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  (.Triticum aestivum L) حنطة الخبزل حاصنمو وفي ك يليرلجبا حامض تأثير

  عبد المطلب حامد مالذ
  جامعة األنبار / كلية الزراعة 

 الخالصة

وزارة -دائرة البحوث الزراعيةتجارب  في حقول 3102-3102ي الموسم الزراعي نفذت تجربة حقلية ف       
و لنما بعض صفاتفي  0-رلتم. ملغ 211و 311و 011و 1   الجبريليكبحامض الرش لدراسة تأثير الزراعة، 

تصميم القطاعات  وفقزعت الوحدات التجريبية على (. و 051وبحوث  33ـل صنفين من الحنطة )بحوث حاصو
 جميعي ــف نليوجود تأثير معنوي للجبـر اإلحصائي. يتضح من نتائج التحليل مكررات بثالثةو  لمعشاةا الكاملة

 0-ـــدد الحبوب.سنبلةعت واـــلنبا الرتفاع ـــدلى معـــعلأ 0-ـــرلتـــم.ملغ 211ــز كيرلتاى طــعذ أإ، ةــسدرولمت افاــلصا
ـــدل لصفة مساحة ورقة العلم ى معـــعلأ 0-ـــرلتـــم.ملغ 311ــز كيرلتاى طــع، في حين أابعــــ( بالتت55.05سم، 012)

سنيبلة،  30.12، 3سم51.03وحاصل الحبوب ) 3ة ووزن ألف حبة وعدد السنابل.موعدد السنيبالت في السنبل
ت فاــلصاغلب اي ــف األصناف، في حين لم تختلف ابعــــ( بالتت0-طن. ه 5.5.3، 3سنبلة.م 505غم،  20.01

ي ـا فـيوا معنـقوتف 051ف بحوث نـلصامع ك يليرلجبا حامض 0-رلتم. ملغ 311ليفة ولتوأظهرت اة. ــسدرولما
ــل الحبوب حاصــدل لمساحة ورقة العلم وعدد السنيبالت في السنبلة وى معــعلأعطت أ إذ، ةــسدرولمت افاــلصا

وعليه يمكن ان نقترح معاملة نباتات ابع. ــــ( بالتت0-طن. ه 111..سنيبلة،  33.11، 3سم .53.1) بلغ بمتوسط
 .ين صفات النمو والحاصلمن الجبرلين لتحس 0-ـــرلتـــم. ملغ 311الحنطة بـ 

Effect of gibberelic acid in growth and wheat yield (Triticum     

aestivum L.) 
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Abstract 

A field experiment was carried out during the growing season of 2013- 2014 at 

the trials field of the Directorate of  Agricultural Research - Ministry of Agriculture, to 

study the effect of foliar application of gibberrelin 0, 100, 200 and 300 mg. l-1  on  some 

growth traits and grain yield of two wheat cultivars' (Bohooth 22 and Bohooth 158). 

Experimental units were distributed in randomized complete block design with three 

replications.  The result of statistical analysis revealed the Significant effect gibberellin 

in all studied traits where 300 mg. l-1 gave the highest average of plant height and 

number of grains per spike (103 cm, 55.17), respectively, while 200 mg.l-1 was gave 

the highest average for flag leaf area number of spikelet per spike, thousand grain 

weight and number of spikes per m2 (70.92 cm2, panicle 21.83, 41.10 g, 515 spike.m2 

and 5.562 t. h -1), respectively. Whereas varieties did not differ against each other in 
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most of studied traits. The combination 200 mg .l-1 gibberellic acid with cultivar 

Bohooth 158 was superior as gave the highest average of flag leaf area,  number of 

spikelet per spike and grain yield by an average of 72.86 cm, 22.00 spikelet and 6.00 t. 

h-1, respectively. It can be recommended that the treatment of wheat plants with 300 

mg. l-1 of gibberellic acid can improve the growth and grain yield of wheat. 

 مةدلمقا

في العالم من حيث المســــــــاحة المزروعة  األولالمحصــــــــول ( .Triticum aestivum L)الحنطة تعد   
ع وتحصــد وتزر  انتشــارا ،أكثر المحاصــيل  أصــبحتوبذلك  حبوبي،وكذلك االســتهالك، فهي أ م محصــول  واإلنتاج

 (.03و 00) األرضيةالسنة في كل مكان على سطح الكرة  أشهرفي كل شهر من 

رغم األ مية الكبيرة لهذا المحصول إال ان إنتاجيه العراق منه مازالت متدنية فمعدل إنتاج الفالح ال يتجاوز 
نخفاض اإلنتاج المحلى لمحصول الحنطة يعود او  ،0-طن.  ـ .0في حين تعدى إنتاج المملكة المتحدة  0-طن.  ـ 0

 حنطةل الحاص إنتاجيهفسبب زيادة معدل  والمحصول.عدة أسباب أ مها العامل الوراثي وعمليات خدمة التربة  إلى
(، 02التربة والمحصول ) إدارة(، وكذلك تحسين عوامل 05التحسينات الوراثية ) إلىوربا يعود أفي كثير من دول 
المتبعة  و استخدام منظمات النمو النباتية التي تحسن من الفعاليات البيولوجية والكيميائية  اإلدارةومن ضمن طرائق 

. (.0)الفعالية الحيوية لهذه الهرمونات التي تتخلق طبيعيا  في المملكة النباتية الواطئة منها والراقية داخليا   نتيجة
 ةءبكفا المغذيات استخدام لهاخال من للنبات يمكن وزراعية يةبايولوج كيميائية أداةها وصف يمكن النمو اتمنظم ان

 (.0) غذائية مادة وليست للنمو محورة مادة عدت بذلك  يو  مستوى  وألعلى عالية

عدم  طول  عند المؤقت الجفاف تحمل على الحنطة نباتيساعد  النمو منظمات استخدام ان وجد وقد
األمطار، وكذلك تحمل الشيخوخة المبكرة لهذا فهي من العوامل المساعدة على تحسين أداء النبات في ظروف 

 ( بان الجبريلين يلعب دورا  مهما  في زيادة نمو نباتات الحنطة بوجود السماد المركب.2(. وبين )0الحقل المختلفة )
ت النمو والتطور خالل دورة حياة النباتات االقتصادية للسيطرة على وبغية الوصول واإلدراك األمثل لمواجهة مشكال

سلوكية نمو النباتات لزيادة اإلنتاجية ورفع غلتها، جاءت  ذه الدراسة لبيان دور حامض الجبريليك في تحسين 
 بعض صفات النمو وحاصل صنفين من حنطة الخبز.

  المواد وطرائق العمل
 

وزارة  .دائرة البحوث الزراعيةحقول تجارب  في 3102-3102الزراعي الموسم في نفذت تجربة حقلية 
 011و 1وبتراكيز ك يليرلجبابحامض ( 051وبحوث  33)بحوث  الحنطةمن  رش صنفينلدراسة تأثير  الزراعة.

. وزعت الوحدات التجريبية بحسب تلك األصنافـل حاصو ولنمابعض صفات في  0-رلتم.ملغ 211و 311و
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 ألصنافااشتملت األلواح الرئيسية  الكاملة المعشاة بنظام األلواح المنشقة وبثالث مكررات.تصميم القطاعات 
 الثانوية اشتملت على التراكيز.  واأللواح

 .المذكورة أعاله وبالتراكيزبالماء المقطر ( GA3)حضر حامض الجبريليك عن طريق إذابة مسحوق 
ويت، بعد ذلك قسمت إلى وحدات تجريبية مساحة الوحدة التجربة حراثتين متعامدتين ثم نعمت وسأرض حرثت 

ـم، رش الجبرلين س31رخوازرعت البذور على خطوط المسافة بين خط  م، 2×3بأبعاد  ²م .التجريبية الواحدة 
وأزيلت األدغال منه كلما دعت الحاجة لذلك. سمدت الحقل  سقي يوم من اإلنبات، تم 05بالتراكيز المذكورة بعد 

، ZGS:01وعلى أربع دفعات األولى عند الزراعة  0-.  ـكغم 311( بواقع N %.2)ة بسماد اليوريا ارض التجرب
(، 01على وفق مقياس ) ZGS: 40، والدفعة الرابعة عند 3ZGS:3، والثالثة ZGS:13والثانية عند مرحلة النمو 

وأضيف دفعة واحدة قبل التنعيم  0-كغم.  ـ 011( بمعدل 5O2P %.2واستخدم سماد سوبر فوسفات الثالثي )
قيس ارتفاع النبات عند مرحلة النضج التام، بمسطرة قياس مدرجة من قاعدة النبات حتى قاعدة السنبلة للساق (. .)

الرئيس )باستثناء طول السنبلة( كمتوسط لخمسة نباتات عشوائية من العينة ذاتها التي اخذ منها الحاصل ومكوناته، 
العلم من متوسط أوراق علم عشوائية للسيقان الرئيسة لكل وحدة تجريبية في موسم الدراسة وحسبت مساحة ورقة 
 حسب المعادلة األتية:

 ( 71) 59.0معامل التصحيح × عرضها عند المنتصف × مساحة ورقة العلم = طول ورقة العلم  

و حسب عدد سنابل من كل وحدة تجريبية في مرحلة النضج وتم قياس طول السنبلة ،  01أخذت 
أخذ متوسط عدد الحبوب لعشٍر سنابل لكل وحدة السنيبالت للسنابل العشرة المأخوذة من كل وحدة تجريبية، و 

حبة يدويا  ثم وزنت  0111تجريبية بعد تفريط وتنظيف  ذه السنابل يدويا  وحسب عدد الحبوب لكل سنبلة ، وعدت 
 51خطوط بطول  2بعد وصولها مرحلة النضج التام من  كل عينة بميزان لكل وحدة تجريبية ، وحصدت النباتات

ل الحبوب وقدر حاص سم من كل وحدة تجريبية وحسب عدد السنابل لهذه النباتات وحول على أساس المتر المربع ،
سم من كل وحدة تجريبية، وبعد عزل القش عن  51خطوط وبطول  2الدراس اليدوي للنباتات المحصودة من بعد 

حبة للمعاملة ذاتها  1000ليها الحبوب المستعملة في تقدير وزن ا جيدا  تم وزن الحبوب مضاف إظيفهالحبوب وتن
باستخدام  تحليل البيانات إحصائيا وأجري  ،)01) %03عند رطوبة  0-إلى طن.  ـ 3-ثم حول الوزن من غم. م

 (.2) 1.15( عند مستوى احتمالية .L.S.D(. وباستخدام اقل فرق معنوي )5)الجا ز  Genstatبرنامج 

 النتائج والمناقشة  

 سم(ت )لنباا ارتفاع

 ىطعأ حيث  ذه الصفة،في إلى وجود تأثير معنوي لحامض الجبريليك  0دوللجافي تشير النتائج   
 معاملةو رى الخا زكيرالتمتفوقا  على بقية ام س 012 بلغ الرتفاع النبات متوسط علىأ 0-رلت م.ملغ 211ز كيرلتا
يعمل الجبرلين على استطالة سالميات النباتات م. س 15.12لصفة بلغ اه ذلهط سومت أدنى التي أعطت نةرلمقاا
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المعاملة به عن طريق تحفيزه على استطالة خاليا وزيادة حجمها مما يزيد من ارتفاع النبات و ذا ما تؤكده نتائج 
 0دول لجن ام. ويالحظ لصفةاه ذفي  ف صناألن اية بيومعنروق فود جوعدم  تهدول ذالجن ايتضح م(. و5)
ط سومت علىأبلغ  ، إذلصفةاه ذ ما في  رفي تأثيف ألصناك وايليرلجبض احامز كيراتن بيوي معنل خداتود جو
ف للصنسم  12.22 لخداللتط سومتل قوا 0-رلت م.ملغ 211ز كيرلتد اعن 33ب حوثف للصنسم  015 لخداللت

 معاملة المقارنة. د عن ذاته
 م()س الحنطة لصنفين منت لنباع اتفارأفي ك يليرلجبض احامتأثير  7دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 5..05 010.11 5..010 5..00 11.22 701بحوث 

 02.55 015.11 02.22 02.22 12.22 22بحوث 

 N.S 2.02 %0أ.ف.م 

  012.11 05.51 03.51 15.12 المتوسط
 2.05 %0أ.ف.م 

  (2مساحة ورقة العلم )سم

 ىطعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر ثيأتود جو إلى 3 دوللجالنتائج في ر اتشي
 التي خرى األز كيرالتا عنيا ومعن واختلف 3مس 51.03لصفة بلغ اه ذلهط سومت علىأ 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتا

وجدو استجابة عالية  إذ( 3و ذا ما أكده ) .3مس 23..5لصفة بلغ ا هذله طسومت اقلنة رلمقاامعاملة  فيها أعطت
ادة حجم تأثير الجبرلين في زي إلىحامض الجبرلين. و ذا قد يرجع  إضافةللمساحة الورقية لمحصول الحنطة عند 
ق رو فود جوعدم  تهدول ذالجن ايتضح مو السطحية.وزيادة مساحتها  األوراقالخاليا مما انعكس بالتالي على حجم 

ض حامز كيراتن بيوي معنل خداتود جو 3 دوللجن امكما ويالحظ  .لصفةاه ذفي  ف ألصنان اية بيومعن
 ،لصفةاه ذ ما في  رفي تأثيف ألصناك وايليرلجبا

 (2م)س الحنطة لصنفين من مساحة ورقة العلمفي ك يليرلجبض احامر ثيأت 2دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 3.51. .1.5. .53.1 1...5 50.50 701بحوث 

 5.30. 51... 1.00. .2.5. 1.15. 22بحوث 

 N.S 2.5 %0أ.ف.م 

  5.55. 51.03 1.51. 23..5 المتوسط
 3.2 %0أ.ف.م 
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ل قوا 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتا دعن 051 بحوثف للصن 3سم .53.1 لخداللتط سومت علىأبلغ  إذ
 معاملة المقارنة.د عن نفسه   فللصن 3سم 50.50ل خداللتط سومت

 )سم(طول السنبلة 

 ىطعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر ثيأتود جو إلى 2 دوللجالنتائج في ر اتشي         
ه ذلهط سومتل قانة رلمقاامعاملة  أعطتفيما م س 03.51لصفة بلغ اه ذلهط سومت علىأ 0-رلت م.ملغ 211ز كيرلتا
و ذا يرجع الى تأثير الجبرلين في زيادة حجم الخاليا واستطالتها مما يسبب زيادة في طول  م.س 01.12لصفة بلغ ا

 فلصناى طعأ إذ ،لصفةاه ذفي  ف الصنان اية بيومعنروق فود جوته دول ذالجن ايتضح مو النباتي.النسيج 
. م00.23 بلغط سومتل قا 33بحوث فلصناى طعأبينما سم  03.11 هدرلصفة قاه ذلهط سوعلى متأ 051بحوث 

 لصفة.اه ذ ما في  رفي تأثيف ألصنان واليرلجبز اكيراتن بيوي معنل خداتود جدم وعدول لجن امظ يالحو

 م()س الحنطة لصنفين من طول السنبلةفي ك يليرلجبض احامر ثيأت 3دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 03.11 03.22 03.22 03.22 00.22 701بحوث 

 00.23 5..03 00.22 00.22 01.22 22بحوث 

 N.S 1.25 %0أ.ف.م 

  03.51 00.12 00.12 01.12 المتوسط
 1..1 %0أ.ف.م 

 

 7-عدد السنيبالت. سنبلة 

ى طعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر ثيأتود جو إلى 2 دوللجافي لنتائج ر اتشي          
لتي رى االخز اكيرالتن ايا عومعنف ختلوا سنيبلة 30.12لصفة بلغ اه ذلهط سوعلى متأ 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتا
روق فود جوعدم  تهدول ذالجن ا. يتضح مسنيبلة 05..0لصفة بلغ اه ذلهط سومتل قانة رلمقاافيها معاملة طت عأ

ض حام 0-رلت م.ملغ 311×  051بحوث ف لصن)ا لخدالتوق اتفو ،لصفةاه ذفي  ف ألصنان اية بيومعن
ن ) بيل خدالتر اهظأن في حي 0-سنيبلة. سنبلة  33.11بلغ  إذ 0-سنبلة دد السنيبالت.عيا في ومعنك( يليرلجبا
        0-سنيبلة. سنبلة  11..0معاملة المقارنة ( أدنى معدل لهذه الصفة  ×  33بحوث ف لصنا

 7-عدد الحبوب. سنبلة

ى طعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر ثيأت وجود إلى 5 دوللجالنتائج في ر اتشي
لتي رى االخز اكيرالتا نيا عومعنف ختلأو  حبة 55.05لصفة بلغ اه ذلهط سوعلى متأ 0-رلت م.ملغ 211ز كيرلتا
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روق فود جو تهدول ذالجن ايتضح مو حبة، 11..2 لصفة بلغاه ذلهط سومتل قانة رلمقاافيها معاملة  أعطت
حبة بينما أعطى  52.05أعلى متوسط بلغ  051إذ أعطى الصنف بحوث  لصفةاه ذفي  ف ألصنان اية بيومعن

 .0-حبة. سنبلة 51..2متوسطا  أقل بلغ  33الصنف بحوث 

  الحنطة لصنفين من 7-عدد السنيبالت. سنبلةفي ك يليرلجبض احامر ثيأت 4ول دج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف

1 011 311 211 
 00.51 31.22 33.11 5..00 22..0 701بحوث 

 00.35 5..31 5..30 5..01 11..0 22بحوث 

 N.S 0.25 %0أ.ف.م 

  31.51 30.12 00.05 05..0 المتوسط
 .1.5 %0أ.ف.م 

 

 ما رفي تأثيف ألصناك وايليرلجبض احامز كيراتن بيوي معنل خداتود جو لىانفسه دول لجن امويالحظ 
  0-رلتم.ملغ 211ز كيرلتد اعن 051بحوث ف للصنحبة  5..3. لخداللتط سوعلى متأبلغ  إذ ،لصفةاه ذفي  

 معاملة المقارنة.د عن 33بحوث فللصنحبة  5..22 لخداللتط سومتل قوا

  الحنطة لصنفين من 7-سنبلة الحبوب.عدد في ك يليرلجبض احامر ثيأت 0دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 52.05 5..3. 53.11 5..20 21.22 701بحوث 

 51..2 5..25 51.11 5..22 5..22 22بحوث 

 .5.5 3..2 %0أ.ف.م 

  55.05 50.11 25.05 11..2 المتوسط
 3.13 %0أ.ف.م 

 )غم(حبة  ألفوزن 

ز كيرلتاى طعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر تاثي وجود إلى . دوللجالنتائج في ر اتشي
فيها طت عألتي رى االخز اكيرالتن ايا عومعنف ختلوا غم 20.01لصفة بلغ اه ذلهط سوعلى متأ 0-رلتم.ملغ 311

وجدا ان وزن الحبوب  إذ(  ذه النتيجة 1وتؤيد نتائج ). غم 52..2لصفة بلغ اه ذلهط سومتل قانة رلمقاامعاملة 
( 3زيادة مساحة ورقة العلم )جدول  إلىيمكن ان يعود ذلك  الجبرلين.قد ازداد نتيجة معاملة نباتات القمح بحامض 
تضح يتركيز نواتجها وتحسين كمية المخزون الغذائي في الحبوب. و مما انعكس في كفاءة التمثيل الكربوني وزيادة

 وجود إلىنفسه دول لجن ام. ويالحظ لصفةاه ذفي  ف ألصنان اية بيومعنروق فود جوعدم  تهدول ذالجن ام
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 لخداللتط سوعلى متأبلغ  إذ ،لصفةاه ذ ما في  رفي تأثيف ألصناك وايليرلجبض احامز كيراتن بيوي معنل خدات
 33بحوثف للصنغم  15..2 لخداللتط سومتل قأو  0-رلتم.ملغ 311ز كيرلتد اعن 33بحوثف للصنغم  .23.2

 معاملة المقارنة.د عن

 )غم( الحنطة لصنفين من حبة ألفوزن في ك يليرلجبض احامر ثيأت 6دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 21.55 20.13 20.15 20.02 25.11 701بحوث 

 .21.0 20.50 .23.2 2..25 15..2 22بحوث 

 N.S .0.5 %0أ.ف.م 

  20.21 20.01 21.20 52..2 المتوسط
 0.22 %0أ.ف.م 

 

 (2)معدد السنابل 

ى طعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر تاثيود جولى ا 5 دوللجالنتائج في ر اتشي
رى الخز اكيرالتن ايا عومعنف ختلوا 3سنبلة. م 505 لصفة بلغاه ذلهط سوعلى متأ 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتا
ود جوعدم  تهدول ذالجن ا. يتضح م3سنبلة. م 225لصفة بلغ اه ذلهط سومتل قأنة رلمقاافيها معاملة طت عألتي ا
ض حامز كيراتن بيوي معنل خداتود جونفسه دول لجن امويالحظ  ،لصفةاه ذفي  ف ألصنان ابيية ومعنروق ف
 33بحوثف للصن 3سنبلة. م 501 لخداللتط سوعلى متابلغ  إذ ،لصفةاه ذ ما في  رفي تأثيف ألصناك وايليرلجبا

 معاملة المقارنة.د عن 33بحوثف للصن 3سنبلة. م 222 لخداللتط سومتل قوا 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتد اعن

  الحنطةن م لصنفيين 2عدد السنابل.مفي ك يليرلجبض احامر ثيأت 1دول ج

 المتوسط (7-. لتر)ملغمتركيز حامض الجبريليك  األصناف
1 011 311 211 

 220 2.1 500 ..2 2.1 701بحوث 
 225 250 501 200 222 22بحوث 
 N.S 35.5 %0أ.ف.م 

  2.0 505 220 225 المتوسط
 31.2 %0أ.ف.م 

 

 (7-طن. هحاصل الحبوب ) 

 ىطعأث حي ،لصفةاه ذفي  ك يليرلجبض الحاموي معنر تاثيود جولى ا 1 دوللجالنتائج في ر اتشي          
رى الخز اكيرالتن ايا عومعنف ختلوا 0-طن. ه 5.5.3لصفة بلغ اه ذلهط سوعلى متأ 0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتا
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ان زيادة الحاصــــل بفعل تأثير . 0-طن. ه 2.201 لصفة بلغاه ذلهط سومتل قأنة رلمقاافيها معاملة  أعطتلتي ا
( ووزن 5حـامض الجبريليــك يرجع الى تــأثيره في زيــادة مكونــات الحــاصــــــــــــــل كعــدد الحبوب في الســــــــــــــنبلــة )جــدول 

ف ألصنان اية بيومعنروق فود جوعدم  تهدول ذالجن ايتضح م( ، و5( وعدد السنابل )جدول .حبة )جدول0111
في ف ألصناك وايليرلجبض احامز كيراتن بيوي معنل خداتود جولى انفسه دول لجان م، ويالحظ لصفة اه ذفي  
 311ز كيرلتد اعن 051بحوث ف للصن 0-طن.ه 111.. لخداللتط سوعلى متابلغ اذ  ، لصفةاه ذ ما في  رتأثي
 معاملة المقارنةد عن 33بحوثف للصن 0-طن. ه 2.1.5لخداللتط سومتل قوا 0-رلت . مملغ

  الحنطة لصنفين من (7-حاصل الحبوب )طن . هفي ك يليرلجبض احامر ثيأت 1دول ج

 المتوسط ( 7-تركيز حامض الجبريليك ) ملغم. لتر االصناف
1 011 311 211 

 5.0.5 2.011 111.. 2.001 2.551 701بحوث 
 2.035 5.531 5.032 2.0.5 2.1.5 22بحوث 
 N.S 1.205 %0أ.ف.م 

  5.351 5.5.3 2.022 2.201 المتوسط
 1.322 %0أ.ف.م 

نستنتج من  ذا البحث وجود استجابة عالية لصنفي الحنطة الضافة حامض الجبرلين من خالل تأثيره 
كما نالحظ عدم وجود اختالف معنوي بين كال الصنفين  الدراسة،االيجابي في زيادة صفات النمو والحاصل قيد 

ووجود تأثير للتداخل بين  الظا رية،الصفات المدروسة رغم وجود االختالفات  ألغلب( 33وبحوث 051)بحوث 
الذي  0-رلت م.ملغ 311ز كيرلتد اعن 051ف بحوث للصنستجابة كانت االنالحظ ان أعلى  إذ الدراسة،عاملي 
ن يوعليه يمكن ان نوصي باعتماد  ذا التركيز في رش محصول القمح لتحس الحبوب.أعلى قيمة لحاصل  أعطى
 .051 نباتاته الحقلية وزيادة حاصل الصنف بحوث أداء

 المصادر

ثير تراكيز وعدد رشات بعض منظمات النمو ومستخلص عرق السوس أ. ت3111، ، معزز عزيز حسنالحديثي -0
كلية  .رسالة ماجستير. ( .Triticum aestivum Lفي النمو والحاصل ومكوناته لنبات القمح ) 

 . ، العراقجامعة بغداد، التربية ابن الهيثم
تأثير التداخل . 3111 ،، عباس جاسم حسين وأسو لطيف عزيز االزكوازي وأمت عبد اللطيف محمودالساعدي -3

، مجلة جامعة الكوفة والتسميد في نمو محصول القمح. Gibberellin( 3GAبين منظم النمو )
.(0:)352-313. 

الساعدي، عباس جاسم حسين وصباح سعيد حمادي العاني وأسو لطيف عزيز االزكوازي وسهى ضياء تويج  -2
( في بعض المكونات الكيميائية لحبوب  نبات الحنطة NPK. تأثير الجبرلين وسماد )3101،

(Triticum aestivum L.).  ،05-00(2)32مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية. 
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