتل

عمى وفق المعادلة األتية:

األشطاء الحاممة لمسنابل ((= )%عدد السنابل.م
األشطاء الكمية.م011 × )2-

2-

تجربة وباستخدام برنامج  Genstatواستتخراج قتيم أقتل فترق معنتوي
(أ.ف.م) الخاصت تتة لكت تتل صت تتفة مت تتن الصت تتفات لمقارنت تتة متوست تتطات

÷ عدد

المعامالت وبمستوى معنوية .)18( 4142
النتائج والمناقشة

دليل االضطجاع :حدث االضطجاع في كال الموسمين وخالل
مرحمة التزىير بعد  73يوماً من الزراعة خالل الموسم األول

ارتفاع النبات

وبعد  76يومأً من الزراعة خالل الموسم الثاني ,وسجل دليل

يالحظ من بيانات جدول  0وجود فروق معنوية بين مراحل

االضطجاع لمموسمين بعد مرحمة التزىير باالعتماد عمى

رش األثيفون في ارتفاع نبات الحنطة .ادى رش األثيفون في

مرحمة نمو ثالث أوراق غير ممفوفة ( )ZGS13إلى خفض

مقياس  Wiersmaوآخرون ( )54طبقا لممعادلة األتية:
Lodging Index = S x I x 0.2
إذ أن:

متوسط ارتفاع النبات  74109و 75124سم ولم تختمف ىذه
المعاممة معنويا عن معاممة رش األثيفون في مرحمة بدء

 =Sمساحة االضطجاع ( = 0ال يوجد اضطجاع إلى = 7

استطالة الساق ( )ZGS30لمموسمين بالتتابع ,وىذا قد يعود

اضطجاع كمي).

إلى فعل معيق النمو خالل بداية استطالة الساق وتثبيطو

 =Iشدة االضطجاع ( Erect = 0إلى .)Flattened = 2

النقسام الخاليا مما اثر في ارتفاع النبات ,ولوحظ أن رش

عدد السنابل (سنبمةم :)2-تم حساب عدد السنابل في المتر

النباتات باألثيفون عند مرحمة نمو لسين ورقة العمم مرئي

المربع الذي تم حصاده من كل وحدة تجريبية في حساب عدد

( )ZGS39قد اعطت متوسط ارتفاع نبات لم يختمف معنويا

األشطاء الكمية بعد الحصاد مباشرة.

عن متوسط ارتفاع النباتات غير المرشوشة وقد بمغا 77100

عدد الحبوب بالسنبمة (حبةسنبمة :)0-تم تقدير عدد حبوب

سم في الموسم األول و 043132سم في الموسم الثاني ,وىذا

السنبمة لكل وحدة تجريبية ,إذ فرطت يدويا وتم حساب عدد

يعود إلى أن الرش تم بعد تمام استطالة الساق وانقسام

الحبوب يدويا أيضا.

الخاليا .ىذه النتائج اكدىا باحثون آخرون عمى الحنطة (2

وزن  0111حبة (غم) :تم تقديره من عد آلف حبة عشوائيا

و , )14الذين اشاروا إلى حصول انخفاض معنوي في ارتفاع

عينة من كل وحدة تجريبية.

مختمفة .يالحظ من نتائج جدول  0أن زيادة تركيز األثيفون

باستعمال عداد البذور من حاصل متر مربع ثم وزنت كل

نبات الحنطة عند رش معوق النمو األثيفون في مراحل نمو
قد ادت إلى خفض معنوي في متوسط ارتفاع نباتات الحنطة,
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إذ اعطت النباتات المرشوشة بتركيز  41244كغم مادة

النباتات عند مرحمة نمو لسين ورقة العمم مرئي ()ZGS39

أقل متوسط الرتفاع النبات  99170و 26152سم

إلى عدم اختالفيا معنويا في ىذه الصفة مع النباتات غير

وبنسبة انخفاض بمغت  %35107و %59159عن النباتات

المرشوشة في كال الموسمين .قد يعود سبب تفوق المعاممة

غير المرشوشة التي اعطت أعمى متوسط الرتفاع النبات

 ZGS30إلى أن الرش في بداية ىذه المرحمة قد يكون أكثر

 002100و 002127سم لمموسمين بالتتابع .تتفق ىذه النتائج

أىمية في تحفيز نمو براعم األشطاء وتطورىا ومن ثم زيادة

إضافة األثيفون بمستويات مختمفة ادت إلى حصول انخفاض

عمر النبات بحيث يمكن تحوير عممية انقسام واستطالة

معنوي في ارتفاع نبات الحنطة ,وقد ارتبط االنخفاض مع

الخاليا في ىذه المراحل لتكوين عدد إضافي من األشطاء

زيادة مستويات األثيفون المضاف بسبب إعاقة ىذا المنظم

بسبب فعل األثيفون في خفض السيادة القمية.يالحظ من

فعالة.ه

0-

عدد األشطاء ,وىذا دليل عمى أىمية اختيار المرحمة من

مع ما حصل عميو  Simmonsوآخرون ( )17من أن

انتقال األوكسين وتقميل تحفيز استطالة خاليا الساق .يظير

نتائج جدول  5أن زيادة تركيز األثيفون الذي تم رشو عمى

من الجدول  0عدم وجود تداخل معنوي بين مرحمة رش

نباتات الحنطة قد ادى إلى زيادة معنوية في عدد األشطاء

وتركيز األثيفون في متوسط ارتفاع النبات لكال الموسمين ,

الكمي ,إذ اعطت النباتات التي تم رشيا بتركيز  41244كغم

وىذا دليل عمى أن تراكيز األثيفون اثرت في ارتفاع نبات

مادة فعالة.ه

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغا 077155

الحنطة بشكل مستقل عن مراحل الرش.

و 204177شطأ.م

(سم) لمموسمين  2100و2102
هرحلة
الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 0.05
الوتوسط
أ0ف0م 0.05
هرحلة
الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

5-

ولم تختمف ىذه المعاممة معنويا عن

النباتات التي تم رشيا بتركيز  41644كغم مادة فعالة.ه

جدول  .0تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في ارتفاع النبات
هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611
10411
1
84031 78055 013046 003061
21076 85081
70042 003065
23020 82066
76044 003006
81046 76022 014030 003025
غ0م
22070 70031
77042 003040
3047
هوسن 2102
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611
10411
1
75060 011025 012055 008042
28021 83000
87048 008052
82058 71025
75063 008086
71082 76033 012046 008021
غ0م
86023 75015
77048 008037
6015

0-

0-

قياسا بنباتات المقارنة التي اعطت أقل متوسط ليذه الصفة
بمغا  053122و 009102شطأ.م

الوتوسط

5-

لمموسمين بالتتابع .بمغت

نسبة الزيادة في عدد األشطاء  %05105و%06104

011072
71042
75024
77000
2044

و%09126

لمموسم

األول

و%03120

و%02142

و %54179لمموسم الثاني لمتراكيز  41044و41644
و 41244كغم مادة فعالة.ه

0-

بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة.

إن زيادة عدد األشطاء المسجمة في ىذه الدراسة قد تعود إلى

دور األثيفون في إعاقة انتقال األوكسينات في أنسجة النبات

الوتوسط

( )15من خالل تحريره األثيمين مما يؤدي إلى خفض السيادة

014071
72081
76028
015058
2022

القمية وتحرير األشطاء من التثبيط الناجم عنيا وبذلك يزداد
إنتاج األشطاء ,أو قد يعود السبب إلى أن المعاممة المبكرة
لمنباتات بمعوقات النمو تؤدي إلى تقميل سعة المصب لمسيقان

الرئيسة بسبب تثبيط نموىا وتطورىا وتوافر نواتج التمثيل

عدد األشطاء الكمي

الكربوني بقدر أكبر لتسيم في تحفيز نمو براعم األشطاء

يتضح من نتائج جدول  5أن رش األثيفون في مراحل نمو

وتطورىا في بداية تكشفيا وىذا يؤدي إلى إنتاج أشطاء أكثر

مختمفة لنباتات الحنطة قد ادى إلى زيادة معنوية في عدد

في النباتات المعاممة مبك ار بمعوقات النمو وتتفق ىذه النتيجة

نمو بداية استطالة الساق ( )ZGS30أعمى متوسط ليذه

عدم وجود تداخل معنوي بين مرحمة رش وتركيز األثيفون في

األشطاء الكمي ,إذ اعطت النباتات التي تم رشيا عند مرحمة

الصفة بمغا  073160و 232132شطأ.م

5-

مع ما حصل عميو آخرون ( 1و .)8يظير من الجدول 5

قياسا بمعاممة

متوسط عدد األشطاء الكمي لمحصول الحنطة لكال الموسمين

المقارنة التي اعطت أقل متوسط ليذه الصفة بمغ 026173
و 074107شطأ.م

5-

 ,وىذا دليل عمى أن تراكيز األثيفون تؤثر في عدد األشطاء

لمموسمين بالتتابع ,في حين ادى رش

في أي مرحمة كانت وبشكل مستقل عن مراحل الرش.
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 92122و %92102ولكن لم تختمف معنويا عن النباتات

جدول  .2تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في عدد األشطاء

المرشوشةبتركيز  41644كغم مادة فعالة.ه

(شطا.م )2-لمموسمين  2100و2102
هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 0.05
الوتوسط
أ0ف0م 0.05
هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811
10611
10411
1
426020 420036 436062 425027
302073 316026 483044 425041
323045 321022 314080 425047
482051 425004 466026 424011
غ0م
477022 475014 428027 425033
7041
هوسن 2102
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811
10611
10411
1
303025 313062 475041 442007
342023 352087 300055 442006
382034 366006 341046 442022
305042 316073 471068 442005
غ0م
341077 322072 318072 442008
00081

0-

في ىذه الصفة

لكال الموسمين بالتتابع .بمغت نسبة الزيادة في نسبة األشطاء
الحاممة لسنابل الحنطة  %5109و %3105و %3109لمموسم

الوتوسط
436075
482005
475060
460042
01077

األول و %3140و %3122و %3170لمموسم الثاني لمتراكيز

 41044و 41644و 41244كغم مادة فعالة.ه

0-

بالتتابع

قياسا بمعاممة المقارنة .إن زيادة نسبة األشطاء الحاممة
لمسنابل عند زيادة تركيز األثيفون المضاف قد يعود إلى فعل
األثيفون في زيادة عدد األشطاء (جدول  )5من خالل أعاقة

انتقال األوكسينات في أنسجة النبات ( )15مؤديا إلى خفض

الوتوسط
471047
317063
353053
487033
02015

السيادة القمية وتحرير األشطاء من التثبيط الناتج عنيا,
وبذلك يزداد إنتاج األشطاء وعدد األشطاء الحاممة لمسنابل
وتزداد المنافسة بينيم ,أو ربما يعزى سبب الزيادة إلى دور
األثيفون في إيقاف أو بطئ نمو ونشوء الساق الرئيس مما

نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل

يفسح المجال لألشطاء الثانوية الصغيرة بالنمو والنشوء

يتضح من الجدول  3أن رش األثيفون في مراحل نمو مختمفة

واالستفادة من المواد المتمثمة التي تكون متوفرة نتيجة تقميل

قد اثر معنويا في زيادة نسبة األشطاء الحاممة لسنابل

السيادة القمية لمساق الرئيس واألشطاء الكبيرة خالل تمك المدة

الحنطة ,فقد اعطت معاممة رش األثيفون عند مرحمة بداية

من اإلعاقة مما يشجع عمى إنتاج أقصى عدد من األشطاء

و %20150قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقل متوسط

( 5و )8من وجود زيادة معنوية في نسبة األشطاء الحاممة

االستطالة ( )ZGS30أعمى متوسط ليذه الصفة بمغا 92123

( .)12تتفق ىذه النتائج مع ما توصل إليو باحثون آخرون

ليذه الصفة بمغا  92142و %92103لمموسمين بالتتابع ,ولم

لمسنابل عند زيادة تركيز األثيفون المرشوش عمى محصول

تختمف معنويا عن معاممة رش األثيفون عند مرحمة لسين

الحنطة .يالحظ من بيانات جدول  3أن التداخل بين رش

ورقة العمم مرئي ( )ZGS39لكال الموسمين .كانت نسبة

األثيفون بتراكيز مختمفة في مراحل نمو متعددة لنباتات

الزيادة في نسبة األشطاء الحاممة لسنابل الحنطة %4135

الحنطة كان معنويا في نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل في

و %4177لمموسم األول و %4126و %9166لمموسم الثاني

الموسم األول ولم يكن معنويا في الموسم الثاني ,ويبدو أن

لمرحمتي رش األثيفون  ZGS13و ZGS30بالتتابع قياسا

رش نباتات الحنطة باألثيفون وبتركيز  41044كغم مادة
0-

بمعاممة المقارنة ,وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل إليوAl-

فعالة.ه

األشطاء الحاممة لمسنابل عند رش األثيفون خالل مراحل

 ,%24176ولوحظ أن نباتات الحنطة المرشوشة بتركيز

 Tabbalوآخرون ( )5من وجود زيادة معنوية في نسبة

ادى إلى تسجيميا أعمى نسبة أشطاء حاممة لمسنابل بمغت

مبكرة من نمو الحنطة عمى اعتبار أن معاممة النباتات في

 41044كغم مادة فعالة.ه

ىذه المراحل يؤدي إلى تحفيز تكوين األشطاء وزيادة عددىا

تختمف فيما بينيا معنويا ,وعند زيادة تركيز األثيفون إلى

جدول  3أن زيادة تركيز األثيفون المرشوش عمى نباتات

 41644كغم مادة فعالة.ه

الحنطة قد ادى إلى زيادة معنوية نسبة األشطاء الحاممة

0-

استمرت النباتات المرشوشة عند

مرحمة بدء استطالة الساق ( )ZGS30في تسجيميا ألعمى

لمسنابل ,إذ اعطت النباتات المرشوشة باألثيفون بتركيز

 41244كغم مادة فعالة.ه

0-

عند مرحمتي نمو ثالث أوراق

غير ممفوفة ( )ZGS13ولسين ورقة العمم مرئي ( )ZGS39لم

وزيادة نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل .يالحظ من نتائج

0-

عند مرحمة نمو بدء استطالة الساق ( )ZGS30قد

نسبة أشطاء بمغت  %97134بينما اتضح أن رش نباتات

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغا

الحنطة باألثيفون وبتركيز  41244كغم مادة فعالة.ه
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مرحمة ثالث أوراق غير ممفوفة ( )ZGS13قد ادى إلى

يعود سبب انخفاض دليل االضطجاع بزيادة تركيز األثيفون

تسجيميا أعمى نسبة أشطاء حاممة لمسنابل بمغت %24149

المضاف إلى دور ىذه المركبات في خفض ارتفاع النبات

ولكنيا لم تختمف معنويا عن النباتات المرشوشة بالتركيز نفسو

(جدول  )0وكذلك مساىمتيا في زيادة سمك سالميات النبات

وعند مرحمة نمو بدء استطالة الساق (.)ZGS30يظير من

وصالبتيا والسيما السفمى منيا ,فاألثيمين المتحرر من

النتائج أنو في الموسم الثاني كان تأثير تركيز األثيفون في

األثيفون يعمل عمى تحفيز فاعمية األنزيمات المسؤولة عن

أما في الموسم الثاني كانت النتيجة مستقمة بين تراكيز

لالضطجاع .تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو Turk

األثيفون ومراحل الرش في ىذه الصفة.

و )19( Tawahaمن وجود انخفاض معنوي في دليل

إنتاج المكنين مما يزيد من قوة الساق ويحسن مقاومتو

نسبة األشطاء الحاممة لمسنابل يعتمد عمى مرحمة مرحمة الرش

اضطجاع محصول الحنطة عند زيادة تركيز األثيفون

جدول  .5تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في نسبة األشطاء
الحاممة لمسنابل ( )%لمموسمين  2100و2102

هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611 10411
1
27024 27042 26062 26051
81012 28076 22070 26026
28082 27051 81076 26022
26082 22065 26074 26003
1.51
28088 28084 28002 26025
1002

المضاف.يالحظ من الجدول  0عدم وجود تداخل معنوي بين

عاممي الدراسة في متوسط دليل االضطجاع لمحصول

الوتوسط

الحنطة لكال الموسمين.

28013
28051
28085
26071
1007

جدول  .4تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في دليل االضطجاع
لمموسمين  2100و2102

هرحلة الرش

هوسن 2102
0-

هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه )
10811 10611 10411
1
26017 24071 23038 23006
23056 26032 22008 23002
83037 84051 27020 23008
23036 23037 22052 23008
غ0م
28003 22084 22046 23002
1025

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

الوتوسط
23045
26018
80020
23072
0.45

دليل االضطجاع

هرحلة الرش

بينت نتائج جدول  0عدم وجود تأثير معنوي لمرحمة رش

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

األثيفون في دليل اضطجاع محصول الحنطة لكال الموسمين.
كما يالحظ من بيانات الجدول نفسو وجود تأثير معنوي
لتركيز األثيفون في دليل االضطجاع لكال الموسمين ,فقد
حصل انخفاض معنوي في متوسط دليل االضطجاع عند

عدد السنابل.م

زيادة تركيز األثيفون المضاف ,إذ اعطى التركيز 41244
كغم مادة فعالة.ه

0-

و 41244كغم مادة فعالة.ه

2-

ليذه الصفة بمغ  327160و 036124سنبمة.م

و%30137

5-

في حين تبين

أن رش نباتات الحنطة باألثيفون عند مرحمة نمو لسين ورقة

و %03122لمموسم الثاني لمتراكيز  41044و41644
0-

5061
5061
5081
5083
غ0م

عند مرحمة نمو بدء استطالة الساق ( )ZGS30أعمى متوسط

االنخفاض في متوسط دليل االضطجاع  %04172و55132
و%34129

الوتوسط

السنابل في وحدة المساحة ,إذ سجمت النباتات التي تم رشيا

الصفة بمغ  2.2.و 0174لمموسمين بالتتابع .كانت نسبة
لمموسم

4033
4051
4061
4028
غ0م

عند مراحل نمو مختمفة قد ادى إلى اختالفيا معنويا في عدد

و 5192قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أعمى متوسط ليذه

األول

الوتوسط

يتضح من الجدول  2أن رش األثيفون عمى نباتات الحنطة

أدنى متوسط ليذه الصفة بمغ 3162

و%02139

الووسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
1041
10811
10611
1
1
5061
4021
4081 3061
4021
4011
4021 4081
5061
4021
3011 3061
5021
4011
4081 3011
غ0م
5063
4001
4021 3028
1053
الووسن 2102
0تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه )
1041
10811
10611
1
1
2081
5021
5061 4081
2041
2081
4021 3011
2081
5061
4011 4081
5011
5021
4021 3011
غ0م
2023
5021
4011 4071
1055

العمم مرئي فقط ( )ZGS39ادى إلى تسجيميا أقل متوسط

قياسا بمعاممة المقارنة .قد

ليذه الصفة بمغا  320175و 390190سنبمة.م
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بالتتابع .كانت نسبة الزيادة في متوسط عدد السنابل %2174

مرحمة وتركيز رش األثيفون في متوسط عدد السنابل في وحدة

و %7154لمموسم األول و %0124و %02144لمموسم الثاني

المساحة لكال الموسمين  ,وىذا دليل عمى تأثير األثيفون

لمرحمتي رش األثيفون  ZGS13و ZGS30بالتتابع قياسا

المستقل عن تأثير مراحل الرش في عدد السنابل.

بمعاممة المقارنة .قد يعزى سبب ذلك إلى أن اإلضافة

عدد الحبوب بالسنبمة

بينت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لمرحمة رش وتركيز

المتأخرة لمعيقات النمو ذات أىمية قميمة نتيجة زيادة التنافس

بين األشطاء المبكرة والمتأخرة الظيور ( ,)10في حين أن

األثيفون والتداخل بينيما في عدد الحبوب بالسنبمة لمموسمين

المعاممة المبكرة بمعيقات النمو تؤدي إلى تحفيز التفريع

(جدول .)6

المبكر واعطاء األشطاء المتكونة حديثا الوقت الكافي لمنمو

جدول  .6تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في عدد الحبوب

والتطور والمساىمة في الحاصل (.)11

بالسنبمة (حبة.سنبمة )0-لمموسمين  2100و2102

جدول  .3تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في عدد السنابل
(سنبمة.م )2-لمموسمين  2100و2102

هرحلة
الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013
هرحلة
الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811
10611
10411
1
527026
524026
531000 522072
401025
411003
528022 322.90
404005
402070
418021 322.80
521022
562028
538026 322.88
غ0م
575084
588022
525074 322.89
01085
هوسن 2102
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811
10611
10411
1
572042
528023
522087 556001
402042
418010
574064 336.15
312088
422051
451080 336.22
582073
585020
527065 336.17
غ0م
425075
400082
574047 336.16
02011

هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

الوتوسط
536071
528011
587064
534072
00064

هرحلة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

الوتوسط
521013
582080
456081
520024
13.76

هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611 10411
1
40041 40001 40053 40031
41073 40022 41081 40068
40002 42011 40028 40081
40058 40021 41082 40023
غ0م
40022 40057 40012 40035
غ0م
هوسن 2102
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611 10411
1
45011 42082 45007 45023
42088 42074 45011 45051
45006 45002 45052 45040
42071 42027 45051 45028
غ0م
42078 42075 45022 45050
غ0م

الوتوسط
40054
40002
40036
40051
غ0م

الوتوسط
45018
45015
45042
45012
غ0م

وزن  0111حبة

يالحظ من نتائج جدول  2وجود تأثير معنوي لرش األثيفون

يتضح من جدول  9أن مراحل رش األثيفون لم تؤثر معنويا

في وحدة المساحة الحنطة ,إذ سجمت النباتات التي تم رشيا

تراكيز رش األثيفون عمى المجموع الخضري لم يكن ليا أي

بتراكيز مختمفة عمى نباتات الحنطة في متوسط عدد سنابل
باألثيفون بتركيز  41244كغم مادة فعالة.ه

0-

ليذه الصفة بمغا  373120و 053173سنبمة.م

في وزن الحبة لمحنطة ,كما يظير من نتائج جدول  9أن

أعمى متوسط

5-

تأثير معنوي في وزن الحبة لمحنطة .قد يعود السبب في عدم

ولم تختمف

معنوية التأثير إلى أن األثيفون تم رشو في مرحمة النمو

معنويا في ىذه الصفة عن النباتات التي تم رشيا باألثيفون
وبتركيز  41644كغم مادة فعالة.ه

0-

الخضري ولم يؤثر في تحويل المواد المتراكمة من المصدر

في الموسم األول ولكنيا

إلى المصب .تتفق ىذه النتيجة مع ما حصل عميو باحثون

اختمفت عنيا معنويا في الموسم الثاني .بمغت نسبة الزيادة في

آخرون ( 1و )3من عدم وجود تأثير معنوي لتراكيز األثيفون

عدد السنابل  %02124و %54104و %50179لمموسم

المضاف لمحنطة في وزن الحبة ,وكان التداخل غير معنوي

األول و %09132و %55142و %56104لمموسم الثاني
لمتراكيز  41044و 41644و 41244كغم مادة فعالة.ه

بين مرحمة وتركيز رش األثيفون في وزن الحبة لمحنطة.

0-

حاصل الحبوب

بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة ,وىذا قد يعود إلى زيادة عدد

يتضح من الجدول  2أن رش األثيفون في مراحل نمو مختمفة

.)3تشير نتائج جدول  2إلى عدم وجود تداخل معنوي بين

الحنطة التي تم رشيا باألثيفون عند مرحمة بدء استطالة

األشطاء (جدول  )5ونسبة األشطاء الحاممة لمسنابل (جدول

قد اثر معنويا في حاصل حبوب الحنطة ,فقد اعطت نباتات
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الساق ( )ZGS30أعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغا 0149
و 0135طن.ه

0-

الستقاللية تأثير التراكيز عن مراحل رش األثيفون في ىذه
الصفة.

ولم تختمف معنويا عن النباتات التي تم

رشيا باألثيفون عند مرحمة نمو ثالث اوراق غير ممفوفة

جدول  .2تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في وزن  0111حبة

( )ZGS13لكال الموسمين ,ولم تختمف معنويا عن النباتات

(غم) لمموسمين  2100و2102

التي تم رشيا باألثيفون عند مرحمة لسين ورقة العمم مرئي فقط

( )ZGS39في الموسم الثاني فقط .كانت نسبة الزيادة في

هرحلة الرش

متوسط حاصل الحبوب  %04122و %03146لمموسم األول

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

تأثير معنوي لرش األثيفون خالل مراحل مختمفة من نمو

هرحلة الرش

و %2146و %7139لمموسم الثاني لمرحمتي رش األثيفون
 ZGS13و ZGS30بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة ,وقد يعزى
سبب الزيادة إلى زيادة عدد السنابل (جدول  .)2تتفق ىذه

النتيجة مع حصل عميو  Al-Tabbalوآخرون ( )5من وجود

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ0ف0م 1013
الوتوسط
أ0ف0م 1013

الحنطة .يالحظ من نتائج جدول  2وجود تأثير معنوي لرش
األثيفون عمى نباتات الحنطة بتراكيز مختمفة في متوسط
حاصل الحبوب ,إذ ادى رش النباتات باألثيفون وبتركيز

 41244كغم مادة فعالة.ه

0-

إلى تسجيميا أعمى متوسط

لحاصل الحبوب بمغا  0100و 0105طن.ه

0-

 41644كغم مادة فعالة.ه

ولكنيا لم

0-

و %03193و %34157و %30154لمموسم الثاني لمتراكيز
بالتتابع

قياسا بمعاممة المقارنة.إن زيادة حاصل الحبوب قد تعود إلى

تركيز
1
5056
5053
5056
5053

المتوسط

3.36

5077

4004

أ.ف.م 1013

0.06

4016

موسم 2102

دور األثيفون في زيادة عدد السنابل لكونو أحد مكونات

مرحمة الرش

الحاصل (جدول  ,)2إذ اشارت عدة دراسات إلى أن عدد

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013

السنابل يعد من أىم مكونات حاصل الحبوب وأن الزيادة في
عدد الحبوب بالسنبمة ووزن  0444حبة ال يمكن أن تعوض
النقص الحاصل عن االنخفاض في عدد السنابل (.)03 ,5

المتوسط

تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو باحثون آخرون ( 5و8

0-

تركيز
1
5063
5062
5066
5062

األثيفون
10411
5073
4002
4042
4002

(كغم مادة فعالة.ه )
10811
10611
4005
4017
4043
4052
4063
4032
4057
4027
غ0م

5012

5086

4002

أ.ف.م 1013

و )06من وجود زيادة معنوية في حاصل الحبوب عند زيادة

0-

األثيفون
10411
5037
4002
4022
5078

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013

الحبوب  %02192و %54123و %53154لمموسم األول

موسم 2100

(كغم مادة فعالة.ه )
10811
10611
5024
5020
4022
4007
4057
4052
4008
4002
غ0م

مرحمة الرش

لمموسمين بالتتابع .بمغت نسبة الزيادة في متوسط حاصل

 41044و 41644و 41244كغم مادة فعالة.ه

الوتوسط
54078
54072
54078
54073
غ0م

(طن.ه ) لمموسمين  2100و2102

فقط ,بينما سجمت نباتات الحنطة التي لم يتم رشيا باألثيفون

0-

53073
53086
53083
53082
غ0م

0-

في ىذه الصفة ولمموسم الثاني

أقل متوسط ليذه الصفة بمغا  3136و 3149طن.ه

الوتوسط

جدول  .8تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في حاصل الحبوب

تختمف معنويا عن النباتات التي تم رشيا باألثيفون وبتركيز
0-

هوسن 2100
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611 10411
1
53028 56000 53081 56001
53080 53071 53024 56011
53071 53088 53068 53073
53072 53087 53021 53078
غ0م
53083 53073 53025 56010
غ0م
هوسن 2102
تركيز األثيفوى (كغن هادة فعالة0ه)0-
10811 10611 10411
1
53011 53021 54082 54088
54073 53001 54088 54073
54087 54074 53008 54087
54071 53002 54071 54071
غ0م
54074 53017 54076 54070
غ0م

4011

المتوسط
5061
5078
4012
5071
0.16

المتوسط
5073
4003
4052
4000
1025

1005

حاصل المادة الجافة الكمي

تركيز األثيفون المضاف إلى محصول الحنطة .يالحظ من

يتضح من الجدول  7أن رش األثيفون في مراحل نمو مختمفة

نتائج جدول  2عدم وجود تداخل معنوي بين مرحمة وتركيز

قد اثر معنويا في حاصل المادة الجافة الكمي لمحصول

رش األثيفون في حاصل حبوب الحنطة لكال الموسمين نتيجة

الحنطة ,فقد اعطت معاممة رش األثيفون عند مرحمة نمو بدء
321

النقيب وهاشن

هجلة العلوم الزراعية العراقية – 2102/ )2( 48: 572-365
استطالة الساق ( )ZGS30أعمى متوسط ليذه الصفة بمغا

دليل الحصاد

اعطت أقل متوسط ليذه الصفة بمغا  04102و00100
لمموسمين بالتتابع .كما يالحظ من نتائج جدول 7

مختمفة قد اثر معنويا في دليل حصاد محصول الحنطة ,فقد

اعطت معاممة رش األثيفون عند مرحمة نمو بدء استطالة

وجود تأثير معنوي لتراكيز رش األثيفون في حاصل المادة

الساق ( )ZGS30أعمى نسبة ليذه الصفة بمغتا 36143

 00157و 00127طن.ه
طن.ه

0-

0-

قياسا بمعاممة  ZGS10التي

الجافة الكمي ,إذ اعطى التركيز  41244كغم مادة فعالة.ه

يتضح من الجدول  04أن رش األثيفون في مراحل نمو

0-

و %39156قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقل نسبة ليذه

0-

الذي لم يختمف معنويا عن التركيز  41644كغم مادة

الصفة بمغتا  30100و %32125لمموسمين بالتتابع .كانت

نسبة الزيادة في دليل الحصاد  %0104و %0164لمموسم

في الموسم الثاني فقط ,بينما اعطت معاممة

األول و %3194و %0124لمموسم الثاني لمرحمتي رش

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغا  00109و 00194طن.ه
فعالة.ه

0-

المقارنة أقل متوسط ليذه الصفة بمغا  7122و 04102طن.ه

0

-

األثيفون  ZGS13و ZGS30بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة.

لمموسمين بالتتابع .كانت نسبة الزيادة في حاصل المادة

تتفق ىذه النتيجة مع حصل عميو  Al-Tabbalوآخرون ()5

الجافة الكمي  %03154و %00124و %06104لمموسم

من وجود زيادة معنوية في دليل الحصاد عند رش األثيفون

األول و %2.64و 04194و %00164لمموسم الثاني لمتراكيز

خالل مراحل مختمفة من نمو الحنطة.

 41044و 41644و 41244كغم مادة فعالة.ه

0-

بالتتابع

جدول  .01تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في دليل الحصاد

قياسا بمعاممة المقارنة .تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو

( )%لمموسمين  2100و2102

باحثون آخرون ( 2و )06من وجود زيادة معنوية في حاصل

موسم 2100

المادة الجافة الكمي عند زيادة تركيز األثيفون المضاف إلى

مرحمة الرش

محصول الحنطة .يظير من نتائج جدول  7عدم وجود تداخل

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013

معنوي بين مرحمة وتركيز رش األثيفون في حاصل المادة

الجافة الكمي لمحنطة لكال الموسمين.
جدول  .7تأثير مرحمة رش وتركيز األثيفون في حاصل المادة
الجافة الكمي (طن.ه )0-لمموسمين  2100و2102
مرحمة الرش
ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013
المتوسط

موسم 2100

تركيز
1
7086
7085
7082
7084

األثيفون (كغم مادة فعالة.ه )
10811 10611 10411
01081 01024 01040
00067 00032 00056
00071 00028 00061
00048 00054 00020
غ0م

7083

00042

أ.ف.م 1013

00003

00028

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013
المتوسط

أ.ف.م 1013

01048

00058

1
54001
54002
54005
54000

0-

10611
54036
56041
56020
56052

10411
54048
56025
56042
53031

10811
54060
56031
56082
56045

غ0م

المتوسط

54002

أ.ف.م 1013

0.10

56011

53082

المتوسط

مرحمة الرش

01043
00001
00027
01076
0.21

ZGS10
ZGS13
ZGS30
ZGS39
أ.ف.م 1013
المتوسط

1
54073
53011
54078
53001

10411
53030
56086
52003
56081

53010

56038

10611
53070
52044
58004
52056

10811
53082
52078
58022
52072

غ0م
52007

المتو
سط
54044
53082
56015
53037
0.18

56000

تركيز األثيفون (كغم مادة فعالة.ه)0-

أ.ف.م 1013

تركيز األثيفون (كغم مادة فعالة.ه )
10811 10611 10411
1
00032 00057 00000 01043
00020 00033 00052 01031
02011 00078 00071 01042
00038 00042 00021 01048
غ0م
00061

تركيز األثيفون (كغم مادة فعالة.ه )

موسم 2102

1021
موسم 2102

مرحمة الرش

0-

0-

المتو
سط
53032
56082
52026
56027
1053

52062

1025

يالحظ من نتائج جدول  04وجود تأثير معنوي لتراكيز رش

المتوسط

األثيفون في دليل الحصاد ,إذ اعطى التركيز  41244كغم

00000
00022
00037
00008
1003

مادة فعالة.ه

0-

أعمى نسبة ليذه الصفة بمغتا 36100

و ,%39165بينما اعطت معاممة المقارنة أقل نسبة ليذه
الصفة بمغتا  30105و %32140لمموسمين بالتتابع .كانت

00021

نسبة الزيادة في دليل الحصاد  %0174و %2124و%2124

1005
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0-

ه. كغم مادة فعالة41244 و41644 و41044 لمتراكيز

تتفق ىذه النتيجة مع ما توصل.بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة
) من وجود زيادة معنوية في دليل02 و2( إليو باحثونآخرون
الحصاد عند زيادة تركيز األثيفون المضاف إلى محصول

 عدم وجود تداخل معنوي04  يظير من نتائج جدول.الحنطة
بين مرحمة وتركيز رش األثيفون في دليل الحصاد لكال
.الموسمين
REFERENCES
1.Abd-Almughni, A. T. 2001. Effect of cultar
and ethephone on growth and yied of some
wheat (TriticumaestivumL.).Varieties. Ph.D.
Dissertation, Dept. of Field Cro[, Coll. of
Agric., Univ. of Baghdad.
2. Al-Tabbal, J., O. M. Kafawin, and J. Y.
Ayad. 2006. Influence of water stress and
plant growth regulator on yield and
development
of
two
durum
wheat
(Triticumturgidum L. var. durum) cultivars.
Jordan J. Agric. Sci. 2(2): 28-37.
3. Al-Ubaidi, M. S. 2001. Using of Cultar and
Ethephon to Improving Growth, Yield and
Drought tolerance for two wheat varieties
(Triticumaestivum L.). Ph.D. Dissertation,
Dept. of Field Crop, Coll. of Agric., Univ. of
Mosel.
4. Attia, H. G. and K. A. Jadoo. 1999.
Practical and Theoretical Phyto Growth
Regulators. Scientific Research and High
Education. Baghdad, Iraq.
5. Darwinkel, A. 1983. Ear formation and
grain yield of winter wheat as affected by time
of nitrogen supply. Neth., J. Agric., Sci. 31:
211-225.
6. Donald, C. M. 1962. In search of yield. J.
Aust. Inst. Agric. Sci. 28: 171-178.
7. FAO. 2008. The Statistics Division. United
Nation, Rome.
8. Hashim, M. A. 2006. Effect of Ethephone
and Nitrogen on Growth, Yield and Quality of
Wheat (TriticumaestivumL.)Varieties M.Sc.
Thesis, Dept. of Field Cro[, Coll. of Agric.,
Univ. of Baghdad.
9. Jaddoa, K. A. 1995. Wheat Facts and
Rubric.Ministry of Agric. pp. 487.
10. Kirby, E. J. M., and H. G. Jones. 1977. The
relation between the main shoot and tillers in
barley plants. J. Agric. Sci. Comb. 88: 381389.
322

