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 اإلجياد المائي بتأثير ABAلحامض استجابة حاصل الحنطة ومكوناتو  
                                               عماد خميل ىاشم                                                        شذى عبد الحسن احمد
 باحث                                                             أستاذ مساعد 

 وزارة الزراعة –اعية ر دائرة البحوث الز                     جامعة بغداد – كمية الزراعة -قسم المحاصيل الحقمية 
                Emadkhaleel36@yahho.com 

 المستخمص
. كان 4102-4102و 4102-4102خالل الموسمين الشتويين ابو غريب  –التابعة لدائرة البحوث الزراعية نفذت تجربتان حقميتان في محطة أبحاث المحاصيل الحقمية

تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  استعمل. 01صنف بحوث  ومكوناتو الحنطة حاصلفي نقعًا ورشًا  ABAكميات مياه الري وتراكيز حامض  نقص ذلك لمعرفة تأثير
RCBD  .استنفاذ)الري تضمنت التجربة األولى أربع معامالت لكميات مياه الري وىي معاممة المقارنة لمتجربتين وبثالث مكررات لكل تجربة وفق ترتيب األلواح المنشقة 

)ريو أنبات + أمطار( ومثمت األلواح الرئيسة, بينما خصصت  , فضاًل عن المعاممة المطريةه لمعاممة المقارنة% من كمية الميا21% و01و% من الماء الجاىز( 21
في التجربة  استعممتكميات مياه الري نفسيا التي  استعمال. اما التجربة الثانية فتضمنت مايكرومول( 3و 4و 0و (ABA  0األلواح الثانوية تراكيز النقع بحامض

عدم وجود  التجربة االولى بينت نتائج األلواح الثانوية. ( مايكرومول21و 21و 31و 1)  ABAبينما احتمت تراكيز رش حامض  وأيضا مثمت األلواح الرئيسة, األولى
وعدد  0-سنيبمة سنبمة( 01.22و 01.02% من معاممة المقارنة فيما يخص عدد السنيبالت لمسنبمة )01فروق معنوية بين معاممة الري الكامل )المقارنة( ومعاممة 

 الكامل تفوقت معاممة الرياما نتائج التجربة الثانية  كمعدل لمموسمين بالتتابع. 0-ىـ ( طن2.02و 2.03وحاصل الحبوب ) 4-م ( سنبمة331.22 و 330.22السنابل )
% من معاممة 01وبفارق غير معنوي عن معاممة الري  0-ىـ طن 2.00و 2.20وحاصل الحبوب  4-سنبمة م 333.24و 341.42عدد السنابل متوسط  أعمى وأعطت

الحبوب بالسنبمة  عددل مايكرومول وأعطى أعمى متوسط 3معنويا في اغمب الصفات المدروسة, اذ تفوق تركيز النقع  ABAحامض نقع ورش تراكيز  اترت  المقارنة.
السنابل بمغ مايكرومول متوسط لعدد  21أعطى تركيز الرش لكال الموسمين بالتتابع.  0-طن.ىـ 3.24و 3.20وحاصل الحبوب  0-حبة سنبمة 20.01و 22.10

كان لتداخل  .مايكرومول 21معنويًا عن التركيز ولم تختمف ىذه القيم  بالتتابع لمموسمين  0-ىـطن  2.04و 3.02 وحاصل الحبوب 4-سنبمة م 334.11و 342.11
% من حاجة الري الكامل 01تأثير معنوي في اغمب صفات حاصل الحبوب ومكوناتو. لذلك نوصي بإمكانية الري بمعدل  ABAمعامالت الري وتراكيز نقع ورش حامض 

رشًا بالتتابع لتحسين مقدرتيا عمى تحمل نقعًا و   مايكرومول 21و 3بتركيز  ABAإمكانية معاممة نباتات الحنطة بحامض  مع. حاصل الحبوبدون تأثير معنوي في 
 ائي.اإلجياد الم

 .ABAالمعاممة بحامض , طول السنبمة, الحبوب حاصل المائي, اإلجياد, كممات مفتاحيو3 حنطة الخبز
 .الثاني ث مستل من أطروحة الدكتوراه لمباحث*بح
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ABSTRACT 
Two field experiments were carried out at field crop research station- Abu-Ghraib- agricultural researches office during 

2014-2015 and 2015-2016 to investigate effect of  irrigation deficiency quantities and ABA concentrations soaking and 

spraying on yield, its components of bahooth 10 wheat cultivar. Split plot arrangement by RCBD with three replicates for 

each experiment. First trial included for water irrigation quantities which control treatment (50% water depletion from 

available water), 70% and 40% from control treatment as well as rainy treatment (germination irrigation + rainfed) which 

occupied main plots while ABA soaking concentration (0, 1, 2, and 3) micromoles which occupied sup plots. Second 

experiment included same irrigation treatments which occupied main plots while ABA spraying concentration (0, 30, 60 and 

90) micromoles occupied sub plots. The results of first experiment revealed there is no significant differences between the 

control treatment and 70% of the control for the number of spikelet per spike 18.79 and 18.45 spikelet Spike-1, number of 

spike 331.99 and 330.54 spike m-2, grain yield 4.73 and 4.74 ton ha-1 as average for both season respectively. The results of 

second experiment showed that control treatment attained the highest values of number of spike 328.25 and 333.92 spike m-2, 

grain yield 4.97 and 5.11 ton ha-1 for both season respectively, but didn’t differ 70% from control treatment. Concentrations 

soaking and spraying of ABA affect significantly most of studied traits. 3 micromoles Soaking concentration gave the highest 

values for number of spikes 309.00 and 310.25 spike m-2, number of grain per spike 49.81 and 51.18 grain Spike-1, grain yield 

3.62 and 3.97 ton ha-1 for both season respectively, spraying with ABA at 60 micromole concentrations gave the average 

number of spike 326.00 and 332.00 spike m-2, grain yield 3.85 and 4.18 ton ha-1 for both season respectively with no 

significant difference with 90 micromole concentration which gave the highest values. The interaction between irrigation and 

ABA (soaking and spraying) showed a significantly effect on most characteristics yield and its components. Therefore can be 

conclude to capability of irrigation with 70% from full irrigation without signification effect in grain yield, as well as can be 

treat plant wheat with ABA concentration 3 and 60 micromoles soaking and spraying respectively to improve their ability to 

tolerance water stress. 
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 المقدمة
 يعد اإلجياد المائي احد أخطر أنواع اإلجيادات غير الحيوية

فيو يسبب  ,تؤثر في نمو وتطور وانتاجية النباتاتالتي 
% من معدل الحاصل 50 أكثر من يصل الى انخفاضاً 

تعد عممية نقع البذور قبل  (.02لمعظم المحاصيل الرئيسة )
الزراعة او رش المجموع الخضري لمنبات بأحد منظمات النمو 

من التطبيقات الميمة لتقميل  ABAال سيما حامض  النباتية
الثغور جزئيًا  عن طريق غمقاآلثار الضارة لإلجياد المائي, 

فضاًل عن دوره النتح,  فقدان المياه عن طريق مما يقمل من
نمو  فعالية اإلنزيمات المضادة لألكسدة وزيادة في زيادة

 4) من التربةالجذور وامتصاص الماء والعناصر الغذائية 
( ان االجياد 7وآخرون ) Khaledianاظيرت نتائج  .(17و

المائي اثر معنويا في طول السنبمة, إذ حققت النباتات النامية 
تحت ظروف الري الكامل أعمى متوسط لطول السنبمة بمغ 

% من السعة 50سم وأنخفض تحت المستوى الرطوبي  10.1
( ان 2وآخرون ) Al-desuquyاكد  سم. 9.2الحقمية إلى 

ىناك اختزال في طول السنبمة لنباتات الحنطة عند زيادة 
ان النباتات  (3وآخرون ) Banoأوضح  األجياد المائي.

الحنطة بحامض المتحصل عمييا من معاممة نقع بذور 
ABA  تحت تأثير اإلجياد المائي  1-مول. لتر 10-6بتركيز

 ديويؤ زادت من طول السنبمة مقارنة بالبذور غير المنقوعة. 
اإلجياد المائي الناجم عن قطع الري خالل مرحل نمو 

. ((18 عدد السنيبالت بالسنبمة قمة الىمحصول الحنطة 
 ( ان زياد تركيز حامض1) Al- Fatlawyبينت نتائج 

ABA  أدت إلى زيادة  1-لتر ممغم 100و 50إلى  0من
 14.62تات الحنطة من عدد السنيبالت في السنبمة في نبا

الحظ تحت ظروف االجياد المائي.  16.13و 15.56إلى 
Saeidi وAbdoli (15 ان اقل عدد من السنابل تم )

الحصول عميو عند تعرض تسعة أصناف من الحنطة إلى 
 479قياسًا  2-سنبمة.م 417اإلجياد المائي إذ بمغ عددىا 

-Nouri اكد . في معاممة الري الكامل 2-م سنبمة

Ganbalani ( ان معاممة 13وآخرون ) الري الكامل حققت
بينما  1-نبات سنبمة 3.41أعمى متوسط لعدد السنابل بمغ 

اعطت النباتات المعرضة لإلجياد المائي اقل متوسط بمغ 
( أن 16وآخرون ) Sharafizadالحظ  .1-سنبمة نبات 2.32

 تاثيرااإلجياد المائي الحاصل خالل مرحمة التزىير كان أكثر 

حبة.  17.51إذ وصل  في انخفاض عدد الحبوب بالسنبمة
حبة لمسنبمة في ظروف الري الكامل.  36.51مقارنة  1-سنبمة
تناقص عدد  ان ىناك (5وآخرون ) Hasanpour ذكر

أشارت نتائج الدراسة . الحبوب بالسنبمة بزيادة اإلجياد المائي
( ان رش صنفين من 23وآخرون ) Zhiqingالتي قام بيا 

زادت من  1-مول لتر 45بتركيز  ABAالحنطة بحامض 
% قياسًا بالمعاممة 31عدد الحبوب بالسنبمة بنسبة مقدارىا 

( 11وآخرون ) Marcinskaدراسة  أكدتالتي لم ترش. 
وجود زيادة معنوية في عدد الحبوب لنبات الحنطة وذلك عند 

 أوضح مايكرومول. 0.1بتركيز  ABAإضافة حامض 
Kilic وYagbasanlar (9 في دراسة لمعرفة استجابة )

 1000تراكيب وراثية من الحنطة لإلجياد المائي ان وزن 
غم كمتوسط في المعاممة المروية بشكل كامل  45.9حبة بمغ 

غم.  35.9بينما أعطت معاممة الشد المائي متوسط مقداره 
( إلى وجود زيادة 12وآخرون ) Mohammadiكذلك أشار 

ت الحنطة نتيجة الستخدام حبة لنبا 1000معنوية في وزن 
موالري  10-6رشًا عمى النباتات بتركيز  ABAحامض 

أشارت العديد من البحوث الى انخفاض  مقارنة بعدم الرش.
ادى  (22و 12حاصل الحبوب مع زيادة الجياد المائي )

% من 50% الى 100زيادة مستوى اإلجياد المائي من 
الحنطة  السعة الحقمية سبب خفض حاصل الحبوب لمحصول

(. مؤيدًا بذلك نتائج 7) 2-غم م 379إلى  722.1من 
Wajid ( 19وآخرون) وجود زيادة في حاصل حبوب  من

% في معاممة الري الكامل 93.18الحنطة بنسبة مقدارىا 
مقارنة بالمعاممة الغير مروية والمعتمدة عمى مياه األمطار 

( ان نقع بذور الحنطة قبل 8وآخرون ) Khanالحظ فقط. 
الزراعة بمنظمات النمو تسيم في التغمب عمى تأثيرات 
اإلجياد المائي, فقد ازداد حاصل الحبوب عند النقع بحامض 

ABA  موالري قياسًا بمعاممة )من دون نقع(. 10-5تركيز 
تأثير كميات مياه الري وتراكيز نقع  معرفة تيدف الدراسة الى
في صفات الحاصل ومكوناتو  ABAورش حامض 

 .10لمحصول الحنطة صنف بحوث 
 مواد وطرائق العمل

فذت تجربتان ن :الموقع وتصميم التجربة ومعامالت الدراسة
حقميتان في حقول محطة أبحاث المحاصيل الحقمية في أبي 

ن غريب التابعة لدائرة البحوث الزراعية خالل الموسمي
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تصميم ستعمل ا .2016-2015و 2015-2014الشتويين 
القطاعات الكاممة المعشاة لمتجربتين وبثالث مكررات لكل 

تضمنت التجربة األولى تجربة وفق ترتيب األلواح المنشقة. 
 I1أربع معامالت لكميات مياه الري وىي معاممة المقارنة 

والتي تمثل  I3و I2% من الماء الجاىز( و50 استنفاذ)الري 
% من كمية المياه لمعاممة المقارنة, فضاًل عن 40% و70

)ريو أنبات + أمطار( ومثمت األلواح  I4المعاممة المطرية 
الرئيسة, بينما خصصت األلواح الثانوية تراكيز النقع 

 C0 مايكرومول ورمز ليا( 3و 2و 1و (ABA 0بحامض
. اما التجربة الثانية فتضمنت بالتتابع C3و C2و C1و

في التجربة  استعممتكميات مياه الري نفسيا التي  استعمال
االولى وأيضا مثمت األلواح الرئيسة, بينما احتمت تراكيز رش 

 ورمز التيو  ( مايكرومول90و 60و 30و 0)  ABAحامض
حرثت ارض  األلواح الثانوية. C3و C2و C1وC0  ليا أيضا

وأبعاد  2م 4مساحة كل منيا التجربتين وقسمت إلى الواح 
خطوط المسافة  10م اشتممت الوحدة التجريبية عمى  2×م2

م لمخط الواحد مع ترك  2سم بطول  20بين خط وأخر 
 م بين المعامالت الرئيسة ومثميا بين المكررات 2فواصل 

لمنع تسرب الماء من األلواح المروية إلى األلواح غير 
تم تغطية معامالت التجربتان باستثناء المعاممة المروية. 

نايمون زراعي ولي اثمين الشفاف )المطرية باستعمال مادة الب
. لحمايتيا من األمطار خالل موسم النموممم(  2سمك 

في و  26/11/2014زرعت البذور في السنة األولى بتاريخ 
 كغم 120بمعدل بذار  24/11/2015السنة الثانية بتاريخ 

( N% 46, سمدت أرض التجربتان بسماد اليوريا )1-ىـ
أضيفت عمى أربع دفعات متساوية  1-ىـ Nكغم  200بمقدار 

األولى عند الزراعة والثانية عند ظيور أربع أوراق كاممة 
والثالثة عند ظيور العقدة الثانية عمى الساق والدفعة األخيرة 

( P2O5% 46عند البطان, وأضيف سماد السوبر فوسفات )
دفعة واحدة عند تحضير التربة  1-ىـ P2O5كغم  100بمقدار 

حصدت نباتات التجربتان عند  .التنعيمبل بعد الحراثة ق
لمموسم األول  6/5/2015وليا إلى النضج التام بتاريخ وص

تم تقدير سعة احتفاظ التربة  .لمموسم الثاني 29/4/2016و
بالماء بتقدير العالقة بين الشد الييكمي لعينة التربة والمحتوى 

 و 500و 100و 33و 0الرطوبي الحجمي عند الشدود 
كيموباسكال والذي من خاللو حسب محتوى 1500 و1000

الماء الجاىز لمتربة من الفرق بين المحتوى الرطوبي عند 
الطريقة الحجمية  استعممت .السعة الحقمية ونقطة الذبول

لقياس المحتوى الرطوبي لمتربة باخذ عينات من التربة 
بواسطة االوكر قبل الري بيوم واحد وبعد الري بيومين لمعمق 

( سم, ووضعت في عمب االلمنيوم ووزنت وىي 40و) (20)
دقيقة  20لمدة  microwave ovenرطبة, ثم وضعت في 

بعد ان تم تعيير مدة التجفيف مع الفرن الكيربائي وحسب 
( لتجفيف العينات, ثم وزنت 22) Zeinالطريقة التي اقترحيا 

 :وقدر المحتوى الرطوبي فييا حسب المعادلة االتية
bQwQv  

= Qw = المحتوى الرطوبً على أساس الحجم و Qv :إذ أن

= الكثافة bالمحتوى الرطوبً على أساس الوزن و

تم اإلرواء بواسطة أنابٌب  (.3-الظاهرٌة للتربة )مٌكاؼرام م

بالستٌكٌة متصلة بمضخة ذات تصرٌؾ ثابت ومزودة بعداد 
باللتر إلى كل وحدة تجرٌبٌة،  لقٌاس كمٌات الماء المضافة

أضٌفت كمٌات متساوٌة من الماء إلى األلواح جمٌعها عند 
 الزراعة ولحدود السعة الحقلٌة لضمان البزوغ الحقلً،

من الماء الجاهز على  %50 استنفاذروٌت النباتات عند 

سم  20سم وكانت كمٌات مٌاه الري للعمق  40و 20عمق 

( 31و 55و 78هً ) I3و I2 و  I1للرٌة الواحدة للمعامالت 

 110و 156سم فكانت ) 40المٌاه للعمق أما كمٌة  2م 4لتر /

وتم حساب كمٌة الماء المضاؾ بحسب  .2م 4( لتر /62و

 :معادلةال

100100

%%
.

DPwPw
AsaW

wcF








 
 

= a( و3= حجم الماء الواجب إضافته خالل رٌة )مW اذ ان:

  الظاهرٌة )مٌكاؼرام= الكثافة As ( و2المساحة المروٌة )م

و (3-م
cFPw النسبة المئوٌة لرطوبة التربة على أساس =

الوزن عند السعة الحقلٌة )بعد الري(. و
wPw النسبة =

 = عمق التربةD المئوٌة لرطوبة التربة قبل موعد الري و

 .عند المجموع الجذري المطلوب )سم(

 ( ABAالنقع بحامض )تحضير محمول 
( التجاري من شركة سيكما لممواد ABAتم تجييز حامض )

ب في الكيمياوية وحضر المحمول بحسب التركيز المطمو 
جامعة بغداد, كمية الزراعة  –مختبر قسم المحاصيل الحقمية

مل من  2.5فً  ABAملؽم من حامض  100 باذابة

% لؽرض اإلذابة التامة وأكمل 50تركٌز  الكحول االثٌلً

ملؽم  100لتر ماء مقطر للحصول على تركٌز  1الحجم الى 
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بدون  0تحضٌر التراكٌز )المعادلة اآلتٌة تم  وباستعمال 1-لتر

 ( ماٌكرومول3و 2و 1نفع و

 V1 C1=V2 C2 

 V1:: التركٌز الثانً ،  C2: التركٌز االول ،  C1اذ أن :  

. حٌث حجم المحلول الثانً V2:حجم المحلول االول ، 

 10و Stooke (ABA( )5سحبت االحجام التالٌة من 

ساعة  8لتر لنقع البذور لمدة  2( مل واكمل الحجم الى 15و

(6.) 

 (ABA3تحضير محلول الرش بحامض )
 2.5حضر المحمول حسب التراكيز المطموبة وتم اذابتيا في 

%, تم رش حامض 50تركيز  مل من الكحول االثيمي
(ABA ( في الصباح الباكر عمى الجزء الخضري )عند بداية

لبمل وسقوط أول (. حتى ا1ورقة( ) 6-5مرحمة التفرعات 
, واضيف لممحمول قميل من مادة ناشرة قطرة من النباتات

)مسحوق الغسيل( لتقميل الشد السطحي لمماء وضمان البمل 
 :كما يأتي  ABAالتام. تم إعداد محاليل رش حامض 

)الرش بالماء المقطر  µM ABA0  باستعمال الرش  -1
 .(فقط
 8ى تحضيره بإذابة جر )µM ABA30  باستعمال الرش  -2

 (.في لتر ماء مقطر ABA ممغم من حامض
 ى تحضيره بإذابة)جر  µM ABA60  باستعمال الرش -3

 .(في لتر من الماء المقطر ABA ممغم من حامض 16
جرى تحضيره بإذابة ) µM ABA 90 باستعمالالرش  -4

 .في لتر من الماء المقطر( ABA ممغم من حامض 24
 الصفات المدروسة

تم قياس متوسط طول عشر سنابل  3طول السنبمة )سم( -0
من قاعدة السنبمة إلى نياية السنيبمة الطرفية دون سفا لكل 

 .وحدة تجريبية وتم قياسيا عند النضج التام
ل لعشر تم حسابيا كمعد 03-عدد سنيبالت السنبمة -4

, وبصورة عشوائية لمسنابل نفسيا سنابل من كل وحدة تجريبية
 .مةالتي استعممت لحساب طول السنب

حسب من مساحة متر مربع (3 4-م عدد السنابل )سنبمة -3
 .من كل وحدة تجريبية بعد نضج المحصول

حسبت كمعدل  (03-سنبمة عدد الحبوب بالسنبمة )حبة -2
من كل وحدة لعدد حبوب عشر سنابل اخذت بشكل عشوائي 

 .تجريبية

حبة عشوائيًا  1000تم عد  حبة )غم(3 0111وزن  -2
من حاصل حبوب كل وحدة تجريبية باستعمال عداد البذور 

  .م وزنت كل عينة لكل وحدة تجريبيةث
من حصاد متر مربع   حسب(3 0-ىـ حاصل الحبوب )طن -2

 بشكل عشوائي من الخطوط المحروسة من كل وحدة تجريبية
أجري ===% رطوبة.14وعمى أساس  1-ىـ وحول إلى طن

تحميل البيانات حسب تحميل التباين وقورنت المتوسطات 
عند مستوى احتمال  الحسابية باستعمال اقل فرق معنوي

5%(20).  
 لنتائج والمناقشة ا

 طول السنبمة )سم(3
وجود تأثير معنوي  1أظيرت النتائج المبينة في الجدول 

في طول  ABAحامض ب البذور لمعامالت الري وتراكيز نقع
ولم يكن ىناك تأثير معنوي لتراكيز  لمموسم الثاني فقطالسنبمة 

والتداخل الثنائي بينيما في كال  ABAرش حامض 
 I2)المقارنة( و I1حققت نباتات معاممتي الري الموسمين. 

% من معاممة المقارنة( وبفارق غير معنوي بينيما أعمى 70)
سم لمموسم  13.15و 13.13متوسط لطول السنبمة بمغ 

سم لمموسم الثاني. بينما أعطت  13.90و 14.12االول و
+ امطار( أقل )ريو انبات I4النباتات عند معاممة الري 

سم, في الموسم  11.80و 10.23متوسط ليذه الصفة بمغ 
اما بالنسبة لمتجربة الثانية فقد أنتجت الثاني لمتجربة االولى. 

 13.40سنبمة بمغ متوسط لطول ال أعمى I1معاممة المقارنة
سم خالل الموسمين األول والثاني بالتتابع, ولم 13.85و

 13.08التي اعطت  I2يختمف معنويًا عن معاممة الري 
أقل  I4لمموسمن بالتتابع, بينما سجمت معاممة الري  13.59و

سم, وبفارق غير 11.63و10.32ة بمغ متوسط ليذه الصف
 22.98بمغت وبنسبة انخفاض  I3معنوي عن معاممة الري 

)المقارنة(.  I1% لمموسمين مقارنة مع معاممة الري 16.02و
يعود السبب إلى تأثير اإلجياد المائي في اختزال ارتفاع قد 

النبات والمساحة الورقية والى قمة صافي معدل التمثيل 
الضوئي مما أدى الى انخفاض كمية المادة الجافة المصنعة 

زاء النبات المختمفة عمى في النبات وزيادة التنافس بين أج
نواتج التمثيل الضوئي فيقل تبعًا لذلك معدل نشوء وتطور 

(. (7بادئات السنيبالت مما يسبب اختزال طول السنبمة 
 Al-desuquyجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة 
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( الذين بينوا اختزال طول سنبمة الحنطة بتناقص 2وآخرون )
الى حصول زيادة  1ج جدول تشير نتائ كميات مياه الري.

اذ , ABAمعنوية لطول السنبمة بزيادة تراكيز نقع حامض 
أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  C3أعطى النقع بتركيز 

النقع( )عدم  C0سم, بينما أعطت نباتات معاممة  13.85
سم وبنسبة انخفاض  12.34 اقل متوسط ليذه الصفة بمغ

وىذه النتيجة تتفق مع  .C3% مقارنة بالتركيز 10.90بمغت 
( الذين وجدوا ان نقع بذور 3وآخرون ) Banoما ذكره 

قد زاد من طول السنبمة مقارنة  ABAالحنطة بحامض 
اما التداخل فقد كان غير معنوي في بالبذور غير المنقوعة. 

كال التجربتين وىذا دليل عمى استقاللية المتغيرين في التأثير 
 .عمى صفة طول السنبمة

وجود تأثير  2يتضح من جدول : 0-السنيبالت سنبمةعدد 
وتراكيز  لمموسمين ولكال التجربتين معنوي لكميات مياه الري

في الموسم األول فقط في صفة  ABAنقع ورش حامض 
)المقارنة(  I1. سجمت معاممة الري 1-سنبمة  عدد السنيبالت

في التجربة األولى أعمى متوسط لعدد السنيبالت لمسنبمة بمغ 
, ولم لمموسمين بالتتابع 1-سنيبمة سنبمة 18.02و 19.56

التي أعطت متوسط بمغ  I2تختمف معنويا عن معاممة الري 
في كال الموسمين بالتتابع.  1-سنيبمة سنبمة 17.87و 19.04

توسط لمصفة بمغ أقل م I4في حين أعطت معاممة الري 
لمموسمين وبفارق غير  1-سنيبمة سنبمة 15.97و 13.69

وبنسبة  في الموسم الثاني I3معنوي عن معاممة الري 
 I1% عن معاممة الري 11.37و 30.01انخفاض بمغت 

ايضا أعطت  ( في الموسم األول والثاني بالتتابع.لمقارنة)ا
عمى متوسط ( في التجربة الثانية ألمقارنة)ا I1معاممة الري 

-سنيبمة سنبمة 17.98و 19.29بمغ   لعدد السنيبالت لمسنبمة

في كال الموسمين.  I2ولم تختمف معنويًا عن معاممة الري  1
 13.62أقل متوسط لمصفة بمغ  I4بينما أعطت معاممة الري 

 15.57و 29.39وبنسبة انخفاض  1-سنيبمة سنبمة 15.18و
لثاني بالتتابع ولم في الموسم األول وا I1 عن معاممة الري

قد يعود  في الموسم الثاني. I3تختمف معنويًا عن معاممة الري 
سبب انخفاض عدد السنيبالت بالسنبمة تحت ظروف نقص 
الماء الى موت الزىيرات في النيايات الطرفية والقاعدية 

تتفق ىذه النتائج مع ما لمسنبمة خالل مرحمة استطالة الساق. 
( الذين وجدوا انخفاض في 17) Singhو Sokotoذكره 

متوسط عدد السنيبالت بالسنبمة لنباتات الحنطة عند تعرضيا 
الى زيادة عدد السنيبالت  2يشير جدول لإلجياد المائي. 

, حقق التركيز ABAبالسنبمة مع زيادة تراكيز النقع بحامض 
C3 بينما 1-سنيبمة. سنبمة 17.86 أعمى متوسط لمصفة بمغ ,

أقل متوسط لعدد السنيبالت  0Cنقع أعطت معاممة عدم ال
ولم يختمف معنويًا عن  1-سنيبمة سنبمة 16.94لمسنبمة بمغ 

كما أدت زيادة تراكيز رش  في الموسم االول. C1التركيز 
الى زيادة عدد السنيبالت بالسنبمة لنباتات  ABAحامض 

أعمى متوسط  C2الحنطة في الموسم الثاني. أذ سجل التركيز 
لمموسم  1- سنيبمة سنبمة 17.51لعدد السنيبالت بالسنبمة بمغ  

 .في الموسم األول C3االول ولم يختمف معنويًا عن التركيز 
أقل متوسط لمصفة بمغ  C0 بينما أعطى التركيز

 C1وبفارق غير معنوي عن التركيز , 1-سنيبمة سنبمة16.32
 -Alتؤكد ىذه النتائج مع ما ذكره  .في الموسم األول

Fatlawy (1 من ان معاممة نباتات الحنطة بحامض )
ABA  لو تأثير ايجابي في زيادة متوسط عدد السنيبالت

بين  اما التداخل بالسنبمة تحت ظروف اإلجياد المائي.
فقد كان غير معنوي في كال  ABAمعامالت الري وحامض 

التجربتين وىذا دليل عمى استقاللية المتغيرين في التأثير عمى 
 .عدد السنيبالت لمسنبمة صفة

وجود  3ٌالحظ من نتائج جدول 3 (4-عدد السنابل )سنبمة م

تأثٌر معنوي لكمٌات مٌاه الري وتراكٌز نقع ورش حامض 

ABA توضح نتائج 2-للموسمٌن فً صفة عدد السنابل م .

)المقارنة( حققت  I1التجربة األولى أن نباتات معاملة الري 

-سنبلة م 327.75و 334.00أعلى متوسط لعدد السنابل بلػ 

للموسمٌن األول والثانً بالتتابع، ولم تختلؾ معنوٌا عن  2

فً كال الموسمٌن. بٌنما أعطت نباتات  I2معاملة الري 

  225.25بلػ اقل متوسط للصفة  I4معاملة الري 

خالل موسمً الزراعة بالتتابع. أما  2-سنبلة م 245.50و

 I1تفوقت معاملة الري  فٌما ٌتعلق بالتجربة الثانٌة أٌضا

 328.25)المقارنة( وسجلت أعلى متوسط للصفة بلػ 

للموسمٌن بالتتابع وبفارق ؼٌر معنوي  2-سنبلة م 333.92و

 44.49ها ، وبزٌادة مقدارللموسمٌن I2عن معاملة الري 

التً أعطت أقل  I4% مقارنة مع معاملة الري 43.77و

لمموسمين  2-سنبمة م 232.25و 227.17متوسط للصفة بلػ 
بالتتابع. يعود سبب انخفاض عدد السنابل الى أن اإلجياد 
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أدى إلى انخفاض نواتج التمثيل الضوئي نتيجة المائي 
النخفاض وارتفاع النبات وعدد االشطاء مؤديًا بذلك الى زيادة 
التنافس بين الساق الرئيس الذي يمر بمرحمة االستطالة 
السريعة ونمو االشطاء الكبيرة وكذلك بين االشطاء نفسيا مما 

تكوين ادى إلى انخفاض المواد الممثمة لالشطاء الحديثة ال
وىذه وبالتالي قمو فرصة بقائيا وفشميا في حمل سنابل. 

 Nouri-Ganbalani النتيجة تتفق مع ما حصل عميو
الذين وجدوا أن  Abdoli (15)و Saeidiو  (13وآخرون )

لإلجياد المائي أدى الى خفض عدد   تعرض نباتات الحنطة
قد   ABA. تبين ان نقع بذور الحنطة بحامض 2-السنابل م

 C3, حيث سجل التركيز 2-في زيادة عدد السنابل م اسيم
-سنبمة م 310.25و 309.00أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 

لمموسمين االول والثاني بالتتابع, في حين أعطت معاممة  2
 281.75و 279.25أقل متوسط لمصفة بمغ  C0عدم النقع 

. كما أدت زيادة تراكيز لكال الموسمين بالتتابع 2-م  سنبمة
, إذ أعطت 2-الى زيادة عدد السنابل م ABA حامضرش 

أعمى متوسط لعدد السنابل  C3النباتات التي رشت بالتركيز 
 2-سنبمة م 310.58و 304.08في الموسمين كمييما بمغ 

لموسمي الدراسة.  C2بالتتابع ولم تختمف معنويًا عن التركيز 
 10.27بـنسبة  C0متفوقة بذلك عمى معاممة عدم اإلضافة 

% التي أعطت أقل متوسط لمصفة لمموسمين كمييما 9.52و
لم تختمف , و بالتتابع 2-سنبمة. م 283.58و 275.75بمغ 

في الموسم الثاني. وقد يعزى سبب  C1معنويًا عن التركيز 
لو فاعمية في زيادة نمو الجذور  ABAذلك إلى أن حامض 

 مما يزيد من إمكانية امتصاص الماء والعناصر المغذية
مما ينعكس ذلك بشكل إيجابي عمى زيادة عدد ( 14(

  االشطاء ومن ثم عدد السنابل. ىذه النتيجة تتفق مع نتائج
Al- Fatlawy (1)  من ان معاممة نباتات الحنطة بحامض

ABA وجد تداخل معنوي 2 -أدت زيادة في عدد السنابل م .
, أذ لمموسم األول فقط لمتجربة االولىبين عاممي الدراسة 

 347.00وأعطت أعمى متوسط بمغ  I1C3تفوقت توليفة 
, في I2C3 و I1C2ولم تختمف معنويا عن توليفة  2-سنبمة م

أقل متوسط ليذه الصفة بمغ  I4C0حين أعطت توليفة 
بالنسبة لتداخل كميات مياه الري . اما 2-سنبمة م 202.67

 I1C3فقد أعطت توليفة  ABAوتراكيز رش النباتات بحامض 
-سنبمة م 344.33و 337.67مى متوسط ليذه الصفة بمغ أع

, ولم تختمف معنويًا عن توليفة  لموسمي الدراسة بالتتابع 2
I1C2 وI2C3 وI2C2  لمموسمين. بينما أعطت توليفةI4C0 

 2-سنبمة م 215.67و 207.33اقل متوسط لمصفة بمغ 
في كال  I4C1لمموسمين بالتتابع ولم تختمف معنويا عن توليفة 

الموسمين. يالحظ من نتائج التداخل في كال التجربتين ان 
كان واضح عند جميع معامالت اإلجياد,  ABAدور حامض 

الى زيادة  ABAحيث أدى زيادة تراكيز نقع ورش حامض 
عدد السنابل عند جميع معامالت الري. نستنتج من ذلك ان 

في  لو دور في تنظيم نمو النبات ورفع مقدرتو ABAحامض 
 .تحمل ظروف اإلجياد المائي

 4تشير نتائج جدول : (0-عدد الحبوب بالسنبمة )حبة سنبمة
الى التأثير المعنوي لكميات مياه الري وتراكيز نقع ورش 

بالسنبمة لمموسمين  في متوسط عدد الحبوب ABAحامض 
ولكال التجربتين والتداخل الثنائي بينيما في الموسم االول 

أعطت معاممة لمتجربة االولى والموسم الثاني لمتجربة الثانية. 
في التجربة األولى أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  I1الري 

لمموسمين بالتتابع, واختمفت  1-حبة سنبمة 55.15و 54.06
اقل  I4معامالت, بينما أعطت معاممة الري معنويًا عن بقية ال

حبة  37.51و 35.37 متوسط لعدد الحبوب وصل إلى
% عن معاممة 31.98و 34.57وبنسبة انخفاض  1-سنبمة

في كال الموسمين بالتتابع. اما بالنسبة لمتجربة  I1الري الكامل 
أعمى متوسط لعدد الحبوب  I2الثانية فقد كان لمعاممة الري 

لمموسمين االول  1-حبة سنبمة 55.80و 54.74بالسنبمة بمغ 
أقل متوسط  I4والثاني بالتتابع. في حين سجمت معاممة الري 

وبنسبة انخفاض  1-حبة سنبمة 37.46و 36.41لمصفة بمغ 
% عن المعاممة المتفوقة لكال الموسمين 32.86و 33.48

اض عدد الحبوب بتقميل كميات بالتتابع. قد يعود سبب انخف
% 100مياه الري إلى قصر طول المدة من الزراعة إلى 

فضال عن أن اإلجياد خالل ىذه المدة يؤدي إلى , تزىير
زيادة معدل تطور السنيبالت مما يقصر من عدد األيام إلى 
تكون السنيبمة الطرفية ومن ثم تكون اقل عدد من السنيبالت. 

ة الجافة بسبب اإلجياد المائي نتيجة كما أن قمة تراكم الماد
انخفاض نواتج التمثيل الضوئي سوف يزيد المنافسة بين 
الساق الذي يمر بمرحمة استطالة سريعة وبادئات السنيبالت 

 عمى عددىا ومن ثم اختزال عدد الحبوب ينعكس سمبا مما
بالسنبمة. اذ يؤدي اإلجياد المائي في مرحمة التزىير الى عقم 
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وقمة عددىا كنتيجة لعقم حبوب المقاح ومن ثم الزىيرات 
(. اتفقت ىذه النتائج 16) انخفاض عدد الحبوب في السنبمة

 Khaledianو (5وآخرون ) Hasanpourمع ما ذكره 
( من أن تقميل كميات مياه الري أدى إلى 7وآخرون )

لوحظ أن نقع البذور بحامض  انخفاض عدد الحبوب بالسنبمة.
ABA  أدى الى زيادة معنوية في متوسط عدد الحبوب

أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  C3بالسنبمة, اذ أعطى التركيز 
لمموسمين بالتتابع متفوقًا  1-حبة سنبمة 51.18و 49.81

, %13.43و 14.74بنسبة  C0بذلك عمى معاممة عدم النقع 
 43.41التي أعطت اقل متوسط لعدد الحبوب بالسنبمة بمغ 

زاد عدد  في كال الموسمين بالتتابع. 1-حبة سنبمة 45.12و
من  ABAالحبوب بالسنبمة عند رش النباتات بحامض 

)بدون رش(  C0لممعاممة  1-حبة سنبمة 46.72و 45.68
 C2عند التركيز  1-حبة سنبمة 49.57و 49.14الى 

ويعزى سبب الزيادة الى دور حامض  لمموسمين بالتتابع.
ABA وعدد السنيبالت بالسنبمة  في زيادة طول السنبمة

( مما انعكس بشكل ايجابي عمى عدد الحبوب 2و 1)جدول 
ىذه النتائج جاءت متوافقة مع العديد من الدراسات بالسنبمة. 

في زيادة عدد  ABAالسابقة التي أكدت دور حامض 
تظير نتائج جدول  (.23و 11) الحبوب بالسنبمة منيا دراسة

وجود تأثير معنوي لتداخل عاممي الدراسة في ىذه الصفة.  4
أعمى متوسط ليذه  C3مع التركيز  I1فقد سجمت توليفة الري 

, بينما أعطت معاممة الري 1-حبة سنبمة 57.61الصفة بمغ 
I4  مع معاممة المقارنةC0  من دون نقع( أقل متوسط بمغ(

 ABAش النباتات بحامض . أما عند ر 1-حبة سنبمة 32.58
بإعطائيا أعمى متوسط لعدد الحبوب  I2C2فقد تفوقت توليفة 

في حين سجمت التوليفة  . 1-حبة. سنبمة 57.23بالسنبمة بمغ 
I4C0  ولم  1-حبة سنبمة 36.00اقل متوسط لمصفة بمغ

. يالحظ ان متوسطات ىذه I4C1 تختمف معنويًا عن التوليفة 
 ABAالقيم لمعامالت الري جميعيا مع زيادة تركيز حامض 

أدت إلى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة  C0عن معاممة المقارنة 
 .في نمو النبات ABAوىذا دليل عمى دور حامض 

 5أظيرت النتائج المبينة في جدول : (حبة )غم 0111وزن 
وجود تأثير معنوي لمعامالت الري وتراكيز نقع ورش حامض 

ABA  حبة لمموسمين والتداخل  1000في صفة وزن
وفي  األولىالمعنوي بين العاممين في الموسم االول لمتجربة 

 I2الموسم الثاني لمتجربة الثانية. أعطت نباتات معاممة الري 
 37.11الصفة لمموسمين كمييما بمغ أعمى متوسط ليذه 

بالتتابع, في حين أعطت نباتات معاممة الري  1-غم 38.36و
I4  وقد  1-غم 33.54و  32.41أقل متوسط وصل الى

% لمموسمين بالتتابع قياسا 12.56و 12.66انخفضت بنسبة 
بالمعاممة المتفوقة في التجربة األولى. اما فيما يتعمق بالتجربة 

)المقارنة( عمى بقية معامالت  I1معاممة الري الثانية تفوقت 
 38.66و 37.31الري االخرى واعطت أعمى متوسط بمغ 

حبة إلى  1000, بينما انخفض وزن لمموسمين بالتتابع 1-غم
لمموسمين بالتتابع عند المعاممة  1-غم 35.35و 33.04
يعزى سبب انخفاض وزن الحبوب الى خفض  .I4 المطرية 

وصول الماء والمغذيات لمحبوب أثناء مدة امتالئيا عند 
تعرضيا لالجياد المائي مما أدى الى انكماش وصغر حجم 
الحبوب, فضال عن قمة نقل نواتج التمثيل الضوئي من 
المصدر الى المصب بسبب انخفاض مساحة ورقة العمم 

  Kilicا يتفق مع نتائج وبالتالي انخفاض وزنيا. ىذ

الذين Abdoli (15 )و SaeidiوYagbasanlar (9 )و
وجدوا بأن اإلجياد المائي خالل مرحمة ملء الحبة يؤدي إلى 

حبة  1000زيادة وزن  5انخفاض وزنيا. كما بين الجدول 
 C2. أذ تفوق التركيز ABAعند نقع البذور بحامض 

 37.28و 35.90بإعطائو أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 
 C0في كال الموسمين بالتتابع, بينما أعطت المعاممة  1-غم

 34.06حبة بمغ  1000)من دون نقع( أقل متوسط لوزن 
لمموسمين االول والثاني بالتتابع. ولم تختمف  1-غم 35.17و

ش في الموسم الثاني. كما تبين ان ر  C1معنويا عن التركيز 
قد أسيم في زيادة وزن  ABAنباتات الحنطة بحامض 

 C3حبة, اذ سجمت النباتات التي رشت بالتركيز  1000
 38.67و 36.92أعمى متوسط لمصفة لمموسمين كمييما بمغ 

)بدون رش(  C0بالتتابع. في حين أعطت معاممة المقارنة 
 35.97و 34.24حبة بمغ  1000أقل متوسط لصفة وزن 

لكال الموسمين بالتتابع, وبفارق غير معنوي عن  1-غم
وقد يعود سبب الزيادة الى في الموسم الثاني.  C1التركيز 

حامض في زيادة السكريات الذائبة و  ABAدور حامض 
البرولين الذي ساعد في التخفيف من التأثيرات السمبية 
لإلجياد المائي من خالل دورىما في تنظيم االزموزية ضمن 

وزيادة مقدره النبات عمى امتصاص الماء والعناصر , الخمية
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وبالتالي تسييل  CO2المغذية ومن ثم تجييز عممية تمثيل 
انتقال نواتج التمثيل الضوئي من المصدر )االوراق( الى 

 Banoالمصب )الحبوب(. ىذه النتائج تتفق مع نتائج 
الذين وجدوا ( 12وآخرون ) Mohammadi ( و3وآخرون )

قد زاد من معدل وزن الحبة.  ABAبحامض  ان المعاممة
كان لمتداخل بين عاممي الدراسة تأثير معنوي في الموسم 
األول في التجربة االولى والموسم الثاني لمتجربة الثانية, 

 C2عند نقع البذور بالتركيز  I2تفوقت توليفة معاممة الري 
 1-غم 37.92حبة بمغ  1000وأعطت أعمى متوسط لوزن 

, بينما أعطت I1C2و I2C3معنوي عن توليفة وبفارق غير 
. اما 1-غم 31.33اقل متوسط لمصفة بمغ  I4C0توليفة 

بالنسبة لتداخل كميات مياه الري وتراكيز رش النباتات 
أعمى متوسط بمغ  I1C3فقد أعطت توليفة  ABAبحامض 
أقل  I4C1و I4C0. في حين أعطت توليفتا 1-غم 40.48

متوسط ليذه الصفة وبفارق غير معنوي بينيما. يالحظ من 
اقل متوسط  I4C0الجدول انو بالرغم من اعطاء التوليفة 

لمصفة اال ان ىناك تحسن في وزن الحبة بإضافة حامض 
ABA  ليذه التوليفة وىذا يوضح دورABA  في التحفيز

 .عمى امتالء البذور تحت ظروف اإلجياد المائي
الى وجود  6تشير بيانات جدول : (0-)طن ىـ حاصل الحبوب

تاثير معنوي لمعامالت الري وتراكيز نقع و رش حامض 
ABA  في صفة حاصل الحبوب لمموسمين ولمتداخل بينيما
تفوقت نباتات  الثانية.وسم الثاني فقط لمتجربة األولى و في الم

وأعطت أعمى متوسط لحاصل  I2)المقارنة( و I1معاممتا الري 
 4.82في الموسم االول و 4.61و 4.65  بمغالحبوب 

في الموسم الثاني وبفارق غير معنوي فيما  1-طن ىـ 4.87و
أقل متوسط لحاصل  I4, في حين أعطت معاممة الري نيمابي

لمموسمين بالتتابع في  1-طن ىـ 2.26و 1.52الحبوب بمغ 
أعطت معاممة التجربة األولى. اما بالنسبة لمتجربة الثانية فقد 

 4.97أعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغ  )المقارنة( I1الري 
لكال الموسمين بالتتابع, ولم تختمف معنويًا  1-طن ىـ 5.11و

 I4لمموسمين, بينما أعطت معاممة الري   I2عن معاممة الري 
, 1-طن ىـ 2.48و 1.66أقل متوسط ليذه الصفة بمغ 

عاممة % عن م51.46و 66.59وبنسبة انخفاض بمغ 
يعود سبب انخفاض حاصل  )المقارنة( لمموسمين بالتتابع.

الحبوب بتقميل كميات مياه الري إلى انخفاض واحد أو اكثر 

من مكونات الحاصل فانخفاض عدد االشطاء ومن ثم عدد 
( ووزن 4( وعدد الحبوب لمسنبمة )جدول 3السنابل )جدول 

نتيجة ىذه ال ( كميا كانت سببًا لذلك.5حبة )جدول  1000
 Wajid ( و10وآخرون )  Maqboolدراسةتطابق نتائج 

الذين وجدوا ( 21وآخرون ) Zareianو (19وآخرون )
انخفاض حاصل حبوب الحنطة عند تعرض النبات لإلجياد 

تأثيرا معنويًا في  ABAنقع حامض  المائي. كما أثرت تراكيز
معنويًا عمى بقية التراكيز  C3تفوق التركيز ىذه الصفة, اذ 

 3.61لصفة حاصل الحبوب بمغ  بإعطائو أعمى متوسط
)من دون نقع(  C0, بينما سجمت المعاممة 1-ىـ طن 3.92و

 1-طن ىـ 3.41و 3.14أقل مـتوسط ليذه الصفة بمغ 
في  C1لمموسمين بالتتابع وبفارق غير معنوي عن التركيز 

اما بالنسبة لرش النباتات بالحامض فقد تفوق  الموسم االول.
 3.79و 3.81في حاصل الحبوب وبمغ  C2و C3التركيزان 

في  1-ىـ طن 4.12و 4.09في الموسم األول و 1-طن ىـ
مع الموسم الثاني وبفارق غير معنوي فيما بينيا مقارنة 

التي انخفض فييا حاصل الحبوب  )عدم الرش( C0المعاممة 
في الموسم األول والثاني  1-طن ىـ 3.66و 3.34إلى 

في الموسم  C1بالتتابع والتي لم تختمف معنويا عن التركيز
قد يعود سبب زيادة الحاصل عند المعاممة بحامض . الثاني

ABA  إلى أن الزيادة جاءت متوافقة مع الزيادة في عدد
(, وبما أن 5حبة )جدول  1000( ووزن 3السنابل )جدول 

الحاصل النيائي ىو ناتج من عدد السنابل وعدد الحبوب 
بالسنبمة ووزن الحبة فإن ىذه الزيادة قد انعكست إيجابا في 
زيادة الحاصل النيائي. واتفقت ىذه النتائج مع ما وجده 

Khan ( 8وآخرون) و Zhiqing( 23وآخرون)  الذين اشاروا
أدت إلى زيادة حاصل  ABAإلى أن المعاممة بحامض 

أن التداخل بين  6. يتضح من بيانات جدول  حبوب الحنطة
عاممي الدراسة كان معنويا في ىذه الصفة لمموسم الثاني فقط 

 I2. إذ أعطت توليفة معاممة الري  لمتجربة األولى والثانية
أعمى متوسط بمغ  C3بتركيز  ABAونقع البذور بحامض 

,  I1C3و I1C2ولم تختمف معنويا عن توليفة  1-ىـ طن 5.06
 1.93اقل متوسط ليذه الصفة بمغ  I4C0بينما أعطت توليفة 

. اما فيما يخص تداخل رش النباتات بالحامض فقد  1-ىـ طن
في  1-ىـ طن 5.25أعمى متوسط بمغ  I1C2حققت توليفة 
 و I2C2و I1C3, ولم تختمف معنويا عن توليفة  الموسم الثاني
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I2C3 .  في حين سجمت توليفةI4C0  وبفارق غير معنوي عن توليفة  1-ىـ طن 2.16اقل متوسط لمصفة بمغI4C1 . 
 طول السنبمة )سم( لمموسمينوتداخميما في متوسط  ABAتأثير كميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض . 0جدول

 .(4102 – 4102( و)4102 – 4102)

 
 
 

 التجربة االولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

 0.05أ.ف.م.  

13.08 

13.00 

11.93 

10.03 

12.01 

13.10 

13.12 

12.20 

10.28 

12.17 

13.15 

13.24 

12.24 

10.27 

12.22 

13.18 

13.25 

12.31 

10.36 

12.27 

13.13 

13.15 

12.17 

10.23 

 هعاهالت الري       

             0.45 

 تراكيز النقع         

           N.S     

 التداخل   

N.S     

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

13.20 

13.00 

12.00 

11.16 

12.34 

13.66 

13.33 

12.26 

11.53 

12.70 

14.76 

14.60 

13.33 

12.16 

13.71 

14.86 

14.70 

13.50 

12.36 

13.85 

14.12 

13.90 

12.77 

11.80 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

             0.29 

 تراكيز النقع       

           0.28 

 التداخل

   N.S 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

13.37 

13.14 

12.16 

10.31 

12.24 

13.47 

13.00 

12.15 

10.28 

12.22 

13.44 

13.13 

12.14 

10.34 

12.26 

13.31 

13.08 

12.20 

10.36 

12.24 

13.40 

13.08 

12.16 

10.32 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               0.39 

 تراكيز الرش        

             N.S 

 التداخل

   N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

14.10 

13.93 

12.50 

11.50 

13.01 

13.40 

13.27 

12.67 

11.67 

12.75 

13.57 

13.33 

12.57 

11.70 

12.79 

14.33 

13.83 

12.63 

11.67 

13.12 

13.85 

13.59 

12.59 

11.63 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             1.11 

 تراكيز الرش       

            N.S 

 التداخل

    N.S 
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 لمموسمين 0-عدد السنيبالت سنبمةوتداخميما في متوسط  ABAتأثير كميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض . 4جدول
 (4102 – 4102( و)4102 – 4102)

 
 
 

 التجربة االولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

19.13 

18.60 

16.65 

13.40 

16.94 

19.19 

18.87 

16.86 

13.55 

17.12 

19.68 

19.03 

17.28 

13.83 

17.45 

20.23 

19.64 

17.58 

14.01 

17.86 

19.56 

19.04 

17.09 

13.69 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

             0.46 

 تراكيز النقع      

          0.38 

 التداخل   

N.S     

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

17.93 

17.80 

16.87 

15.93 

17.13 

17.93 

17.83 

16.87 

15.93 

17.14 

17.67 

17.83 

16.90 

16.00 

17.10 

18.53 

18.00 

17.00 

16.00 

17.38 

18.02 

17.87 

16.91 

15.97 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

             1.14 

 تراكيز النقع       

           N.S 

 التداخل

   N.S 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

18.67 

18.53 

15.25 

12.84 

16.32 

19.48 

18.60 

16.03 

13.12 

16.81 

19.65 

19.50 

16.48 

14.43 

17.51 

19.34 

19.12 

16.51 

14.11 

17.27 

19.29 

18.94 

16.07 

13.62 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               0.36 

 تراكيز الرش        

             0.58 

 التداخل

   N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

17.87 

17.83 

16.67 

15.20 

16.89 

17.93 

17.93 

17.00 

15.10 

16.99 

18.00 

18.00 

17.00 

15.20 

17.05 

18.10 

18.00 

17.00 

15.23 

17.08 

17.98 

17.94 

16.92 

15.18 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             1.86 

 تراكيز الرش       

            N.S 

 التداخل

    N.S 
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 4102) لمموسمين 4-السنابل معدد وتداخميما في متوسط  ABAكميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض  . تأثير3جدول
 (.4102 – 4102( و)4102 –

 
 

 التجربة االولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

320.33 

318.67 

276.33 

202.67 

279.50 

327.33 

326.67 

281.33 

218.33 

288.42 

346.33 

342.67 

298.67 

241.67 

307.33 

347.00 

346.00 

300.67 

243.33 

309.25 

335.24 

333.50 

289.25 

226.50 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

              3.77 

 تراكيز النقع      

           3.14 

 التداخل   

    6.24 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

313.33 

    310.33 

270.00 

233.33 

281.75 

322.33 

324.00 

281.67 

238.67 

291.67 

338.67 

336.33 

299.33 

256.00 

307.58 

340.67 

339.67 

302.67 

258.00 

310.25 

328.75 

327.58 

288.42 

246.50 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

            2.89 

 تراكيز النقع       

           4.44 

 التداخل

   N.S 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

316.67 

315.33 

263.67 

207.33 

275.75 

323.67 

321.00 

272.00 

213.00 

282.42 

335.00 

332.33 

294.67 

243.67 

301.42 

337.67 

335.33 

298.67 

244.67 

304.08 

328.25 

326.00 

282.25 

227.17 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               4.24 

 تراكيز الرش        

             4.17 

 التداخل

   7.98 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

324.33 

320.67 

273.67 

215.67 

283.58 

327.00 

323.00 

275.33 

217.33 

285.67 

340.00 

341.00 

301.67 

246.33 

307.25 

344.33 

343.33 

305.00 

249.67 

310.58 

333.92 

332.00 

288.92 

232.25 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             5.44 

 تراكيز الرش       

            3.65 

 التداخل

   7.77 
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عدد الحبوب بالسنبمة لمموسمين وتداخميما في متوسط  ABAكميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض  . تأثير2جدول
 (.4102 – 4102( و)4102 – 4102)

 
 

 التجربة االولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

51.17 

49.37 

40.52 

32.58 

43.41 

52.15 

49.66 

42.17 

34.18 

44.54 

55.30 

52.54 

45.09 

36.45 

47.35 

57.61 

55.26 

48.08 

38.28 

49.81 

54.06 

51.71 

43.97 

35.37 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

              0.63 

 تراكيز النقع      

            0.39 

 التداخل   

    0.86 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

52.43 

     50.53 

42.37 

35.17 

45.12 

53.17 

52.43 

44.80 

36.43 

46.71 

56.70 

54.47 

46.30 

38.23 

48.92 

58.30 

57.00 

49.23 

40.20 

51.18 

55.15 

53.61 

45.67 

37.51 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

            0.73 

 تراكيز النقع       

           0.77 

 التداخل

   N.S 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

52.33 

53.26 

43.02 

34.11 

45.68 

52.77 

54.10 

43.46 

35.36 

46.42 

55.39 

56.19 

46.50 

38.47 

49.14 

53.47 

55.42 

45.40 

37.69 

53.49 

54.74 

44.60 

36.41 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               0.68 

 تراكيز الرش        

             0.45 

 التداخل

   N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

53.03 

54.26 

43.60 

36.00 

46.72 

53.83 

55.43 

44.03 

36.50 

47.45 

55.23 

57.23 

46.66 

39.16 

49.57 

55.16 

56.26 

45.23 

38.20 

48.71 

54.31 

55.80 

44.88 

37.46 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             0.26 

 تراكيز الرش       

            0.28 

 التداخل

   0.53 
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حبة )غم( لمموسمين  0111وزن وتداخميما في متوسط  ABAكميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض  تأثير. 2جدول
 (.4102 – 4102( و)4102 – 4102)

 
 

 التجربة األولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

36.13 

36.31 

32.48 

31.33 

34.06 

36.06 

36.51 

32.82 

31.89 

34.32 

37.86 

37.92 

34.86 

32.98 

35.90 

37.43 

37.71 

34.14 

33.44 

35.68 

36.87 

37.11 

33.57 

32.41 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

             0.23  

 تراكيز النقع      

            0.18 

 التداخل   

    0.37 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

36.94 

37.25 

33.82 

32.69 

35.17 

37.13 

37.37 

33.90 

32.71 

35.28 

39.26 

39.47 

35.86 

34.56 

37.28 

38.91 

39.35 

35.77 

34.20 

37.06 

38.06 

38.36 

34.84 

33.54 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

           0.28 

 تراكيز النقع       

           0.19 

 التداخل

   N.S 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

36.52 

35.55 

33.27 

31.62 

34.24 

36.67 

36.18 

33.74 

31.96 

34.64 

37.46 

37.27 

34.92 

33.80 

35.86 

38.61 

38.42 

35.89 

34.78 

36.92 

37.31 

36.85 

34.46 

33.04 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               0.43 

 تراكيز الرش        

             0.36 

 التداخل

   N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

37.32 

37.26 

35.24 

34.05 

35.97 

37.29 

37.15 

35.27 

34.22 

35.98 

39.54 

38.32 

37.13 

36.10 

37.77 

40.48 

39.51 

37.65 

37.04 

38.67 

38.66 

38.06 

36.32 

35.35 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             0.25 

 تراكيز الرش       

            0.23 

 التداخل

   0.45 
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لمموسمين  (0-ىـ  وتداخميما في متوسط حاصل الحبوب )طن ABAكميات مياه الري وتراكيز نقع ورش حامض  . تأثير2جدول
 (.4102 – 4102( و)4102 – 4102)

 
 
 
 

 التجربة االولى

 

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   الريهعاهالت 

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

4.50 

4.42 

2.41 

1.25 

3.14 

4.62 

4.58 

2.48 

1.30 

3.24 

4.66 

4.64 

2.70 

1.66 

3.41 

4.83 

4.80 

2.93 

1.88 

3.61 

4.65 

4.61 

2.63 

1.52 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

              0.15 

 تراكيز النقع      

            0.14 

 التداخل   

     N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط  ABAتراكيز نقع حاهض                   هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

4.60 

4.72 

2.38 

1.93 

3.41 

4.74 

4.81 

2.64 

2.15 

3.59 

4.94 

4.90 

2.78 

2.38 

3.75 

5.00 

5.06 

3.03 

2.60 

3.92 

4.82 

4.87 

2.71 

2.26 

 هعاهالت الري        0.05أ.ف.م.  

           0.06 

 تراكيز النقع       

           0.07 

 التداخل

   0.13 

 التجربة الثانية

 

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                  هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

 

 

 الووسن االول

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

4.79 

4.65 

2.65 

1.29 

3.34 

4.91 

4.89 

2.80 

     1.54 

3.54 

5.07 

5.06 

3.13 

1.90 

3.79 

5.11 

5.09 

3.15 

1.91 

3.81 

4.97 

4.92 

2.93 

1.66 

 هعاهالت الري          0.05أ.ف.م.  

               0.16 

 تراكيز الرش        

             0.09 

 التداخل

   N.S 

 

 

 

 الووسن الثانً

 الوتوسط   ABAتراكيز رش حاهض                       هعاهالت الري

      C0       C1       C2       C3 

       I1  

        I2 

       I3  

        I4 

 الوتوسط   

4.96 

4.94 

2.60 

2.16 

3.66 

5.02 

4.99 

2.71 

2.19 

3.73 

5.25 

5.23 

3.26 

2.75 

4.12 

5.22 

5.14 

3.20 

2.81 

4.09 

5.11 

5.07 

2.94 

2.48 

 هعاهالت الري         0.05أ.ف.م.  

             0.13 

 تراكيز الرش       

            0.10 

 التداخل

   0.21 
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