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 :انًستخهص
 

جوذ رجطثخ ػبيهٛخ ثٓسف جبيؼخ ثـساز. غ -كٙ كهٛخ ػهٕو انُٓسؼخ انعضاػٛخ  2018َلصد رجطثخ كٙ ؼُبزٍٚ ذالل انؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

ٔانًٓب ٔؼبضح(،  1ٔكجط 3زضاؼخ رأصٛط صالصخ ػٕايم كٙ انجعٔؽ انحوهٙ نجصٔض انصضح انصلطاء ٔذصبئصّ. انؼبيم األٔل ْٕ أضثؼخ أصُبف )ثـساز

بف يزًضم ثلبصهخ انط٘ ( )ثصٔض يُشطخ ٔؿٛط يُشطخ(، ٔانؼبيم انضبنش ْٕ إجٓبز انجلGA3ٔانؼبيم انضبَٙ ْٕ رُشٛػ انجصٔض ثُوؼٓب ثبنججطنٍٛ )

أٚبو(. اؼزرسو رصًٛى انوطبػبد انكبيهخ انًؼشبح ثأضثؼخ يكطضاد. أظٓطد َزبئج انؼطٔح انطثٛؼٛخ أٌ رُشٛػ انجصٔض أزٖ إنٗ  6ٔ  4ٔ  2)انط٘ كم 

 5.2ٕٚو ٔ  3.3هجعٔؽ انحوهٙ )إػطبء أهم انًزٕؼطبد نهٕٛو األٔل ٔيزٕؼػ انعيٍ ٔأػهٗ انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔيؼبيم انؽطػخ ٔانسنٛم ن

( ثبنززبثغ.  ٔأػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أهم انًزٕؼطبد نهٕٛو األٔل ٔيزٕؼػ انعيٍ ٔأػهٗ 191ٔ  19.6% ٔ 66.4% ٔ 22.9ٕٚو ٔ 

( ثبنززبثغ. 163.1ٔ  19.1% ٔ 61.9% ٔ 17.7ٕٚو ٔ  5.4ٕٚو ٔ  3.8انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔيؼبيم انؽطػخ ٔانسنٛم نهجعٔؽ انحوهٙ )

( 17.9ٕٚو ٔ  4.0أظٓطد َزبئج انؼطٔح انرطٚلٛخ أٌ صُق انًٓب أػطٗ أهم ٔأػهٗ انًزٕؼطبد نهٕٛو األٔل ٔيؼبيم انؽطػخ نهجعٔؽ انحوهٙ )

 5.7ٔ  145% ٔ 56.7% ٔ 11.3أػهٗ انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔانسنٛم ٔأهم يزٕؼػ ظيٍ نهجعٔؽ انحوهٙ ) 3ثبنززبثغ. ٔأػطٗ صُق ثـساز

انؽطػخ  ٕٚو( ثبنززبثغ.  ٔأزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ إػطبء أهم انًزٕؼطبد نهٕٛو األٔل ٔيزٕؼػ انعيٍ ٔأػهٗ انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔيؼبيم

زٕؼػ نهٕٛو أٚبو أهم ي 4( ثبنززبثغ. ٔأػطذ يؼبيهخ انط٘ كم 142ٔ  18.3% ٔ 54.9% ٔ 10.9ٕٚو ٔ  5.5ٕٚو ٔ  3.9ٔانسنٛم نهجعٔؽ انحوهٙ )

% 54.5% ٔ 9.7ٕٚو(. ٔأػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔانسنٛم نهجعٔؽ انحوهٙ ) 4.2األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )

ٔأػطذ انًؼبيهخ ٕٚو(.  2.5أٚبو( أهم يزٕؼػ نهٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ ) 6انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ × ( ثبنززبثغ. ٔأػطذ انًؼبيهخ )ؼبضح 128ٔ 

% ٔ 90.0% ٔ 35.0انط٘ كم ٕٚيٍٛ( أػهٗ انًزٕؼطبد نهؼس األٔل ٔانُٓبئٙ ٔيؼبيم انؽطػخ ٔانسنٛم نهجعٔؽ انحوهٙ )× ثصٔض يُشطخ ×  3)ثـساز

ثصٔضًْب ٔال ؼًٛب ٔؼبضح نًٓب انًوسضح ػهٗ رحًم إجٓبز انجلبف انٗ حس يب ثؼس رُشٛػ  3( ثبنززبثغ. ًٚكٍ أٌ ٚؽزُزج أٌ انصُق ثـساز19.5ٔ  20.1

 ػُس انعضاػخ كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ. نصا ًٚكٍ األٚصبء ثزُشٛػ ثصٔض ْصٍٚ انصُلٍٛ هجم انعضاػخ رحذ  ظطٔف إجٓبز انجلبف يٍ ػسيّ.
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ABSTRACT: 
 A pot experiment was carried out during spring and fall seasons 2018 at the College of Agricultural Engineering 

Sciences, University of Baghdad. The layout of the experiment was factorial and aimed to study the effect of 

three factors on field emergence and its properties of maize seed. The first factor was four cultivars (Baghdad3, 

Fajr1, Al-Maha and Sara). The second factor was seed priming by soaked it in gibberellin (GA3) (primed and 

un-primed seed). The third factor was drought stress represented by irrigation interval (irrigation every 2, 4 and 6  
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 days). Randomize complete block design with four replications was used. The results of spring season showed 

that seed priming led to give lower means of first day, time mean, and higher means of first and final count, 

coecient of velocity and index of field emergence (3.3 day, 5.2 day, 22.9%, 66.4%, 19.6 and 191), 

respectively. Treatment of irrigation every 2 days gave lower means of first day, time mean and higher 

means of first and final count, coecient of velocity and index of field emergence (3.8 day, 5.4 day, 

17.7%, 61.9%, 19.1 and 163.1), respectively. The results of fall season showed that Al-Maha cultivar 

gave lower and higher means of first day and coecient of velocity of field emergence (4.0 day and 

17.9), respectively. Baghdad3 cultivar gave higher means of first and final count, index, and lower 

mean of time mean of field emergence (11.3%, 56.7%, 145 and 5.7 day), respectively. Seed priming 

led to give lower means of first day, time mean, and higher means of first and final count, coecient of 

velocity and index of field emergence (3.9 day, 5.5 day, 10.9%, 54.9%, 18.3 and 142), respectively. 

Treatment of irrigation every 4 days gave lower mean of first day of field emergence (4.2 day). 

Treatment of irrigation every 2 days gave higher means of first and final count and index of field 

emergence (9.7%, 54.5% and 128), respectively. Treatment of (Sara × primed seed × irrigation every 6 

days) gave lower mean of first day of field emergence (2.5 day). Treatment of (Baghdad3 × primed 

seed × irrigation every 2 days) gave higher means of first and final count, coefficient of velocity and 

index of field emergence (35.0%, 90.0%, 20.1 and 19.5), respectively. It can be concluded that 

Baghdad3 and Sarah the cultivars have the ability to tolerate drought stress somewhat after priming 

their seed, especially when planting in fall season. ,therefor it could be recommended to prim seed of 

these cultivars before planting under stress conditions of drought or not. 

Key Words: seed stimulation, osmotic potential, seed vitality, gibberellic acid,synthetic varieties.  

                                                                         

  :انًقذيت
ؼس يحصٕل انصضح انصلطاء يٍ ثٍٛ أْى انًحبصٛم ٚ   

ٕٓ شٔ هًٛخ ك، انص٘ الهٗ انكضٛط يٍ اْزًبو انجبحضٍٛ

ثم ْٕ يحصٕل يزحًم نإلجٓبزاد  ،اهزصبزٚخ يًٓخ

ؿٛط انحٕٛٚخ ألَّ ًُٕٚ كٙ يسٖ ٔاؼغ يٍ انحٕٛٚخ ٔ

انظطٔف انًُبذٛخ انًرزهلخ ٔألَّ ٚعضع ثؼطٔرٍٛ ضثٛؼٛخ 

 (.Molazem  ٔJafar، 2011ٔذطٚلٛخ )
إٌ روُٛخ رحلٛع انجصضح يٍ األيٕض انًًٓخ انزٙ رحون 

 Farooqثعٔؽ ؼطٚغ ٔيٕحس نهٕصٕل إنٗ أكعم انُزبئج )

( ٔ 2002ٔآذطٌٔ ) Afzal(. أرلن 2007،ٔآذطٌٔ

Shonjani (2002 ٔ )Siadat  ٌٔ2011ٔآذط) ٔ )

Tian ( ٌٔػهٗ أٌ َوغ ثصٔض انصضح انصلطاء 2014ٔآذط )

انججطٚهٛك ظاز يٍ ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ ٔيزٕؼػ ثحبيط 

( إنٗ أٌ 2007) Jamilرٕصم  ، إشظيٍ انجعٔؽ انحوهٙ

رلٕهذ  انججطٚهٛكثصٔض انصضح انصلطاء انًُوٕػخ ثحبيط 

يؼُٕٚبً ثئػطبء أػهٗ يزٕؼػ كٙ أؼطع ثعٔؽ ثبنًوبضَخ يغ 

Al-Amiri (2016 )انجصٔض ؿٛط انًُوٕػخ. رٕظح َزبئج 

ػ انجصٔض ثحبيط انججطٚهٛك ثئػطبئٓب رلٕم يؼبيهخ رُشٛ

ثبزضح  10.9أػهٗ يزٕؼػ كٙ صلخ ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ )

ٕٚو
-1

كٙ حٍٛ حووذ يؼبيهخ انًوبضَخ أهم يزٕؼػ نٓصِ  ،(

ثبزضح ٕٚو 6.9انصلخ )
-1

ٔكٙ صلخ يزٕؼػ انعيٍ كٙ  ،(

انجعٔؽ انحوهٙ رلٕهذ يؼبيهخ انزُشٛػ انزٙ أػطذ أهم 

 Hamza  ٔAliبئج ٕٚو(. أٔظحذ َز 8.3يزٕؼػ )

(2017a انزلٕم انًؼُٕ٘ نًؼبيهخ انُوغ ثحبيط )

انججطٚهٛك كٙ إػطبء أكعم انوٛى نكم يٍ صلبد يؼبيم 

% ٕٚو 32.4ٔ  46.3ؼطػخ انجعٔؽ )
-1

( ٔزنٛم يؼسل 

% ٕٚو 30.4ٔ  41.7انجعٔؽ )
-1

( كٙ كال انؼطٔرٍٛ 

ٔاؼزُزجب أٌ َوغ انجصٔض ثـبنـ  ثبنززبثغانطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

GA3  ٚحؽٍ ذصبئص انجعٔؽ. أٔظحذ َزبئجHamza 

 ٔAli (2017c انزلٕم انًؼُٕ٘ نًؼبيهخ انُوغ ثحبيط )

انججطٚهٛك كٙ إػطبء أكعم انوٛى نًزٕؼطٙ ظيٍ انجعٔؽ 

ٕٚو( ٔيؼبيهزٙ ؼطػخ انجعٔؽ  3.7ٔ 2.8انحوهٙ انجبنـٍٛ )

% ٕٚو 27.3ٔ  35.5انحوهٙ انجبنـزٍٛ )
-1

( ٔزنٛم يؼسنٙ 

% ٕٚو 23.9ٔ 31.6جبنـزٙ )انجعٔؽ انحوهٙ ان
-1

( َٔؽجزٙ 

%( كٙ كهزب 85.0ٔ  85.8انزأؼٛػ انحوهٙ انجبنـزٙ )

. أٔظحذ َزبئج ثبنززبثغانؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

Hamza  ٔAli (2017d انزلٕم انًؼُٕ٘ نًؼبيهخ انُوغ )

ثحبيط انججطٚهٛك كٙ إػطبء أكعم انوٛى كٙ كال انؼطٔرٍٛ 

يٍ صلبد انٕٛو األذٛط نهجعٔؽ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ نكم 

ٔانٕهذ انًؽزـطم نهجعٔؽ ٔيزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ ٔيؼبيم 

ؼطػخ انجعٔؽ ٔزنٛم يؼسل انجعٔؽ. ٔأظٓطد َزبئج 

Hossain (2008 كٙ زضاؼخ رأصٛط رُشٛػ ثصٔض انصضح )

انصلطاء نزؼطٙ أػهٗ يزٕؼػ كٙ َؽجخ انجعٔؽ انحوهٙ 

 Sudozaiثبنًوبضَخ يغ انجصٔض ؿٛط انًُشطخ. أشبض 

( إنٗ انعٚبزح انًؼُٕٚخ كٙ يؼبيهخ رُشٛػ 2013ٔآذطٌٔ )

ثصٔض انصضح انصلطاء كٙ َؽجخ انجعٔؽ انحوهٙ ثهؾ 

% هٛبؼبً ثًؼبيهخ انًوبضَخ رحذ ظطف اإلجٓبز 81.40

( اَرلبظبً يؼُٕٚبً 2013ٔآذطٌٔ ) Neznadانًبئٙ. ٔجس 

كٙ َؽجخ انجعٔؽ ػُس يؼبيهخ ثصٔض انصضح انصلطاء ثًحهٕل 

PEG-6000  إش أػطٗ أهم يؼسل نهصلخ  %5ثزطكٛع

ٔآذطٌٔ  Tianيوبضَخ ثبنجصٔض ؿٛط انًؼبيهخ. ٔجس 

( رلٕهبً يؼُٕٚبً كٙ ثصٔض انصضح انصلطاء انًُشطخ كٙ 2014)

إػطبء أػهٗ يزٕؼػ كٙ َؽجخ انجعٔؽ انحوهٙ يوبضَخً يغ 

انجصٔض ؿٛط انًُشطخ ػُس رؼطظٓب إنٗ اإلجٓبز انطغٕثٙ. 
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( أٌ روُٛخ رحلٛع 2010) ٔآذطٌٔ Oliveiraأٔظح  

انجصٔض رؤز٘ إنٗ ظٚبزح هبثهٛخ انجصضح نزحًم انظطٔف 

 Al-Baldawi  ٔHamzaانًجٓسح كبنجلبف. ٔزضغ 

( رأصٛط رُشٛػ ثصٔض انصضح انجٛعبء كٙ انجعٔؽ 2017)

انحوهٙ كٕجسا أٌ ْصِ انزوُٛخ كبػهخ نزحؽٍٛ انجعٔؽ انحوهٙ 

نعايبً أؼزظٓبض نصا ثسا  كٙ َطبم ٔاؼغ يٍ انظطٔف انجٛئٛخ.

يوسضح انجصضح انكبيُخ ألػهٗ يؽزٕٖ كٛٓب يٍ انزوبَبد 

 انًًٓخ كٙ انزـهت ػهٗ انسٔز انجٛئٛخ ٔرـبٚطاد انًُبخ، نصا

رٓسف ْصِ انسضاؼخ إنٗ يؼطكخ يسٖ اؼزجبثخ ثصٔض أضثؼخ 

أصُبف رطكٛجٛخ يٍ انصضح انصلطاء نهزُشٛػ ثحبيط 

خ انجعٔؽ نزحًم إجٓبز انجلبف كٙ يطحه GA3انججطٚهٛك 

 انحوهٙ ٔذصبئصّ ٔانزأؼٛػ انحوهٙ.

 :طزائقانانًىاد و
َلصد رجطثخ ػبيهٛخ كٙ ؼُبزٍٚ رحذ ظطٔف انحوم كٙ 

كٙ كهٛخ ػهٕو انُٓسؼخ  2018انؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

جبيؼخ ثـساز. رعًُذ انزجطثخ زضاؼخ رأصٛط  -انعضاػٛخ 

ح انؼبيم األٔل ْٕ أضثؼخ أصُبف يٍ انصض .صالصخ ػٕايم

ٔانؼبيم انضبَٙ  ،ٔانًٓب ٔؼبضح( 1ٔكجط 3انصلطاء )ثـساز

 ْٕ رُشٛػ انجصٔض ػٍ غطٚن َوؼٓب ثحبيط انججطٚهٛك

(GA3)  يهـى نزط 300ثزطكٛع
-1

ؼبػخ )ثصٔض  24نًسح  

ٔانؼبيم انضبنش ْٕ اجٓبز  ،يُشطخ ٔثصٔض ؿٛط يُشطخ(

أٚبو(.  6ٔ  4ٔ  2نط٘ كم اثلبصهخ انط٘ )انجلبف يزًضم 

ٛى انوطبػبد انكبيهخ انًؼشبح ثأضثؼخ يكطضاد. رصً رسواؼز

ثصٔض األصُبف أػالِ يٍ هؽى ثحٕس انصضح  اؼزحصهذ

ٔظاضح انعضاػخ.  –زائطح انجحٕس انعضاػٛخ  –انصلطاء 

ػُٛبد يٍ انجصٔض ٔرجعئزٓب ٔصٕالً إنٗ ػُٛخ انؼًم.  دذصأ  

يهـى يٍ حبيط انججطٚهٛك  300عط يحهٕل انُوغ ثئشاثخ ح  

(GA3)  ٘انزجبض( األنًبَٙ انًُشأC19H22O6 ) كٙ نزط

يهـى  300يٍ انًبء انًوطط نهحصٕل ػهٗ يحهٕل رطكٛعِ 

نزط
-1

ضػذ انجصٔض كٙ ؼُبزٍٚ ثالؼزٛكٛخ ثوٛبغ .  ظ 

كـى يٍ رطثخ يُرٕنخ  8ؼى( رحزٕ٘ ػهٗ  30×22×24)

يهى يغ ػًم كهزط يٍ انحصٗ انُبػى جساً  4ثـطثبل ثوطط 

ٛح. ٔصُلذ انزطثخ يم انرشٍ صى ٔظؼذ ٔضهخ انزطشطٔان

ضػذ انجصٔض 1ضيهٛخ )جسٔل  –ػهٗ أَٓب رطثخ غُٛٛخ  (. ظ 

ؼى ثٍٛ ثصضح ٔأذطٖ  3ثصضح نكم ؼُساَخ ٔثًؽبكخ  20ثٕاهغ 

ٕٚو( يٍ ربضٚد  21ؼى ٔنًسح صالصخ أؼبثٛغ كوػ ) 3ٔثؼًن 

ضػذ انجصٔض كٙ   13/7/2018ٔ  10/3/2018انعضاػخ. ظ 

. أظٛق انؽًبز ثبنززبثغنهؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

ْـكـى  600( ثًؼسل 18:18:0) NPKانًطكت 
-1

ٔذهػ  

يغ انزطثخ هجم انعضاػخ ٔنجًٛغ انٕحساد انزجطٚجٛخ 

(Ministry of Agriculture، 2011.)  

اؼزًط انط٘ ثبؼزرساو يٛبِ انحُلٛخ ش٘ األٚصبنٛخ 

ؼًُٛع وٙ زٚؽ 1.26انكٓطثبئٛخ 
-1

اٚبو يٍ زٌٔ  6نًسح  

ٔرى كٛٓب إػطبء كًٛخ انًبء انًعبكخ  ،اجٓبز )ضٚزٙ اإلَجبد

ٔأٚصبنٓب نهؽؼخ انحوهٛخ(. ٔثؼسْب رًذ ػًهٛخ انط٘ ػُس 

ثبض. ٔرًذ  11-ٔ  8-ٔ 5-صالصخ يؽزٕٚبد يٍ االجٓبز 

كبصهخ  ،يوبثهخ يؽزٕٚبد اإلجٓبز ثًب ٚؼبزنٓب ثلٕاصم انط٘

ٔكٛٓب رى انط٘ ٔأٚصبنٓب نهؽؼخ  ،ٕٚو 6ٔ  4ٔ  2ض٘ كم 

ثغ. ثبنززبثغانحوهٛخ  انؼًم انحوهٙ أػالِ ثبؼزرساو انططٚوخ  رٕ 

انٕظَٛخ ٔكًب يٕظحخ كٙ انرطٕاد أزَبِ ػهٗ ٔكن 

 (.Al-Ani، 1981) 3ٔ  2ٔ 1انًؼبزالد 

 
 . بعض انصفاث انفيشيائيت وانكيًيائيت نتزبت انتدزبت1خذول 

 انىحذة انصفت
 انعزوة

 انخزيفيت انزبيعيت

ؿى كـى Sandانزيم 
-1

 842 822 رطثخ 

ؿى كـى Siltغزين ان
-1

 91 101 رطثخ 

ؿى كـى Clayانطين 
-1

 67 77 رطثخ 

 غُٛٛخ ضيهٛخ  نسدت انتزبت

pH  7.25 7.5 

ؿى كـى اننتزوخين انداهش
-1

 0.028 0.023 رطثخ 

ؿى كـى انفسفىر انداهش
-1

 0.004 0.005 رطثخ 

ؿى كـى انبىتاسيىو انداهش
-1

 0.085 0.111 رطثخ 

ؿى كـى انًادة انعضىيت
-1

 1.3 0.73 رطثخ 

EC زٚؽٙ ؼًُٛع و
-1

 1.4 1.15 

HCO
-3

يهٙ يكبكئ نزط 
-1

 0.9 10.60 

Cl
-1

يهٙ يكبكئ نزط 
-1

 19.31 11.14 

SO
-4

يهٙ يكبكئ نزط 
-1

 2.01 0.3 

Ca يهٙ يكبكئ نزط
-1

 9.11 7.13 

Mg يهٙ يكبكئ نزط
-1

 5.31 10.9 

Na يهٙ يكبكئ نزط
-1

 1.21 2.44 

K يهٙ يكبكئ نزط
-1

 0.35 0.59 
 جبيؼخ ثـساز -كهٛخ ػهٕو انُٓسؼخ انعضاػٛخ  -انًرزجط انًطكع٘ 

 

 
 إش أٌ :

PW .انًحزٕٖ انطغٕثٙ ػهٗ أؼبغ انكزهخ : 

W .كًٛخ انًبء نهٕصٕل نهؽؼخ انحوهٛخ : 

X .ٌٔظٌ انزطثخ انجبكخ ثبنلط : 

Fc .انًحزٕٖ انطغٕثٙ انٕظَٙ ػُس انؽؼخ انحوهٛخ : 

هٛخ = ٔظٌ انزطثخ انجبكخ انٕظٌ انكهٙ ػُس انؽؼخ انحو

ثبنلطٌ + ٔظٌ انًبء انًُٕشجٙ + ٔظٌ انؽُساَخ ْٔٙ 

 (.3) --زط + ٔظٌ انؽًبز + ٔظٌ انجصٔضكبضؿخ + ٔظٌ انله

حؽجذ ذصبئص انجعٔؽ انحوهٙ ٔكوبً نًب جبء كٙ 

Kader  ٔJutzi (2004 ٔ )انسضاؼبد انؽبثوخ نكم يٍ 

Kader (2005 ٔ )Asiedu ( ٌٔ2012ٔآذط.) 

ألٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )ٕٚو(: ْٕ انٕٛو انص٘ حسصذ انٕٛو ا .1

ٔأٌ أهم انوٛى رشٛط إنٗ  ،كّٛ أٔل حبنخ ثعٔؽ حوهٙ

 أؼطع شطٔع ثبنجعٔؽ انحوهٙ.

أٚبو يٍ  4انؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )%(: ثؼس  .2

 انعضاػخ.

أٚبو يٍ  7انؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ انحوهٙ )%(: ثؼس  .3

 انعضاػخ.

أٌ أهم هًٛخ رشٛط  يزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ انحوهٙ )ٕٚو(: .4

ٔرى  ،إنٗ انجصٔض انزٙ رًزهك أػهٗ ؼطػخ ثعٔؽ حوهٙ

 .4حؽبثّ يٍ انًؼبزنخ ضهى 

يؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ: ْصا ٚؼطٙ يؤشطاً ػهٗ  .5

ْٕٔ ٚعٚس ػُس ظٚبزح َؽجخ انجبزضاد  ،ؼطػخ انجعٔؽ

انجبظؿخ )%( يغ اَرلبض انٕهذ انالظو نهجعٔؽ انحوهٙ 

ْٔصا ًٚكٍ أٌ  ،100 ٔأٌ أػهٗ هًٛخ َظطٚخ نّ ْٙ
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ٚحسس كوػ كًٛب إشا ثعؿذ جًٛغ انجبزضاد كٙ انٕٛو  

 .5ٔرى حؽبثّ يٍ انًؼبزنخ ضهى  ،األٔل

زنٛم انجعٔؽ: ْٕ زنٛم ٚجًغ ثٍٛ َؽجخ ٔؼطػخ اإلَجبد.  .6

ْٕٔ ٚؼطٙ أهصٗ يؤشط نهجصٔض انزٙ َجزذ كٙ انٕٛو 

األٔل ٔيؤشط أهم نهجصٔض انزٙ َجزذ كٙ ٔهذ الحن. 

 .6نًؼبزنخ ضهى ٔرى حؽبثّ يٍ ا

 (4) ------- يزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ )ٕٚو( = 

 (5) ------- 100  يؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ = 

 (6) ------- زنٛم انجعٔؽ = 

 إش أٌ:

N  َؽجخ انجبزضاد انجبظؿخ )%( كٙ انٕٛو ْٙ :i 

Ti .رؽهؽم انٕٛو يٍ انعضاػخ ْٕ : 

انزحهٛم اإلحصبئٙ نهجٛبَبد ثبؼزؼًبل ثطَبيج  نغ ج

GenStat  ػهٗ ٔكن رحهٛم انزجبٍٚ نزصًٛى  2008أصساض

ٔهٕضَذ  ،انوطبػبد انكبيهخ انًؼشبح ثأضثؼخ يكطضاد

انًزٕؼطبد ثبؼزرساو إذزجبض أهم كطم يؼُٕ٘ ػُس يؽزٕٖ 

ٔأجط٘ رحهٛم االضرجبغ  ،%(5)أ.ف.و  0.05احزًبل 

 ،Steel  ٔTorrieرى زضاؼزٓب ) انجؽٛػ ثٍٛ انصلبد انزٙ

1980.) 

 :اننتائح وانًناقشت

)فاصهت تأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف  

في انبشوغ انحقهي وخصائصه في انزي( 

 :2018انعزوتين انزبيعيت وانخزيفيت 

 : انيىو األول نهبشوغ انحقهي )يىو(
رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم 

 ،ٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف كوػيؼُٕٚخ ك

ثًُٛب كبٌ رأصٛط األصُبف ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ 

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ  (.2األذطٖ ؿٛط يؼُٕ٘ )جسٔل 

يوبضَخ انشطٔع أٔ انجسء نهجعٔؽ انحوهٙ يؼُٕٚبً رؽطٚغ 

إش ثهؾ يزٕؼػ انٕٛو األٔل  ،ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(

اٌ  (.2)جسٔل  ثبنززبثغأٚبو  4.7ٔ  3.3جعٔؽ انحوهٙ نه

انشطٔع أٔ انجسء نهجعٔؽ أزٖ إنٗ رأذٛط  ظٚبزح كبصهخ انط٘

إش أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أؼطع  ،انحوهٙ يؼُٕٚبً 

ٕٚو( يزلٕهخ ثصنك  3.8)شطٔع أٔ ثسء نهجعٔؽ انحوهٙ 

أٚبو ٔانزٙ كبَذ األكضط  6يؼُٕٚبً ػهٗ يؼبيهخ انط٘ كم 

ٕٚو(  4.4)انشطٔع أٔ انجسء نهجعٔؽ انحوهٙ طاً كٙ رأذ

 (.2)جسٔل 

رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم 

يؼُٕٚخ كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انؼٕايم انًؽزوهخ )األصُبف 

ٔانزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف( ٔرساذالرٓى انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ 

 1رلٕم صُق انًٓب يؼُٕٚبً ػهٗ انصُق كجط (.2)جسٔل 

ٕٚو(  4.0ٔأػطٗ أهم يزٕؼػ نهٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )

 ،ٔؼبضح 3ٔيٍ زٌٔ أٌ ٚرزهق يؼُٕٚبً يغ انصُلٍٛ ثـساز

 (.2)جسٔل  1ٚؼٕز نهصُق كجطيزٕؼػ نّ ثًُٛب كبٌ أػهٗ 

انشطٔع أٔ انجسء نهجعٔؽ أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ رؽطٚغ 

يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط يؼُٕ٘ ٔثلبضم  انحوهٙ

 ثبنززبثغأٚبو  4.8ٔ  3.9إش ثهؾ يزٕؼطًٓب  ،طخ(انًُش

انشطٔع أزٖ إنٗ رؽطٚغ  روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  (.2)جسٔل 

إش أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم  ،يؼُٕٚبً  أٔ انجسء نهجعٔؽ انحوهٙ

ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً  (ٕٚو 4.2أٚبو أهم يزٕؼػ ) 4

ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم  ،يغ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ

  (.2ٕٚو( )جسٔل  4.8أٚبو أػهٗ يزٕؼػ ) 6

 )فاصهت انزي(. انيىو األول نهبشوغ انحقهي )يىو( في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 2خذول 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 األصناف

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×انتنشيظ  (إخهاد اندفاف )فاصهت انزي 

 األصناف

 ×انتنشيظ  إخهاد اندفاف )فاصهت انزي( 

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 4.3 4.3 5.3 3.3  3.5 3.7 3.7 3.0  3بغذاد

 4.3 4.0 4.5 4.3  3.3 3.5 3.5 3.0  1فدز

 3.8 4.8 2.5 4.3  3.1 3.0 3.0 3.2  انًها

 3.4 2.5 2.5 5.3  3.3 3.7 3.2 3.0  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 4.3 4.3 5.0 3.5  4.2 5.2 2.8 4.8  3بغذاد

 5.3 6.0 5.0 5.0  4.7 4.5 5.2 4.5  1فدز

 4.2 6.3 2.8 3.5  4.6 5.5 4.2 4.0  انًها

 5.6 6.0 6.0 4.8  5.3 6.0 5.2 4.8  سارة

 0.8 1.4  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 3.9 3.9 3.7 4.3  3.3 3.5 3.4 3.1  بذور ينشطت

 4.8 5.6 4.7 4.2  4.7 5.3 4.4 4.5  بذور خافت

 0.4 0.7  0.4 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 4.3 4.3 5.1 3.4  3.9 4.5 3.2 3.9  3بغذاد

 4.8 5.0 4.8 4.6  4.0 4.0 4.4 3.7  1فدز

 4.0 5.5 2.6 3.9  3.8 4.2 3.6 3.6  انًها

 4.5 4.3 4.3 5.0  4.3 4.9 4.2 3.9  سارة

 0.6 1.0  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  4.8 4.2 4.2   4.4 3.9 3.8  إخهاد اندفاف )فاصهت انزي(

  0.5   0.5  %5أ.ف.و. 
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ثصٔض يُشطخ( × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ؼبضح     

يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أهم يزٕؼػ نٓصِ 

 ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ انًؼبيهخٕٚو(  3.4انصلخ )

يزٕؼػ نهٕٛو األٔل ثًُٛب كبٌ أػهٗ  ،ثصٔض يُشطخ(× )انًٓب 

)جسٔل  ثصٔض جبكخ(× ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ؼبضح نهجعٔؽ انحوهٙ 

 4انط٘ كم × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )انًٓب  (.2

أٚبو( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أهم يزٕؼػ نٓصِ 

 ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ انًؼبيهخٕٚو(  2.6انصلخ )

يزٕؼػ نهٕٛو ثًُٛب كبٌ أػهٗ  ،انط٘ كم ٕٚيٍٛ(×  3)ثـساز

 4انط٘ كم × )انًٓب ٚؼٕز نهًؼبيهخ األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ 

  (.2)جسٔل  أٚبو(

انط٘ كم × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثصٔض يُشطخ    

أٚبو( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أهم يزٕؼػ  4

ٕٚو( ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ  3.7نٓصِ انصلخ ثهؾ )

 ،أٚبو( 6انط٘ كم ٕٚيٍٛ أ × انًؼبيهزٍٛ )ثصٔض يُشطخ 

ٌ أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثصٔض ثًُٛب كب

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم  (.2)جسٔل  أٚبو( 6انط٘ كم × جبكخ 

أٚبو( يؼُٕٚبً  6انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ × انضالصٙ )ؼبضح 

ٕٚو(  2.5)يزٕؼػ نهٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ ثئػطبئٓب أهم 

ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ ثؼط انًؼبيالد األذطٖ 

ثصٔض × أٚبو( ٔ )انًٓب  4انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ × ؼبضح )

× ثصٔض يُشطخ ×  3أٚبو( ٔ )ثـساز 4انط٘ كم × يُشطخ 

ثًُٛب كبٌ أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز  ،انط٘ كم ٕٚيٍٛ(

)جسٔل  أٚبو( 6انط٘ كم × ثصٔض جبكخ × نهًؼبيهخ )انًٓب 

انجصٔض رؤكس انُزبئج أػالِ زٔض انججطنٍٛ كٙ رحؽٍٛ أزاء  (.2

انشطٔع كٙ اإلَجبد ٔانجعٔؽ يوبضَخً  يٍ ذالل ظٚبزح ؼطػخ

Jamil (2007 )، كوس أشبض كم يٍ يغ انجصٔض ؿٛط انًُشطخ

 ٔAli  ٔHamza (2014 ٔ )Hamza  ٔAli (2016) 

 إنٗ انُزٛجخ َلؽٓب.

 :انعذ األول نهبشوغ انحقهي )%(
رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم 

 ،ٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف كوػيؼُٕٚخ ك

ثًُٛب كبٌ رأصٛط األصُبف ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ 

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ  (.3األذطٖ ؿٛط يؼُٕ٘ )جسٔل 

يوبضَخ ثبنجصٔض انحوهٙ يؼُٕٚبً ظٚبزح انؼس األٔل نهجعٔؽ 

إش ثهؾ يزٕؼػ انؼس األٔل نهجعٔؽ  ،انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(

ظٚبزح كبصهخ اٌ  (.3)جسٔل  ثبنززبثغ% 4.5ٔ  22.9نحوهٙ ا

إش  ،انحوهٙ يؼُٕٚبً أزٖ إنٗ روهٛم انؼس األٔل نهجعٔؽ  انط٘

%( 17.7أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ يزٕؼػ )

أٚبو ٔيٍ زٌٔ  6يزلٕهخ ثصنك يؼُٕٚبً ػهٗ يؼبيهخ انط٘ كم 

 (.3أٚبو )جسٔل  4أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ يؼبيهخ انط٘ كم 

رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم 

يؼُٕٚخ كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انؼٕايم انًؽزوهخ )األصُبف 

ٔانزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف( ٔانزساذم انضُبئٙ ثٍٛ )األصُبف 

× انزُشٛػ × إجٓبز انجلبف( ٔانزساذم انضالصٙ )األصُبف × 

ثٍٛ كم يٍ إجٓبز انجلبف( ثًُٛب كبٌ رأصٛط انزساذم انضُبئٙ 

إجٓبز انجلبف( ؿٛط × انزُشٛػ( ٔ )انزُشٛػ × )األصُبف 

يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ  3رلٕم صُق ثـساز (.3يؼُٕ٘ )جسٔل 

هؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ األصُبف ٔأػطٗ أػهٗ يزٕؼػ ن

 1ٚؼٕز نهصُق كجطيزٕؼػ نّ ثًُٛب كبٌ أهم  ،(11.3%)

 هؼس نأزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ إػطبء أػهٗ يزٕؼػ  (.3)جسٔل 

 (فاصهت انزي). انعذ األول نهبشوغ انحقهي )%( في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 3خذول 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 األصناف

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 األصناف

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزي)إخهاد اندفاف  

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 14.6 7.5 1.3 35.0  21.7 15.0 17.5 32.5  3بغذاد

 8.3 10.0 3.8 11.3  22.1 15.0 21.2 30.0  1فدز

 10.0 2.5 22.5 5.0  25.8 20.0 28.7 28.7  انًها

 10.8 10.0 20.0 2.5  22.1 16.2 21.2 28.8  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 7.9 8.8 0.0 15.0  5.4 6.2 6.2 3.7  3بغذاد

 0.4 1.3 0.0 0.0  4.6 6.2 0.0 7.5  1فدز

 5.8 0.0 10.0 7.5  7.5 5.0 8.7 8.7  انًها

 0.4 0.0 0.0 1.3  0.4 0.0 0.0 1.2  سارة

 غ.و. 8.0  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 10.9 7.5 11.9 13.4  22.9 16.6 22.2 30.0  بذور ينشطت

 3.6 2.5 2.5 5.9  4.5 4.4 3.7 5.3  بذور خافت

 2.3 غ.و.  4.4 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 11.3 8.1 0.6 25.0  13.5 10.6 11.9 18.1  3بغذاد

 4.4 5.6 1.9 5.6  13.3 10.6 10.6 18.7  1فدز

 7.9 1.3 16.3 6.3  16.7 12.5 18.7 18.7  انًها

 5.6 5.0 10.0 1.9  11.2 8.1 10.6 15.0  سارة

 3.3 5.6  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  5.0 7.2 9.7   10.5 13.0 17.7  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف )

  2.8   5.4  %5.ف.و. أ
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 . قيى يعايم االرتباط انبسيظ بين صفاث انبشوغ انحقهي وخصائصه.4خذول  

 يعايم سزعت انبشوغ يتىسظ سين انبشوغ انعذ اننهائي نهبشوغ انعذ األول نهبشوغ انيىو األول نهبشوغ انصفاث

 انعذ األول نهبشوغ
-0.668** 

-0.730** 
    

 انعذ اننهائي نهبشوغ
-0.448** 

-0.654** 

0.638** 

0.705** 
   

 يتىسظ سين انبشوغ
0.786** 

0.865** 

-0.578** 

-0.711** 

-0.178 

-0.577** 
  

 يعايم سزعت انبشوغ

-0.186 

-0.384** 

-0.855** 

0.493** 

0.642** 

0.725** 

0.168 

0.360** 

0.548** 

0.440** 

-0.378** 

-0.993** 

 

 دنيم انبشوغ
-0.624** 

-0.775** 

0.891** 

0.837** 

0.874* 

0.946** 

-0.495** 

-0.756** 

0.608** 

0.742** 

 0.01يؼُٕ٘ ػُس يؽزٕٖ **     0.05يؼُٕ٘ ػُس يؽزٕٖ *. ثبنززبثغ 2018رًضم انوٛى انؼهٛب ٔانؽلهٗ هٛى انؼطٔارٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ 

 

يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ يؼُٕ٘ ٔثلبضم األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ 

 ثبنززبثغ%  3.7ٔ  10.9ثهؾ يزٕؼطًٓب  إش ،)ؿٛط انًُشطخ(

أزٖ إنٗ ظٚبزح يزٕؼػ  روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  (.3)جسٔل 

إش أػطذ يؼبيهخ انط٘  ،انؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ يؼُٕٚبً 

ٔانزٙ نى ررزهق يؼُٕٚبً  %(9.7كم ٕٚيٍٛ أػهٗ يزٕؼػ )

ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم  ،أٚبو 4ػٍ يؼبيهخ انط٘ كم 

رلٕهذ يؼبيهخ  (.3)جسٔل  (%5.0ؼػ )أٚبو أهم يزٕ 6

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ػهٗ ×  3انزساذم انضُبئٙ )ثـساز

ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ 

هؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ يزٕؼػ نثًُٛب كبٌ أهم  ،%(25.0)

 (.3)جسٔل  أٚبو( 4انط٘ كم ×  3ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثـساز

× ثصٔض يُشطخ ×  3انضالصٙ )ثـساز رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب 

ثًُٛب  ،%(35.0هؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )يزٕؼػ نأػهٗ 

كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نجؼط انًؼبيالد 

 (.3)جسٔل األذطٖ انزٙ نى ٚحصم كٛٓب أ٘ ثعٔؽ 

بيُخ انزٙ ًٚكٍ هس ٚؼعٖ انؽجت إنٗ يوسضح انجصضح انك

أظٓطد َزبئج انزؼجٛط ػُٓب ثؽطػخ انشطٔع ثبنجعٔؽ، إش 

 ػالهخ اضرجبغ يؼُٕٚخانؼطٔارٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ ٔجٕز 

ؼبنجخ ثٍٛ صلخ َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼس األٔل ٔثٍٛ صلخ انٕٛو 

(. ْٔصا ضثًب ٚؤكس اٌ َؽجخ انجعٔؽ 4األٔل نهجعٔؽ )جسٔل 

نهجعٔؽ  ػخ انشطٔع أ انجسءكٙ انؼس األٔل رعزاز ثعٚبزح ؼط

ٔثبألرجبِ  ْٔصا ثسٔضِ ٚشٛط إنٗ يسٖ حٕٛٚخ ٔهٕح انجصٔض.

 Shonjani ٔ (2002ٔآذطٌٔ ) Afzalَلؽّ ٔجس كم يٍ 

(2002 ) ٔJamil (2007 ٔ )Siadat  ٌٔ2011ٔآذط) )

ٔTian ( ٌٔأٌ َوغ ثصٔض انصضح2014ٔآذط )

انصلطاء ثحبيط انججطٚهٛك ظاز يٍ َؽجخ ٔؼطػخ 

د كٙ انؼس األٔل ٔؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ. ٔكصنك ٚزلن اإلَجب

( ػُس رلٕم يؼبيهخ َوغ انجصٔض 2016) Al-Amiriيغ َزبئج 

ثحبيط انججطٚهٛك نزؼطٙ أػهٗ يزٕؼػ كٙ صلزٙ َؽجخ 

كٙ حٍٛ حووذ  ،اإلَجبد كٙ انؼس األٔل ٔؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ

 يؼبيهخ انًوبضَخ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ.

 :وغ انحقهي )%(انعذ اننهائي نهبش
رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف ٔانزساذم انضُبئٙ 

ثًُٛب كبٌ رأصٛط األصُبف  ،ثٍٛ األصُبف ٔانزُشٛػ

 (.5ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ األذطٖ ؿٛط يؼُٕ٘ )جسٔل 

انحوهٙ انؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ  أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ ظٚبزح

إش ثهؾ يزٕؼػ  ،يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(يؼُٕٚبً 

)جسٔل  ثبنززبثغ%  44ٔ  66.4انحوهٙ انؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ 

أزٖ إنٗ ظٚبزح انؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ  روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  (.5

 إش أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ ،انحوهٙ يؼُٕٚبً 

أٚبو أهم  4ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم  ،%(61.9يزٕؼػ )

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ  (.5%( )جسٔل 50يزٕؼػ )

ثصٔض يُشطخ( يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ × )انًٓب 

%( ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ ثؼط 70انصلخ )

× ثصٔض يُشطخ( ٔ )ؼبضح ×  3انًؼبيالد األذطٖ )ثـساز

ًُٛب كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز ث ،ثصٔض يُشطخ(

  (.5)جسٔل  ثصٔض جبكخ(× نهًؼبيهخ )ؼبضح 

رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انؼٕايم انًؽزوهخ )األصُبف ٔانزُشٛػ 

 (.5ٔإجٓبز انجلبف( ٔرساذالرٓى انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ )جسٔل 

ٕٚبً ػهٗ ثوٛخ األصُبف ٔأػطٗ أػهٗ يؼُ 3رلٕم صُق ثـساز

( ٔيٍ زٌٔ أٌ %56.7)هؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ انحوهٙ يزٕؼػ ن

يزٕؼػ نّ ثًُٛب كبٌ أهم  ،ٚرزهق يؼُٕٚبً يغ انصُق ؼبضح

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ إػطبء  (.5)جسٔل  1ٚؼٕز نهصُق كجط

يؼُٕ٘ ٔثلبضم هؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ انحوهٙ أػهٗ يزٕؼػ ن

إش ثهؾ يزٕؼطًٓب  ،انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(يوبضَخ ثبنجصٔض 

 روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  (.5)جسٔل  ثبنززبثغ%  38.5ٔ  54.9

إش  ،انؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ انحوهٙ يؼُٕٚبً أزٖ إنٗ ظٚبزح يزٕؼػ 

 ،%(54.5أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ يزٕؼػ )

 (%39.7أٚبو أهم يزٕؼػ ) 6ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم 

ثصٔض × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ؼبضح  (.5)جسٔل 

يُشطخ( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ 

هؼس انُٓبئٙ يزٕؼػ نثًُٛب كبٌ أهم  ،%(74.6نٓصِ انصلخ )

)جسٔل  ثصٔض جبكخ(× نهجعٔؽ انحوهٙ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ؼبضح 

انط٘ كم ×  3رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثـساز (.5

يٍٛ( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ ٕٚ

هؼس األٔل يزٕؼػ نثًُٛب كبٌ أهم  ،%(86.3نٓصِ انصلخ )

 أٚبو( 6انط٘ كم × نهجعٔؽ انحوهٙ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )انًٓب 

× رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثصٔض يُشطخ  (.5)جسٔل 

ئٓب أػهٗ انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطب

%( ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق 56.9يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ثهؾ )
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 ،أٚبو( 6أ  4انط٘ كم × يؼُٕٚبً يغ انًؼبيهخ )ثصٔض يُشطخ  

ثًُٛب كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثصٔض جبكخ 

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضالصٙ  (.5)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم × 

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب × ثصٔض يُشطخ ×  3)ثـساز

%( ٔيٍ 90.0هؼس انُٓبئٙ نهجعٔؽ انحوهٙ )يزٕؼػ نأػهٗ 

ثصٔض يُشطخ × زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ انًؼبيهزٍٛ )ؼبضح 

 4انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ × أٚبو( )انًٓب  4انط٘ كم × 

هم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )انًٓب ثًُٛب كبٌ أ ،أٚبو(

  (.5)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم × ثصٔض جبكخ × 

ػالهخ انؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ ٔجٕز أظٓطد َزبئج 

اضرجبغ يؼُٕٚخ يٕججخ ثٍٛ صلخ َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼس انُٓبئٙ 

ثًُٛب كبٌ  ،ٔثٍٛ كم يٍ صلخ َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼس األٔل

ؼبنجبً ثٍٛ صلخ َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼس انُٓبئٙ  االضرجبغ يؼُٕٚبً 

(. ْٔصا ضثًب ٚؤكس اٌ 4ٔثٍٛ صلخ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ )جسٔل 

َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼس انُٓبئٙ رعزاز ثعٚبزح َؽجخ انجعٔؽ كٙ 

انؼس األٔل ٔانٕهذ انًؽزـطم نهجعٔؽ ٔرعايٍ كالًْب يغ 

كػ يسٖ ؼطػخ انشطٔع أ انجسء نهجعٔؽ ٔثبنُزٛجخ كأٌ شنك ٚؼ

 Afzalٔثبألرجبِ َلؽّ أشبض كم يٍ حٕٛٚخ ٔهٕح انجصٔض. 

 Shonjani (2002 ) ٔSiadat( ٔ 2002ٔآذطٌٔ )

أٌ َوغ  إنٗ( 2014ٔآذطٌٔ ) Tian( ٔ(2011ٔآذطٌٔ 

ثصٔض انصضح انصلطاء ثحبيط انججطٚهٛك ظاز يٍ َؽجخ ٔؼطػخ 

ٔ  Hamza. ٔكصنك ٚزلن يغ َزبئج األذٛطاإلَجبد كٙ انؼس 

Ali (2016 ٔ )Al-Amiri (2016 ػُس رلٕم يؼبيهخ َوغ )

انجصٔض ثحبيط انججطٚهٛك نزؼطٙ أػهٗ يزٕؼػ نُؽجخ اإلَجبد 

 األذٛط.كٙ انؼس 

 

 (فاصهت انزي). انعذ اننهائي نهبشوغ انحقهي )%( في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 5خذول 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 افاألصن

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 األصناف

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 57.1 60.0 21.3 90.0  69.2 67.5 67.5 72.5  3بغذاد

 42.9 57.5 21.3 50.0  60.0 65.0 48.8 66.2  1فدز

 45.0 30.0 82.5 22.5  70.0 62.5 72.5 75.0  انًها

 74.6 75.0 83.8 65.0  66.2 66.2 58.7 73.8  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 56.3 60.0 26.3 82.5  47.9 28.7 53.8 61.2  3بغذاد

 32.1 10.0 41.3 45.0  62.5 76.3 40.0 71.2  1فدز

 36.7 10.0 68.8 31.3  36.7 36.2 35.0 38.8  انًها

 29.2 15.0 22.5 50.0  28.7 26.2 23.8 36.2  سارة

 7.3 12.6  15.7 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 54.9 55.6 52.2 56.9  66.4 65.3 61.9 71.9  بذور ينشطت

 38.5 23.8 39.7 52.2  44.0 41.9 38.1 51.9  ذور خافتب

 3.6 6.3  7.9 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 56.7 60.0 23.8 86.3  58.5 48.1 60.6 66.9  3بغذاد

 37.5 33.8 31.3 47.5  61.2 70.6 44.4 68.8  1فدز

 40.8 20.0 75.6 26.9  53.3 49.4 53.8 56.9  انًها

 51.9 45.0 53.1 57.5  47.5 46.2 41.2 55.0  سارة

 5.2 8.9  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  39.7 45.9 54.5   53.6 50.0 61.9  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف )

  4.5   9.6  %5أ.ف.و. 

 :يتىسظ سين انبشوغ انحقهي )يىو(

إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ كٙ رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ 

ثًُٛب كبٌ  ،ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف كوػ

رأصٛط األصُبف ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ األذطٖ ؿٛط 

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ روهٛم يزٕؼػ ظيٍ  (.6يؼُٕ٘ )جسٔل 

إش ثهؾ يزٕؼػ  ؿٛط انًُشطخ،يوبضَخ ثبنجصٔض يؼُٕٚبً انجعٔؽ 

ٕٚو 6ٔ  5.2انحوهٙ ٔؽ يزٕؼػ ظيٍ انجع
 

 ،(6)جسٔل  ثبنززبثغ

 ٔٚوم ْصا انٕهذ كهًب ايزهكذ انجصٔض أػهٗ ؼطػخ ثعٔؽ حوهٙ.

أزٖ إنٗ روهٛم يزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ  روهٛم كبصهخ انط٘إٌ 

أٚبو أهم  4ٔكم  2إش أػطذ يؼبيهزٙ انط٘ كم  ،انحوهٙ يؼُٕٚبً 

هٗ أٚبو أػ 6ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم  ،ٕٚو( 5.4يزٕؼػ )

 رشٛط  (.6( )جسٔل ٕٚو 6يزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ انحوهٙ )

انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ كٙ ْصِ 

انصلخ ثزأصٛط األصُبف ٔانزُشٛػ ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ 

ثًُٛب كبٌ رأصٛط إجٓبز انجلبف كوػ ؿٛط  ،ثٍٛ ػٕايم انسضاؼخ

ؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ ي 3رلٕم صُق ثـساز (.6يؼُٕ٘ )جسٔل 

 5.7)انحوهٙ األصُبف ٔأػطٗ أهم يزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ 

ثًُٛب كبٌ  ،( ٔيٍ زٌٔ أٌ ٚرزهق يؼُٕٚبً يغ انصُق انًٓبٕٚو

أزٖ رُشٛػ  (.6)جسٔل ٚؼٕز نهصُق ؼبضح أػهٗ يزٕؼػ نّ 

ٔثلبضم انحوهٙ انجصٔض إنٗ إػطبء أهم يزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ 

 5.5إش ثهؾ يزٕؼطًٓب  ؿٛط انًُشطخ،يوبضَخ ثبنجصٔض يؼُٕ٘ 

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ  (.6)جسٔل  ثبنززبثغ ٕٚو 6.1ٔ 

يزٕؼػ نٓصِ أهم ثصٔض يُشطخ( يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب × )ؼبضح 

أػهٗ يزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ ثًُٛب كبٌ  ،ٕٚو( 5.5انصلخ )

رلٕهذ  (.6)جسٔل  ثصٔض جبكخ(× انحوهٙ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ؼبضح 
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( يؼُٕٚبً 2انط٘ كم ×  3بئٙ )ثـسازيؼبيهخ انزساذم انضُ 

أػهٗ ثًُٛب كبٌ  ،ٕٚو( 5.2يزٕؼػ نٓصِ انصلخ )أهم ثئػطبئٓب 

انط٘ ×  3انحوهٙ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثـسازيزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ 

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثصٔض  (.6)جسٔل  أٚبو( 4كم 

أٚبو( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد  6انط٘ كم × يُشطخ 

ٕٚو( ٔيٍ زٌٔ أٌ  5.4يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ثهؾ )أهم ٓب ثئػطبئ

 4أ  2انط٘ كم × ررزهق يؼُٕٚبً يغ انًؼبيهخ )ثصٔض يُشطخ 

يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ أػهٗ ثًُٛب كبٌ  ،أٚبو(

رلٕهذ يؼبيهخ  (.6)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم × )ثصٔض جبكخ 

( 2انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ ×  3انزساذم انضالصٙ )ثـساز

ٕٚو(  5.0انحوهٙ )أهم يزٕؼػ نعيٍ انجعٔؽ يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب 

 ،ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ ػسز يٍ انًؼبيالد األذطٖ

×  1يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ كجطأػهٗ ثًُٛب كبٌ 

ٓطد ػالهخ ظ (.6)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم × ثصٔض جبكخ 

ظيٍ انجعٔؽ اضرجبغ ػبنٛخ انًؼُٕٚخ يٕججخ ثٍٛ صلخ يزٕؼػ 

ثًُٛب كبَذ  ،انحوهٙ ٔثٍٛ صلخ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ

ؼبنجخ يغ صلخ انؼس األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ كٙ انؼطٔرٍٛ 

ضرجبغ يغ إلن( ٔكبَذ أػهٗ هًٛخ 4انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ )جسٔل 

. ثبنززبثغ( 0.865ٔ  0.786صلخ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ )

ٍ انجعٔؽ انحوهٙ يطرجػ ْٔصا ٚشٛط إنٗ أٌ ههخ يزٕؼػ ظي

ثًوساض ػبنٙ يغ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ يًب ٚؼكػ انسٔض 

ْٔصا ٚزلن يغ األٚجبثٙ نزوُٛخ رُشٛػ انجصٔض كٙ ْصِ انصلخ. 

Afzal ( ٌٔ2002ٔآذط ٔ )Shonjani (2002 ٔ )Siadat 

( ػهٗ أٌ َوغ 2014ٔآذطٌٔ ) Tian( ٔ(2011ٔآذطٌٔ 

ٚهٛك ههم يٍ يزٕؼػ ظيٍ ثصٔض انصضح انصلطاء ثحبيط انججط

Al-Amiri (2016 ٔ )انجعٔؽ انحوهٙ. ٔكصنك ارلن 

Hamza  ٔAli (2017b ػهٗ أٌ انجصٔض انًُوٕػخ )

أػطذ أهم يزٕؼػ نعيٍ االَجبد. ْٔصا ٚزًبشٗ يغ  GA3ثبنـ

( ػٍ انزلٕم انًؼُٕ٘ 2017c,d) Hamza  ٔAliَزبئج 

ٕؼػ نًؼبيهخ انُوغ ثحبيط انججطٚهٛك نزؼطٙ أهم انوٛى نًز

 زب انؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ.ظيٍ انجعٔؽ انحوهٙ كٙ كه
 

 (فاصهت انزي). يتىسظ سين انبشوغ انحقهي )يىو( في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 6خذول 

 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 األصناف

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيهاد اندفاف )إخ 

 األصناف

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 5.6 5.5 6.4 5.0  5.2 5.5 5.5 4.7  3بغذاد

 5.5 5.4 5.3 5.8  5.1 5.6 5.2 4.5  1فدز

 5.5 5.9 5.1 5.5  5.1 5.6 4.8 5.0  انًها

 5.5 5.0 5.0 6.4  5.3 5.7 5.0 5.1  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 5.7 5.5 6.2 5.3  5.8 6.5 4.3 6.4  3بغذاد

 6.4 6.8 6.2 6.2  6.2 6.2 6.2 6.1  1فدز

 5.8 6.5 5.3 5.6  5.8 6.4 5.9 5.2  انًها

 6.4 6.7 6.7 6.0  6.3 6.6 6.0 6.2  سارة

 0.4 0.6  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 5.5 5.4 5.5 5.7  5.2 5.6 5.1 4.8  بذور ينشطت

 6.1 6.4 6.1 5.8  6.0 6.4 5.6 6.0  بذور خافت

 0.2 0.3  0.4 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 5.6 5.5 6.3 5.2  5.5 6.0 4.9 5.6  3بغذاد

 6.0 6.1 5.8 6.0  5.6 5.9 5.7 5.3  1فدز

 5.7 6.2 5.2 5.6  5.5 6.0 5.4 5.1  انًها

 6.0 5.8 5.9 6.2  5.8 6.1 5.5 5.7  سارة

 0.3 0.4  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  5.9 5.8 5.7   6.0 5.4 5.4  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف )

  غ.و.   0.4  %5.و. أ.ف

  :يعايم سزعت انبشوغ انحقهي
رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

ثًُٛب كبٌ  ،كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف كوػ

رأصٛط األصُبف ٔانزساذالد انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ األذطٖ ؿٛط 

ؼطػخ  أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ ظٚبزح (.7يؼُٕ٘ )جسٔل 

إش ثهؾ  ،يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(يؼُٕٚبً انجعٔؽ 

 ثبنززبثغ 16.3ٔ  19.6انحوهٙ  يزٕؼػ يؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ

ْٕٔ ٚعٚس ػُس ظٚبزح َؽجخ انجبزضاد انجبظؿخ يغ  ،(7)جسٔل 

 روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  اَرلبض انٕهذ انالظو نهجعٔؽ انحوهٙ.

إش  ،انحوهٙ يؼُٕٚبً  ؽأزٖ إنٗ ظٚبزح يؼبيم ؼطػخ انجعٔ

( ٔيٍ 19.1أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ يزٕؼػ )

ثًُٛب  ،أٚبو 4زٌٔ أٌ رحزهق يؼُٕٚبً يغ يؼبيهخ انط٘ كم 

( )جسٔل 16.9أٚبو أهم يزٕؼػ ) 6أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم 

7.) 

رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

ٔانزُشٛػ ٔانزساذالد انضُبئٛخ  كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط األصُبف

ثًُٛب كبٌ رأصٛط إجٓبز انجلبف  ،ٔانضالصٛخ ثٍٛ ػٕايم انسضاؼخ

رلٕم صُق انًٓب يؼُٕٚبً  (.7كوػ ؿٛط يؼُٕ٘ )جسٔل 

( 17.9)انحوهٙ  ٔأػطٗ أػهٗ يزٕؼػ نًؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ
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ثًُٛب كبٌ  ،3ٔيٍ زٌٔ أٌ ٚرزهق يؼُٕٚبً يغ انصُق ثـساز 

أزٖ رُشٛػ  (.7)جسٔل  1نهصُق كجطٚؼٕز يزٕؼػ نٓب أهم 

 انجصٔض إنٗ إػطبء أػهٗ يزٕؼػ نًؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ

يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط يؼُٕ٘ ٔثلبضم انحوهٙ 

)جسٔل  ثبنززبثغ 16.6ٔ  18.3إش ثهؾ يزٕؼطًٓب  ،انًُشطخ(

ثصٔض يُشطخ( × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ؼبضح  (.7

( ٔيٍ زٌٔ 18.7نٓصِ انصلخ )يؼُٕٚبً ٔأػطٗ أػهٗ يزٕؼػ 

×  3أ ثـساز 1أٌ ررزهق يؼُٕٚب يغ يؼبيالد )انًٓب أ كجط

 يزٕؼػ نًؼبيم ؼطػخ انجعٔؽثًُٛب كبٌ أهم  ،ثصٔض يُشطخ(

 (.7)جسٔل  ثصٔض جبكخ(× انحوهٙ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ؼبضح 

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( ×  3رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثـساز

ؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انً

( ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚب يغ يؼبيالد 19.4انصلخ )

انط٘ كم ×  3أٚبو( ٔ )ثـساز 4انط٘ كم ٕٚيٍٛ أ × )انًٓب 

انحوهٙ  يزٕؼػ نًؼبيم ؼطػخ انجعٔؽثًُٛب كبٌ أهم  ،أٚبو( 6

 (.7)جسٔل  أٚبو( 4انط٘ كم ×  3ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثـساز

 4انط٘ كم × اذم انضُبئٙ )ثصٔض يُشطخ رلٕهذ يؼبيهخ انزس

أٚبو( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ 

( ٔيٍ زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ 18.5انصلخ ثهؾ )

ثًُٛب  ،أٚبو( 6انط٘ كم ٕٚيٍٛ أ × انًؼبيهزٍٛ )ثصٔض يُشطخ 

× كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )ثصٔض جبكخ 

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضالصٙ  (.7)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم 

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب × ثصٔض يُشطخ ×  3)ثـساز

( ٔيٍ 20.1انحوهٙ ) يزٕؼػ نًؼبيم ؼطػخ انجعٔؽأػهٗ 

زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚب يغ ثؼط انًؼبيالد األذطٖ )ؼبضح 

ثصٔض ×  1أٚبو( ٔ )كجط 6أ  4انط٘ كم × ثصٔض يُشطخ × 

ثصٔض × أٚبو( ٔ األذطٖ )انًٓب  6أ  4انط٘ كم ×  يُشطخ

ثًُٛب كبٌ أهم يزٕؼػ  ،أٚبو( 4انط٘ كم ٕٚيٍٛ أ × يُشطخ 

انط٘ كم × ثصٔض جبكخ ×  1نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ )كجط

 (.7)جسٔل أٚبو(  6

ػالهخ انؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ ٔجٕز أظٓطد َزبئج 

 ؼطػخ انجعٔؽ ٔثٍٛ اضرجبغ يؼُٕٚخ يٕججخ ثٍٛ صلخ يؼبيم

ٔانُٓبئٙ ٔزنٛم  كم يٍ صلبد َؽجخ انجعٔؽ كٙ انؼسٍٚ األٔل

ٔكصنك ػالهخ اضرجبغ يؼُٕٚخ ؼبنجخ يغ كم يٍ  ،يؼسل انجعٔؽ

ٔكبَذ  ،صلزٙ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ ٔيزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ

أػهٗ هًٛخ نالضرجبغ يغ يزٕؼػ ظيٍ َٔؽجخ اإلَجبد كٙ انؼس 

 ،(4)جسٔل  ثبنززبثغ( 0.642ٔ  0.993-األٔل نهجعٔؽ )

ٔانص٘ ٚؼكػ ؼطػخ انجعٔؽ انزٙ رؤز٘ إنٗ اذزعال انٕهذ 

انالظو نهجعٔؽ ٔانزٙ ضثًب ًٚكٍ رٕظٛلٓب نزجُت ثؼط 

ْٔصا ٚزلن يغ َزبئج  اإلجٓبزاد انجٛئٛخ أ انٓطٔة يُٓب.

Afzal ( ٌٔ2002ٔآذط ٔ )Shonjani (2002 ٔ )

Siadat  ٌٔ2011ٔآذط)ٔ )Tian ( ٌٔػه2014ٔآذط ) ٗ

أٌ َوغ ثصٔض انصضح انصلطاء ثحبيط انججطٚهٛك ظاز يٍ 

ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ. ْٔصا ٚزًبشٗ يغ انُزبئج انزٙ اشبضد 

أػطٗ أػهٗ يزٕؼػ نًؼبيم  GA3إنٗ أٌ َوغ انجصٔض ثبنـ

( Hamza  ٔAli، 2016  ٔ2017bؼطػخ االَجبد )

 ،Hamza  ٔAliٔيؼبيم ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙ )

2017a,c,dطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ.( كٙ كال انؼ 

 
 (فاصهت انزي). يعايم سزعت انبشوغ انحقهي في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 7خذول 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 األصناف

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 نافاألص

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 18.1 18.4 15.8 20.1  19.5 18.5 18.6 21.3  3بغذاد

 18.4 18.6 19.0 17.5  20.1 18.1 20.1 22.1  1فدز

 18.4 17.0 19.5 18.6  19.6 17.9 20.8 20.1  انًها

 18.6 20.0 19.9 15.8  19.1 17.6 20.1 19.7  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 17.7 18.1 16.1 18.7  14.7 15.5 13.1 15.5  3بغذاد

 15.6 14.7 16.0 16.1  16.3 16.2 16.0 16.6  1فدز

 17.4 15.4 18.8 18.1  18.1 15.9 17.1 .21  انًها

 15.6 15.0 15.0 16.8  16.0 15.3 16.9 16.0  سارة

 1.2 2.0  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 18.3 18.5 18.5 18.0  19.6 18.0 19.9 20.8  بذور ينشطت

 16.6 15.8 16.5 17.4  16.3 15.7 15.8 17.3  بذور خافت

 0.6 1.0  1.3 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 17.9 18.3 15.9 19.4  17.1 17.0 15.9 18.4  3بغذاد

 17.0 16.7 17.5 16.8  18.2 17.2 18.1 19.4  1فدز

 17.9 16.2 19.2 18.3  18.8 16.9 19.0 20.7  انًها

 17.1 17.5 17.5 16.3  17.6 16.5 18.5 17.8  سارة

 0.8 1.4  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  17.2 17.5 17.7   16.9 17.9 19.1  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف )

  غ.و.   1.6  %5أ.ف.و. 
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 :دنيم انبشوغ انحقهي 
رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انطثٛؼٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

ثًُٛب كبٌ  ،كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انزُشٛػ ٔإجٓبز انجلبف كوػ

د انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ األذطٖ ؿٛط رأصٛط األصُبف ٔانزساذال

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ ظٚبزح زنٛم انجعٔؽ  (.8يؼُٕ٘ )جسٔل 

إش ثهؾ  ،يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط انًُشطخ(يؼُٕٚبً انحوهٙ 

اٌ  ،(8)جسٔل  ثبنززبثغ 83.1ٔ  191 يزٕؼػ زنٛم انجعٔؽ

زنٛم انجعٔؽ ٚجًغ ثٍٛ َؽجخ ٔؼطػخ اإلَجبد ٔيٍ صى كبَّ 

ؤشطاً ػبنٛبً نهجصٔض انزٙ َجزذ كٙ انٕٛو األٔل ٔيؤشطاً ٚؼطٙ ي

 روهٛم كبصهخ انط٘إٌ  أهم نهجصٔض انزٙ َجزذ كٙ ٔهذ الحن.

إش أػطذ يؼبيهخ  ،انحوهٙ يؼُٕٚبً  أزٖ إنٗ ظٚبزح زنٛم انجعٔؽ

ثًُٛب أػطذ يؼبيهخ  ،(163.1انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػهٗ يزٕؼػ )

 (.8( )جسٔل 117.3أٚبو أهم يزٕؼػ ) 6انط٘ كم 

رشٛط انُزبئج كٙ انؼطٔح انرطٚلٛخ إنٗ ٔجٕز كطٔم يؼُٕٚخ 

كٙ ْصِ انصلخ ثزأصٛط انؼٕايم انًؽزوهخ )األصُبف ٔانزُشٛػ 

 (.8ٔإجٓبز انجلبف( ٔرساذالرٓى انضُبئٛخ ٔانضالصٛخ )جسٔل 

يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ األصُبف ٔأػطٗ أػهٗ  3رلٕم صُق ثـساز

ٚؼٕز يزٕؼػ نّ م ثًُٛب كبٌ أه ،(145يزٕؼػ نسنٛم انجعٔؽ )

أزٖ رُشٛػ انجصٔض إنٗ ظٚبزح زنٛم  (.8)جسٔل  1نهصُق كجط

يوبضَخ ثبنجصٔض انجبكخ )ؿٛط يؼُٕ٘ انجعٔؽ ٔثلبضم 

 (.8)جسٔل  ثبنززبثغ 83ٔ  142إش ثهؾ يزٕؼطًٓب  ،انًُشطخ(

إش  ،يؼُٕٚبً أزٖ إنٗ ظٚبزح زنٛم انجعٔؽ  روهٛم كبصهخ انط٘إٌ 

ثًُٛب  ،(128هٗ يزٕؼػ )أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم ٕٚيٍٛ أػ

 (.8)جسٔل  (99أٚبو أهم يزٕؼػ ) 6أػطذ يؼبيهخ انط٘ كم 

ثصٔض يُشطخ( يؼُٕٚبً × رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ؼبضح 

ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ 

ٚؼٕز نهًؼبيهخ يزٕؼػ نسنٛم انجعٔؽ ثًُٛب كبٌ أهم  ،(193)

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم  (.8سٔل )ج ثصٔض جبكخ(× )ؼبضح 

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ ×  3انضُبئٙ )ثـساز

ثًُٛب  ،(245انًؼبيالد ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ )

انط٘ × ٚؼٕز نهًؼبيهخ )انًٓب يزٕؼػ نسنٛم انجعٔؽ كبٌ أهم 

رلٕهذ يؼبيهخ انزساذم انضُبئٙ )ثصٔض  (.8)جسٔل  أٚبو( 6كم 

أٚبو( يؼُٕٚبً ػهٗ ثوٛخ انًؼبيالد  6كم  انط٘× يُشطخ 

( ٔيٍ زٌٔ أٌ 147ثئػطبئٓب أػهٗ يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ثهؾ )

انط٘ كم ٕٚيٍٛ × ررزهق يؼُٕٚبً يغ يؼبيهزٙ )ثصٔض يُشطخ 

ثًُٛب كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز نهًؼبيهخ  ،أٚبو( 4أ 

رلٕهذ يؼبيهخ  (.8)جسٔل أٚبو(  6انط٘ كم × )ثصٔض جبكخ 

انط٘ كم ٕٚيٍٛ( × ثصٔض يُشطخ ×  3ساذم انضالصٙ )ثـسازانز

ٔيٍ  ،(19.5)يزٕؼػ نسنٛم انجعٔؽ يؼُٕٚبً ثئػطبئٓب أػهٗ 

× ثصٔض يُشطخ × زٌٔ أٌ ررزهق يؼُٕٚبً يغ يؼبيهخ )ؼبضح 

ثًُٛب كبٌ أهم يزٕؼػ نٓصِ انصلخ ٚؼٕز  ،أٚبو( 4انط٘ كم 

 (.8جسٔل )أٚبو(  6انط٘ كم × ثصٔض جبكخ × نهًؼبيهخ )انًٓب 

ظٓطد ػالهخ اضرجبغ ػبنٛخ انًؼُٕٚخ يٕججخ ثٍٛ صلخ 

زنٛم انجعٔؽ ٔثٍٛ كم يٍ صلزٙ انؼس األٔل ٔانُٓبئٙ نهجعٔؽ 

ٔؼبنجخ ثٍٛ صلخ زنٛم انجعٔؽ ٔثٍٛ كم يٍ صلزٙ  ،انحوهٙ

انٕٛو األٔل نهجعٔؽ انحوهٙ ٔيزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ انحوهٙ كٙ 

صا ٚؤكس أًْٛخ (. 4ْٔانؼطٔرٍٛ انطثٛؼٛخ ٔانرطٚلٛخ )جسٔل 

رعايٍ َؽجخ ٔؼطػخ انجعٔؽ يؼبً ثبنططٚوخ انزٙ رؼكػ ؼطػخ 

انجعٔؽ كٙ أهم ٔهذ. ٔٚؤكس شنك االضرجبغ انًؼُٕ٘ انؽبنت 

ثٍٛ صلخ زنٛم انجعٔؽ ٔثٍٛ كم يٍ صلزٙ انٕٛو األٔل نهجعٔؽ 

ٔيزٕؼػ ظيٍ انجعٔؽ. ْٔصا ضثًب ٚؤكس اٌ ؼطػخ انجعٔؽ 

 اَؼكبغإال  نهجعٔؽ يب ْٙانًزعايُخ يغ ههخ انٕهذ انًؽزـطم 

 .نحٕٛٚخ ٔهٕح انجبزضح

 (فاصهت انزي). دنيم انبشوغ انحقهي في انذرة انصفزاء بتأثيز األصناف وانتنشيظ وإخهاد اندفاف 8خذول 

 انتنشيظ

 )نقع انبذور

 (GA3بانـ 

 األصناف

 2018انعزوة انخزيفيت   2018انعزوة انزبيعيت  

 ×نشيظ انت (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 األصناف

 ×انتنشيظ  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف ) 

 أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  أياو 6كم  أياو 4كم  كم يىيين  األصناف

 بذور

 ينشطت

 153 151 35 271  197 179 175 236  3بغذاد

 107 153 54 114  179 163 145 229  1فدز

 118 64 233 58  206 155 234 230  انًها

 193 221 248 109  183 153 178 218  سارة

 بذور

 خافت

 )غيز

 ينشطت(

 138 150 46 219  88 44 123 96  3بغذاد

 56 15 73 80  115 138 66 143  1فدز

 90 15 179 75  80 68 81 90  انًها

 48 20 30 95  50 41 45 64  سارة

 22 37  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 انتنشيظ   انتنشيظ  

 ×انتنشيظ 

 إخهاد اندفاف

 142 147 142 138  191 16 183 228  بذور ينشطت

 83 50 82 117  83 73 79 98  بذور خافت

 11 19  26 غ.و.  %5أ.ف.و. 

 
 األصناف   األصناف  

 األصناف

× 

 إخهاد

 اندفاف

 145 151 41 245  142 111 149 166  3بغذاد

 81 84 63 97  147 150 106 186  1فدز

 104 39 206 66  143 11 158 160  انًها

 120 121 139 102  116 97 111 141  سارة

 15 26  غ.و. غ.و.  %5أ.ف.و. 

       

  99 112 128   117 131 163  (فاصهت انزيإخهاد اندفاف )

  13   32  %5أ.ف.و. 
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 :االستنتاج 
أًْٛخ رعايٍ َؽجخ ٔؼطػخ  زجطثخَؽزُزج يٍ ْصِ ان

 يؼبً ثبنططٚوخ انزٙ رؼكػ ؼطػخ انجعٔؽ انحوهٙؽ انجعٔ

 كٙ أهم ٔهذ يًب ٚؤكس اٌ ؼطػخ انجعٔؽ انًزعايُخ يغ

إال أَؼكبغ نحٕٛٚخ ٔهٕح انًؽزـطم يب ْٙ  هصط انٕهذ

أٔ ؼبضح  3انجبزضح. ٔهس رجٍٛ شنك يٍ َزبئج انصُلٍٛ ثـساز

ػٍ غطٚن يوسضرًٓب ػهٗ رحًم إجٓبز انجلبف إنٗ حس يب 

ٔضًْب ٔال ؼًٛب ػُس انعضاػخ كٙ انؼطٔح ثؼس رُشٛػ ثص

نصا ًٚكٍ األٚصبء ثزُشٛػ ثصٔض ْصٍٚ انصُلٍٛ  انرطٚلٛخ.

ٔالؼًٛب كٙ انًُبغن انزٙ رؼبَٙ يٍ شحخ هجم انعضاػخ 

 انًٛبِ كٙ انٕهذ انحبظط.
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