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المستخمص

 بيدف معرفة تأثير السايكوسيل واألثيفون5103-5105 و5105-5100 نفذت تجربة في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية لمموسمين الشتويين

 نفذت التجربة بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة وزعت المعامالت بترتيب.99 ونوعية مياه الري في الحاصل ومكوناتو لحنطة الخبز صنف اباء
ونوعية مياه

0-

ىـــ. كغم17500 والسايكوسيل

0-

ىـ. كغم1.411  االثيفون: تضمنت التجربة معامالت معيقات النمو. بثالثة مكرراتNested المعشش

 اوضحت النتائج أ ن معيقات النمو اثرت معنويا في الصفات. مياه ابار ومياه بزل مخموطة بمياه عادمة ومياه نير فضال عن معاممة المقارنة:الري
) بنسب بمغت0-ه. طن275(  غم) وحاصل الحبوب61(  حبة0111 ) ووزن5-م. سنبمة395( المدروسة فقد ادى األثيفون إلى زيادة عدد السنابل

 لمموسم%5170 ) بنسبة0-سنبمة. حبة2079(  ادى السايكوسيل إلى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة. بالتتابع, لمموسم االول%4270 و%0.5 و%69..
 اوضحت نتائج التجربة أن. بالتتابع, لمموسم الثاني%3279 و%0070 و%5672  حبة وحاصل الحبوب بنسبة0111  وزيادة عدد السنابل ووزن,االول

 فقد تسبب الري بماء البزل المخموط بالمياه العادمة في إعطاء أعمى عدد سنابل وأعمى عدد,نوعيات مياه الري قد اثرت معنويا في الصفات قيد الدراسة

 أما في الموسم الثاني فقد. بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة, لمموسم االول%3270 و%075 و%3475 حبوب بالسنبمة وأعمى حاصل حبوب وبنسبة زيادة

 زادت المعاممة بماء. بالتتابع قياسا بمعاممة المقارنة%0675 و%0170 اعطت المعاممة بماء البزل أعمى وزن حبة وأعمى حاصل حبوب وبنسبة بمغت

 حققت معاممة الرش باالثيفون والسقي بماء البزل أعمى حاصل حبوب. قياسا بمعاممة المقارنة%675  الحبة لمموسم االول بنسبة0111 النير من وزن
 واعطت المعاممة باالثيفون وماء, لمموسم االول%00070  وأعمى عدد سنابل بنسب زيادة بمغت%02.0 و%03971 لمموسمين وبنسب زيادة بمغت

 نستنتج من بيانات ىذا البحث أن المعاممة باألثيفون والري بماء البزل زادت من مكونات. لمموسم االول%0475 النير أعمى وزن حبة بزيادة بمغت
. عميو نوصي باستخدام منظم النمو األثيفون والسقي بماء البزل لزيادة حاصل الحبوب.الحاصل ومن ثم انعكس عمى حاصل الحبوب
. الحاصل, المياه العادمة, السايكوسيل, األثيفون:الكممات المفتاحية

.*البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول
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EFFECT OF SOME PLANT GROWTH REGULATOR AND WATER IRRIGATION
QUALITY ON YIELD AND THEIR COMPONENTS OF BREAD WHEAT
S. M. A. Safi*
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Dept. of Field Crops – Coll. of Agric. – Univ. of Baghdad
smathkoor@yahoo.com
ABSTRACT
The experiment was carried out at the experimental farm of the Department of Field Crops, College of Agriculture,
University of Baghdad, during 2011-2012 and 2012-2013 seasons. The objectives of the experiment were to study effect of
plant growth regulator and irrigation water quality on yield and its components of bread wheat (Triticum aestivum L. cv. IPA
99). Randomized complete block design with three replications was used for the experiment. The experiment had the
treatments of plant growth regulator (Ethephon 0.600 kg.ha-1 and Cycocel 0.277 kg.ha-1) and irrigation water quality
(drainage, well and river water) in addition the control treatment. The experiment was carried out by Nested arrangement.
The results showed that of plant growth regulators caused significant effect on the characteristics studied. Ethephon increase
spike number, weight of 1000 grain and grain yield for the first season. Cycocel increase number of grains per spike and by
20.7% for the first season. In addition, Cycocel increased spike number, weight of 1000 grain and grain yield by 24.5%,
11.7% and 35.9% for the second season, respectively. The irrigation by drainage water caused significant increasing in spike
number, grain per spike number and grain yield by 36.8%, 7.8% and 35.1% for the first season, respectively, while in the
second season irrigation by drainage water caused significant increased weight of 1000 grain and grain yield by 10.1 and
14.8% respectively. But the treatment of river water irrigation significantly increased weight of 1000 grain by 4.8% for the
first season. The interaction between Ethephon and drainage water significantly gave increase grain yield by 139.0% and
75.7% for both seasons, respectively, and increased spike number by 117.1% for the first season. In addition, the interaction
between Ethephon and river water significantly increased weight of 1000 grain by 16.8% for the first season.
Key words: Ethephon, Cycocel, water quality, grain yield.
*Part of Ph.D. dissertation of the first auther.
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نيري دجمة والفرات ومن ثم اختزال المساحات القابمة لمزراعة

المقدمة

بنسبة  ,%53إذ تشير التقارير إلى أن الوارد الطبيعي لنير

تأتي الحنطة في مقدمة الحبوب التي يحتاجيا االنسان وتشكل

دجمة ىو  25.93مميار متر مكعب سنوياً انخفض إلى 9.7

المصدر الرئيس لغذاء اكثر من  %35من سكان العالم

مميار متر مكعب في السنة وىذه النسبة تشكل  %47من

( .)11إن الزيادة السنوية لمسكان ىي متوالية ىندسية بينما

اإليراد السنوي لنير دجمة وخروج مساحات شاسعة من

الزيادة في الغذاء متوالية عددية ,ومن ىذا يتبين مدى تزايد

األراضي الزراعية عن االستغالل الزراعي .ىذا الواقع الجديد

الحاجة الكبيرة الى ىذه المادة ,وانطالقاً من ىذه الحقيقة

يحتم عمى المختصين بالجانب الزراعي ترشيد االستيالك

يتطمب خمق توازن بين الناتج العام والطمب ,وىذا ال يتحقق

المائي والنظر في إمكانية استخدام المياه المالحة كمياه اآلبار

اال من خالل ادارة فعمية جيدة وعمميات خدمة صحيحة

ومياه البزل وحتى مياه عادمة بعد إجراء المعالجات المناسبة

لضمان تأسيس حقمي جيد يسيم في الحصول عمى نباتات

عمييا بشكل يكفل الحصول عمى إنتاجية جيدة والحفاظ عمى

ذات انتاجية عالية .ان العراق يستيمك سنويا  4.400مميون

صفات التربة الفيزيائية والكيميائية وىذا يأتي من خالل إتباع

طن من حبوب الحنطة يستورد منيا  2.600مميون طن وىو

األساليب العممية في الزراعة كأجراء غربمة ()Screening

بذلك ياتي في المرتبة السادسة من بين البمدان التي تستورد

الحنطة ( )8وأن رداءة المنتوج المحمي جعمت من االستيراد

لتشخيص النباتات المتحممة لممموحة ضمن النوع الواحد أو

أمر حتمي من اجل خمط المستورد بالمحمي اثناء طحنو

استخدام تقانات من شأنيا أن تجعل ىذه النباتات تتحفز

إلنتاج األفرع الفعالة والتقميل من ارتفاع النبات مثل استخدام

لمخروج بمنتوج جيد ( .)9إن البيانات اعاله تؤشر الفجوة

منظمات نمو النبات .من ىذه المعطيات جاءت فكرة البحث

الكبيرة بين االستيالك واالنتاج عمى الرغم من كون العراق

احد المواطن الرئيسة لنشوء ىذا المحصول .إن إنتاجية وحدة

التي تيدف إلى معرفة إمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي

وأن نسبة الزيادة في

والصحي لمتقميل من آثار شحة المياه وتحوير نمو النبات

المساحة في العراق ىي  1890كغم.ىـ

1-

وايجاد آلية جديدة لتوزيع المواد الغذائية باستخدام معيقات

المساحة لم تتعد  %5.5وفي إنتاجية وحدة المساحة %3.1

النمو النباتية وتأثير ىذه العوامل في الحاصل ومكوناتو

خالل ثالثة عقود لممدة من  ,)2( 2010-1980وىذه

لحنطة الخبز.

االنتاجية متدنية اذا ما قورنت مع انتاجية دول أخرى كألمانيا

( 8180كغم.ىـ )1-وفرنسا ( 7580كغم.ىـ )1-وىذا يعني أن
بمدا مثل المانيا تنتج أكثر من  4اضعاف ما تنتجو وحدة

المواد والطرائق

نفذت تجربة حقمية في حقول كمية الزراعة–جامعة بغداد-أبي

المساحة في العراق ( ,)27ويعود انخفاض االنتاج المحمي

غريب الواقعة ضمن خط عرض  33.2شماال وخط طول

الى عوامل عدة تأتي في مقدمتيا سوء ادارة المحصول

 44.24شرقا وارتفاع  34.1م فوق مستوى سطح البحر خالل

المياه ,ففيما يتعمق بعمميات سوء االدارة مثال عمميات خدمة

استخدام نوعيات مختمفة من مياه الري وبعض معيقات النمو

المحصول التي ال يولييا المزارع أىمية عمى الرغم من كونيا

لمعرفة تأثيرىا في الحاصل ومكوناتو لمحصول الحنطة.

تسبب انخفاضا في الحاصل فعدم مكافحة اآلفات الزراعية

استخدم تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDفي

 ,)10( %50أما بالنسبة لممموحة والجفاف فالمعروف أن

( .)Nestedتم الحصول عمى معيقات النمو (السايكوسيل

مساحات شاسعة من األراضي الزراعية قد تحولت إلى

واألثيفون) من شركة  Sigmaورشت بمقدار  5.277كغم.

أراضي متممحة نتيجة سوء اإلدارة يضاف إلى ذلك أن العراق

لألثيفون عند ظيور

الموسمين الشتويين  2511و .2512تضمنت التجربة

ومشاكل المموحة والجفاف اضيفت الييا مؤخ اًر مشكمة شحة

التجربة وبثالثة مكررات عمى وفق ترتيب المعشش

خاصة األدغال تسبب خسائر في حاصل الحنطة بحدود 80-

ه

1-

لمسايكوسيل و 5.655كغم.ه

1-

يقع ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة وكميات األمطار

العقدة األولى عمى الساق الرئيس ( )ZGS31حسب مقياس

متذبذبة بين سنة وأخرى ,إما بالنسبة إلى شحة المياه فإن

زادوكس ( .)25( )Zadoks Growth Stageاشتممت

السياسات المائية لدول المنبع أدت إلى خفض واردات مياه

معامالت الري ثالثة أنواع من المياه ىي مياه البئر ومياه
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1-

النير ومياه الصرف (المياه العادمة مخموطة بمياه البزل) من

التجربة بسماد اليوريا ( )N %46بمقدار  255كغم .Nه

المبزل المكشوف في حقول الكمية .استبدلت مياه الري من

اضيفت عمى أربع دفعات متساوية األولى عند الزراعة والثانية

النير بمياه االسالة في السنة الثانية من التجربة بسبب

عند ظيور ثالث أوراق كاممة عمى الساق الرئيس والثالثة عند

انقطاع المياه في نير أبي غريب إلجراء الصيانة (وورد في

ظيور العقدة الثانية عمى الساق والدفعة األخيرة عند البطان,

الجداول ماء النير في الموسم الثاني فالمقصود بو ىو ماء

واضيف سماد السوبر فوسفات ( )P2O5 %46بمقدار 155

التربة والموارد المائية وفي المختبر المركزي في قسم عموم

قبل التنعيم ( .)14قسمت أرض التجربة إلى ألواح مساحة

التربة (جدول  .)1اخذت عينات من تربة التجربة بصورة

الموح الواحد  6م 2وأبعاد 2م× 3م مع ترك مسافة  2م بين

عشوائية قبل وبعد الزراعة عمى عمق  35سم إلجراء التحاليل

المكررات .اشتممت الوحدة التجريبية عمى  12خط المسافة

بتاريخ

نباتات التجربة عند وصوليا إلى النضج التام بتاريخ 5/9

كغم .P2O5ه

االسالة) .حممت مياه الري في دائرة البحوث الزراعية/قسم

وكما موضح في جدول  .2زرعت الحبوب في السنة األولى
بتاريخ

2511/11/25

وفي

السنة

الثانية

بين خط وأخر  15سم بطول  3م لمخط الواحد .حصدت

 2512/11/25بمعدل بذار  125كغم.ه ,1-وسمدت أرض
انعُبصر
pH
HCO3
Cl
SO4
Na
Mg
Ca
K
P
NO3
Mn
EC
SAR

بئر
0735
3705
09730
04721
05701
4700
04741
1753
1705
0711
3745
3763

1-

دفعة واحدة عند تحضير التربة بعد الحراثة

لكال الموسمين.

جدول  .0تحميل مياه الري لمموسمين الزراعيين
انًىسى 5103-5105
انًىسى 5105-5100
يبء اسبنت
بزل
بئر
َهر
بزل
0703
0725
0763
0705
0766
1705
0735
5750
5750
0744
5790
03750
05730
05703
06742
5763
09741
04701
5756
03750
0751
5745
00751
2750
9704
0746
2740
5765
6705
9753
5750
9735
05700
0763
05740
1716
0753
1716
1750
0734
1715
1716
1715
1710
1716
5740
00759
06710
0750
5730
1751
1751
0751
1740
5734
3729
0756
5706
1795
3700
3710
5763
3734

جدول  .5بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة
انقيًت
انعُبصر
Loam
َسجت انتربت
365
انريم
394
انغريٍ
يفصىالث انتربت
543
انطيٍ
0751
درجت انتفبعم ()pH
6754
اإليصبنيت انكهرببئيت ()EC
670
انًبدة انعضىيت ()O.M
1719
انُتروجيٍ
17100
انفسفىر
1740
انبىتبسيىو
8.00
انكهىر
00711
انكبريتبث
00711
انصىديىو
0711
انكبربىَبث
5711
انًغُسيىو
52711
انكبنسيىو
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انىحدة
----غى7كغى 0-تربت
----ds.m-1
0غى7كغى
%
%
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر

انىحدة
--يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
0يهي يكبفئ7نتر
ds.m-1
--0-
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مقدارىا  %36.8عن معاممة الري بمياه البئر التي اعطت

الصفات المدروسة

 277.8سنبمة.م ,2-وقد يعزى سبب ازدياد عدد السنابل عند

عدد السنابل (سنبمة.م :)5-تم حصاد ربع متر مربع من كل

الري بمياه البزل إلى أن مستويات المموحة عندما تكون أقل

وحدة تجريبية عشوائيا من الخطوط المحروسة بعد نضج

من عتبة التثبيط الممحية تعمل األمالح والعناصر الغذائية

المحصول وحسبت أعداد السنابل وحولت إلى المتر المربع.

عدد الحبوب بالسنبمة (حبة.سنبمة :)0-حسبت كمعدل لعدد

عمى تغذية النبات واالستفادة بدل الضرر ,وأن مياه الصرف

الصحي والزراعي عادة تكون غنية بالعناصر الغذائية سواء

حبوب عشر سنابل اخذت بشكل عشوائي من كل وحدة

الصغرى أو الكبرى ( )17ومن ىذه العناصر  Nو PوK

تجريبية.

و Feالتي ال يخفى ماليا من أىمية لمنبات وزيادة النمو

وزن  0111حبة (غم) :احتسبت بشكل عشوائي من حاصل

الخضري وانعكاسو عمى الحاصل النيائي (جدول  ,)1وكان

حبوب كل وحدة تجريبية (.)11

حاصل الحبوب (طن.ه :)0-احتسبت من حصاد ربع متر

التداخل معنوي بين منظمات النمو النباتية ونوعيات مياه الري

في الموسم األول فقط ,إذ اعطت معاممة الرش باألثيفون

مربع اختيرت بشكل عشوائي من الخطوط المحروسة من كل

وحدة تجريبية وحول إلى طن.ه

1-

والري بمياه البزل أعمى عدد سنابل ( 456.55سنبمة.م)2-

وعمى أساس  %14رطوبة

وبنسبة زيادة بمغت  %117.1عن معاممة المقارنة والسقي

بجياز قياس الرطزبة .حممت البيانات المتحصل عمييا

2-

بمياه البئر التي اعطت أقل عدد سنابل ( 215.5سنبمة.م ).

إحصائيا عمى وفق طريقة تحميل التباين لترتيب المعشش

جدول  .3تأثير منظمات النمو النباتية ونوعية مياه الري في

ولكل موسم عمى حدة وباستخدام برنامج  Genstatواستخراج

عدد السنابل.م

قيم أقل فرق معنوي (أ.ف.م) الخاصة لكل صفة من الصفات

لمقارنة متوسطات المعامالت وبمستوى معنوية .)26( 5.55

َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712

النتائج والمناقشة

عدد السنابل

تبين النتائج الواردة في جدول  3أن ىناك فروقا معنوية في

تأثير منظمات النمو النباتية في عدد السنابل لكال الموسمين,
إذ اعطت معاممة الرش باألثيفون أعمى عدد سنابل بمغ

 392.5سنبمة.م

2-

أي بزيادة مقدارىا  %49.5عن معاممة

المقارنة التي اعطت  263.1سنبمة.م

2-

َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712

في الموسم األول,

وفي الموسم الثاني اعطت معاممة الرش بالسايكوسيل أعمى

عدد سنابل بمغ  442.1سنبمة.م

2-

أي بنسبة زيادة مقدارىا
2-

 %24.5عن معاممة المقارنة التي اعطت  355.1سنبمة.م ,

انًتىسط
50075
35170
34474
270

انًتىسط
30974
60676
39174
غ7و

تبين نتائج الواردة في جدول  4أن ىناك فروقا معنوية في

زيادة نمو الجذور مما يزيد من إمكانية امتصاص الماء

تأثير منظمات النمو النباتية في عدد الحبوب بالسنبمة لكال

والعناصر المغذية ( )6وينعكس ذلك بشكل إيجابي عمى عدد

الموسمين ,إذ اعطت معاممة الرش بالسايكوسيل أعمى عدد

السنابل ,واتفقت ىذه النتائج مع حصل عميو آخرون ( 22و1

حبوب بالسنبمة بمغ  51.9حبة.سنبمة

و )13من أن رش األثيفون والسايكوسيل سببا زيادة في عدد

1-

وبزيادة مقدارىا

 %25.1عن معاممة المقارنة التي اعطت أقل عدد حبوب

السنابل ,وبالنسبة لتأثير نوعية مياه الري فقد بين الجدول 3

بالسنبمة بمغ  43.2حبة.سنبمة

وجود فروق معنوية في تأثير نوعيات مياه الري في عدد

1-

في الموسم األول ,وفي

الموسم الثاني اعطت معاممة الرش باألثيفون أعمى عدد

السنابل لمموسم األول فقط ,فقد اعطت معاممة الري بمياه
البزل أعمى عدد سنابل بمغ  385.1سنبمة.م

انًىسى 5105-5100
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
50171
59171
33373
59071
62471
39373
55573
63170
35073
9.6
263.1
392.0
369.3
6.1
انًىسى 5103-5105
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
36671
34570
63571
35470
60073
66276
33670
35571
66971
غ7و
32270
35073
66570
5379

عدد الحبوب بالسنبمة

وقد يعزى سبب ذلك إلى أن معيقات النمو ليا فاعمية في

2-

5-

حبوب بالسنبمة بمغ  69.1حبة.سنبمة

أي بزيادة
352

1-

بزيادة مقدارىا
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 %55.5عن معاممة المقارنة التي اعطت  45.9حبة.

المعاممة باألثيفون أعمى وزن  1555حبة بمغ  45.5غم

سنبمة .1-اتفقت ىذه النتائج مع ما اشار إليو Shekoofa

وبزيادة مقدارىا  %7.8عن معاممة المقارنة التي اعطت أقل

و )24( Emamالمذان وجدا أن رش الحنطة بالسايكوسيل زاد

وزن  1555حبة بمغ  37.1غم في الموسم األول ,وفي

من عدد الحبوب بالسنبمة ,كما اتفقت ىذه النتيجة مع Al-

الموسم الثاني اعطت معاممة الرش بالسايكوسيل أعمى وزن

 Tabbalوآخرون ( )4الذين اشاروا إلى أن معيقات النمو

 1555حبة بمغ  55.5غم بنسبة زيادة بمغت  %11.7عن

مما تؤدي إلى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة ,كما اتفقت مع ما

غم ,وقد يعود سبب ازدياد وزن الحبة إلى قمة عدد الحبوب

وجده  Khanو )18( Spildeالمذان اشا ار إلى أن المعاممة

بالسنبمة (جدول  )4عند الرش باألثيفون مما ادى إلى تراكم

باألثيفون ادت إلى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة ,وبالنسبة

أعمى من المادة الجافة لمحبوب ,إذ أن قمة عدد الحبوب

لنوعيات مياه الري في عدد الحبوب بالسنبمة ولمموسم األول

وزن الحبوب عمى وفق مبدأ التعويض بالنسبة لمعاممة الرش

فقط ,فقد اعطت معاممة الري بمياه البزل أعمى عدد الحبوب

بالسايكوسيل ,وجاءت نتائج الموسم األول متفقة مع ما وجده

بنسبة زيادة مقدارىا %7.8

 Alamوآخرون ( )3الذين الحظوا زيادة في وزن الحبة عند

عن معاممة الري بمياه البئر التي اعطت أقل عدد حبوب

المعاممة باألثيفون ,واتفقت نتائج الموسم الثاني مع ما وجده

إلى احتواء مياه البزل عمى عناصر ميمة مثل  KوMg

وزن الحبة عند المعاممة بالسايكوسيل ,وبالنسبة لمعامالت

و Mnالتي سمكت سموك المغذيات ,إذ وجدت بتراكيز أعمى

الري بنوعيات المياه المختمفة فقد بين الجدول  5أن ىناك

مما ىي عميو في مياه البئر وانخفاض  Naو Clمما شجع

فروقا معنوية بين نوعيات مياه الري في وزن  1555حبة لكال

معاممة المقارنة التي اعطت أقل وزن  1555حبة بمغ 49.7

تسيطر عمى الفعاليات الحيوية ومنيا توزيع المواد المصنعة

لتأثير نوعية مياه الري فقد بين الجدول  4وجود تأثير معنوي

بالسنبمة بمغ  49.2حبة.سنبمة

1-

بالسنبمة من المحتمل أن يكون قد اتاح الفرصة أمام ازدياد

بالسنبمة بمغ  45.6حبة.سنبمة ,1-وقد يعزى سبب ىذه الزيادة

 )16( Junnilaالذي اشار إلى أن ىناك زيادة معنوية في

عمى زيادة عدد الحبوب بالسنبمة ,ولم يكن التداخل معنوي

الموسمين ,ففي الموسم األول حققت معاممة الري بمياه النير

بين تأثير معيقات النمو ونوعية المياه الري لكال الموسمين.

أعمى وزن  1555حبة بمغ  39.3غم وبنسب زيادة بمغت

جدول  .6تأثير منظمات النمو النباتية ونوعية مياه الري في

 %5.1عن معاممة الري بمياه البئر التي اعطت أقل وزن
 1555حبة بمغ  37.4غم ,أما في الموسم الثاني فقد حققت

عدد الحبوب بالسنبمة (حبة.سنبمة)0-
َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712
َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712

انًىسى 5105-5100
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
6570
6570
6973
6672
6672
2675
6371
6371
2573
غ7و
6375
6375
2079
575
انًىسى 5103-5105
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
6973
4972
2075
6072
4270
2070
6071
0579
2275
غ7و
6279
4970
2472
374

معاممة الري بمياه البزل أعمى وزن  1555حبة بمغ  55.1غم

وبنسبة زيادة بمغت  %11..عن معاممة الري بمياه البئر التي

انًتىسط

اعطت أقل وزن  1555حبة بمغ  49.6غم ,وقد يعزى سبب

6274
6975
6076
072

ىذه الزيادة إلى أن عدد الحبوب بالسنبمة كان أقل (جدول )4
فقد يزداد وزن الحبة عمى وفق مبدأ التعويض .اتفقت ىذه

النتائج مع ما وجده  )15( Jasimالذي اشار إلى أن الري
بمياه ذات ايصالية كيربائية  2.39ديسي سيمنز.م

انًتىسط

2-

ادى إلى

انخفاض وزن  1555حبة وعزى سبب ذلك إلى أن زيادة

2570
2674
2576
غ7و

المموحة قممت من نمو النبات من خالل زيادة الضغط

األزموزي والذي انعكس سمبيا في وزن  1555حبة ,وكذلك
وجد باحثون آخرون ( 23و )21أن ارتفاع قيم االيصالية
الكيربائية ادى إلى خفض وزن الحبة ,وكان التداخل معنوي

وزن  0111حبة

بين تأثير منظمات النمو النباتية ونوعيات مياه الري في

تبين نتائج جدول  5أن ىناك فروقا معنوية في تأثير منظمات

الموسم األول فقط ,إذ اعطت معاممة الرش باألثيفون والري

النمو النباتية في وزن  1555حبة لكال الموسمين ,إذ اعطت
354
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بمياه النير أعمى وزن  1555حبة بمغ  41.6غم ونسبة زيادة

نوعيات مياه الري في حاصل الحبوب لكال الموسمين ,ففي

بمغت  %16.8قياسا بمعاممة الري بماء النير (جدول .)5

الموسم األول حققت معاممة الري بمياه البزل أعمى حاصل
حبوب بمغ  5.4طن.ه

جدول  .2تأثير منظمات النمو النباتية ونوعية مياه الري في

معاممة الري بمياه البئر التي اعطت أقل حاصل حبوب بمغ

وزن  0111حبة (غم)
َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712
َىعيت ييبِ
انري
بئر
بزل
َهر
أ7ف7و 1712
انًتىسط
أ7ف7و 1712

انًىسى 5105-5100
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
3274
3576
3573
3573
3979
3079
3073
6074
3970
073
3070
6171
3572
1.2
انًىسى 5103-5105
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
6470
6973
2574
2374
2575
2579
6570
2379
2679
غ7و
6970
2571
2272
571

1-

 4.5طن.ه  ,وفي الموسم الثاني كذلك كانت معاممة الري
بمياه البزل ىي المتفوقة بإعطائيا أعمى حاصل حبوب بمغ

انًتىسط

 5.4طن.ه

3076
3570
3973
0.6

حاصل حبوب بمغ  4.7طن.ه ,1-وقد يعزى سبب ىذه
الزيادة في الحاصل إلى زيادة مكونين من مكونات الحاصل

انًتىسط

وىما عدد السنابل (جدول  )3ووزن  1555حبة (جدول ,)5

6974
2270
2574
079

واتفقت ىذه النتائج مع ما وجده  Kananوآخرون ( )17من
أن مياه البزل والمياه العادمة تكون غنية بالعناصر الغذائية

سواء الصغرى أو الكبرى ,واشار  )25( Siebeإلى أن الري
بمياه الصرف الصحي توفر المادة العضوية لمنبات وأن الري
بمياه الصرف الصحي قد حسنت من صفات التربة الفيزيائية
( )19مما انعكس بشكل إيجابي في تحسين الكثير من

النمو النباتية في حاصل الحبوب لكال الموسمين ,إذ اعطت

الصفات الخضرية وانعكاسو النيائي في زيادة حاصل

المعاممة برش األثيفون أعمى حاصل حبوب بمغ  5.8طن.

ه

الحبوب .كان التداخل معنوي بين تأثير منظمات النمو

وبزيادة مقدارىا  %65.7عن معاممة المقارنة التي

اعطت أقل حاصل حبوب بمغ  3.5طن.ه

النباتية ونوعية مياه الري في حاصل الحبوب لكال الموسمين,

لمموسم األول,

إذ يشير جدول  6إلى أن معاممة الرش باألثيفون والري بمياه

وفي الموسم الثاني اعطت معاممة بالسايكوسيل أعمى حاصل
حبوب بمغ  5.7طن.ه

1-

1-

وبنسبة زيادة مقدارىا %14.8

و %15.6عن معاممة الري بمياه البئر التي اعطت أقل

تبين نتائج جدول  6أن ىناك فروقا معنوية في تأثير منظمات

1-

1-

التي لم تختمف معنويا عن الري بماء النير

التي اعطت  5.2طن.ه

حاصل الحبوب

1-

1-

وبنسبة زيادة بمغت  %35.5عن

البزل اعطت أعمى حبوب بمغ  6.7طن.ه

بنسبة زيادة بمغت  %35.7عن

1-

وبنسبة زيادة

 %139.3وأن معاممة المقارنة والري بمياه البئر اعطت أقل

معاممة المقارنة التي اعطت أقل حاصل حبوب بمغ 4.2

طن.ه .1-ربما يعود سبب ازدياد الحاصل عند المعاممة

حاصل حبوب بمغ  2.8طن.ه

1-

في الموسم األول ,أما في

الموسم الثاني فقد تحقق أعمى حاصل حبوب عند المعاممة

باألثيفون أو السايكوسيل إلى أن الزيادة جاءت متوافقة مع

باألثيفون والري بمياه البزل والمعاممة بالسايكوسيل والري بماء

الزيادة في عدد السنابل (جدول  )3ووزن  1555حبة (جدول

النير والذي بمغ  6.5طن.ه

 ,)5وبما أن الحاصل النيائي ىو ناتج من عدد السنابل وعدد

1-

وبنسبة زيادة بمغت %75.7

وأقميا عند معاممة المقارنة والري بمياه البئر التي بمغت 3.7

الحبوب بالسنبمة ووزن الحبة فإن ىذه الزيادة قد انعكست

1-

طن.ه  .إن الزيادة الحاصمة في حاصل الحبوب عند رش

إيجابا في زيادة الحاصل النيائي ,واتفقت ىذه النتائج مع ما

األثيفون والري بمياه البزل قد تعود إلى أن الري بمياه البزل

وجده آخرون ( 4و )13الذين اشاروا إلى أن المعاممة

حسن الكثير من الصفات الخضرية فضال عن تحسينو
ً
حسن األثيفون أغمب صفات النمو
لمكونات الحاصل ,كما ً

باألثيفون ادت إلى زيادة حاصل حبوب الحنطة ,وجاءت

نتائج الموسم الثاني متفقة مع ما وجده  Espindulaوآخرون

الخضري ومكونات الحاصل مما انعكس بالنتيجة في حاصل

( )7و )16( Junnilaالذين اكدوا عمى زيادة الحاصل عند

الحبوب .نستنتج مما تقدم أن معظم الصفات قيد الدراسة

المعاممة بالسايكوسيل ,وبالنسبة لمعامالت الري بنوعيات

استجابت لممعاممة بمنظم النمو االثيفون ,فقد زاد عدد السنابل

المياه المختمفة فقد بين الجدول  6أن ىناك فروقا معنوية بين
350

صافي والبمداوي
aestivum L. var. durum ) cultivars. Jordan J.
of Agri. Sci. 2(2): 28- 37.
5. Briggs, K. J. and A. Ayttenfisu. 1980.
Relationships
between
morphological
characters above the flag leaf node and grain
yield in spring wheat. Crop Sci. 20: 350-354.
6. De, R., G. Giri, G. Saran, R. K. Singh and
G. S. Chaturvedi. 1982. Modification of water
balance of dryland wheat through the use of
chlore mequat chloride. J. Agric. Sci. 98: 593597.
7. Espindula, M. C., V. S. Rocha, J. A. S.
Grossi, M. A. Souaza, L. T. Souza and L. F.
Favarato. 2009. Use of growth retardants in
wheat. Planta Daninha Vicosa-MG. 27: 379387.
8. Food and Agriculture Organization. 2011.
Statistical Data of the Organization for
International Food and Agriculture. Rome.
9. General Company for Grain Trade. 2011.
Report on the Import of Grain Consumption in
Iraq-Baghdad. Iraq.
10. Gianessi, L. 2009. Solving Africa's Weed
Problem: Increasing Crop Production and
Improving the Lives of women. Crop
Protection Research Iinstitute. pp. 35.
www.croplifefoundation.org.
11. Harlan, J. R. 1995. The living fields. Our
Agriculture Heritage Cambridge University
Press, Cambridge. pp. 271.
12. Hashim, M. A. 2006. Effect of Ethephon
and Nitrogen on Growth, Yield and Quality of
Different Varieties of Wheat (Triticum
aestivum L.). M.Sc. Thesis, Coll. of Agric.,
Univ. of Baghdad. pp. 108.
13. Hashim, M. A. 2014. Response Wheat
(Triticum aestivum L.) to Ethephon and Boron.
Ph.D. Dissertation, Coll. of Agric., Univ. of
Baghdad. pp. 111.
14. Jadooa, K. A. 1995. Wheat Facts and
Instructions. Publ., of the Ministry of
Agriculture. Public Authority for Agricultural
Guidance and Cooperation.
15. Jasim, A. A. 2011. The role of sulfur and
the quality of irrigation water in some recipes
limestone soil and the growth of the wheat
class Maxibak. Diyala J. Agric. Sci. 3(1): 5160.
16. Junnila, S. 2011. Plant Growth Regulators
Cycocel 750 and Terpal in Oat and Spring
Wheat. MTT Agric. Food Res., Finland. Trial
Report. pp. 14.

5102 ,329-322 :)3(64 – مجمة العموم الزراعية العراقية
في وحدة المساحة ووزن الحبة األمر الذي ادى إلى زيادة
 كما استجاب عدد الحبوب بالسنبمة.الحاصل االقتصادي
لممعاممة بمنظم النمو السايكوسيل وكانت القيم الناتجة من
استخدامو مقاربة لقيم االثيفون في بقية الصفات إال أن األخير
 ومن جية أخرى اعطت المعاممة بماء البزل زيادة,تفوق عميو

معنوية في أغمب الصفات المدروسة فقد تسبب في زيادة عدد

السنابل في وحدة المساحة وعدد الحبوب بالسنبمة وانعكس
 فضال عن أن التداخل,ذلك إيجابيا عمى الحاصل االقتصادي
بين االثيفون ومياه البزل امتاز بالثبات في التأثير في حاصل
.الحبوب خالل الموسمين واعطى أعمى القيم

 تأثير منظمات النمو النباتية ونوعية مياه الري في.4 جدول
)0-ه.حاصل الحبوب (طن

انًتىسط
671
276
275
0.3

انًتىسط
670
276
275
0.3

5105-5100 انًىسى
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
575
675
270
379
470
270
375
472
275
0.4
372
275
273
0.2
5103-5105 انًىسى
يُظًبث انًُى انُببتيت
انسبيكىسيم األثيفىٌ انًقبرَت
370
674
270
670
472
675
670
271
472
0.4
675
276
270
173

َِىعيت ييب
انري
بئر
بزل
َهر
1712 و7ف7أ
انًتىسط
1712 و7ف7أ
َِىعيت ييب
انري
بئر
بزل
َهر
1712 و7ف7أ
انًتىسط
1712 و7ف7أ
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