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 اإلهداء

 واإلكزاو اجلالل          ذي...  انبصري انظًٍع وهو  شًء كًثهه نٍض         انذي             إىل   

 األيننً         انننني....  اننفننوص يوننن   بعبنن  وحعطننزث انشننًوص نغزحننه داَننج          يننٍ            إىل        

 ( )  حمً            انني....  انعاملني عهى        انذي

  انعشٌشٌٍ       انوان ٌٍ..              اجلناٌ أبواب           انزمحٍ هبًا            أوصى     يٍ            إىل   

 وأخواحً     إخوحً            اجهً         يٍ قهوهبى وخفقج         أسري هبى أش         يٍ            إىل  

 وأوالدي            سوجيت..  احلٍاة وٌنابٍع انوفاء ريش          إىل  

 انعهًٍت يظريحً        يف            أطاحذحً..  عب اً         فًهكين حزفاً       عهًين           يٍ          إىل 

 وانفعم انقول ص ٌ ..  واملظاع ة            انعوٌ ٌ             يل ي             يٍ كم          إىل  

  احملرتو انكزٌى           انقارئ          إىل  

 

 

 

 املتواضع اجلهد هذا اهدي
 ىالحسنىأحمد



 والتقدير الشكر

 هللا صدلوا  (محمد  المرسدلن  سدن  علد  والسدة  والصدة  العدللمن  رب   هلل الحمد   
 نضد   وندورا , الخلد  مثدلا  يد  وجل عز البلري جعله الذي من ألا الق و  ) علنه وسةمه

 . الطلهرن  الطنبن  بنته آل الوجو ، وعل 

شدرر ، ومد   واعد   أمل بع  ق  أت  هللا نعمته بلنجلز هذه ااطروحة يأوجب الحمد  وال
نجم عبدمدع ع ااسدتلذ الد رتور لد إ عريدلن  ويدلق  شدرري ببللغ أتق   يخري وعظن  امتنلن 

 ومدل أبد اه مد  مةحظدل  ربنر   جه    م  بذله   لِمل ، ااطروحة عل  المشرف الزبن ي  جمعة
 ةااطروحد إعد ا  مد   طدوال مسدتمر   ومتلبعدة   وسد ن   قن مدة علمن دة ومقترحدل  وقدرا  

دل وتوجنهده البحد  بتطدونر أسدهم و دل توجنه  جهدل بصدورتهل النهلقندة ، إنجلزهدل واخرإو علمن 
 يأشرره عل  مل ق مه م  ثمن  وقته وسعة ص ره .

واتقدد   بشددرري وتقدد نري إلدد  عمددل   رلنددة التربنددة للعلددو  الصددرية المتمثلددة بلاسددتلذ  
ري  إلدد  رقلسددة قسدد  علددو  تقدد   بشددرري وتقدد نأو  دريممععبةيممةعإغالمم ععالمسددلع  الدد رتور 

والد  جمندا اسدلتذ  القسد  لمدل ابد وه مد   حممدعلماةا أبمارع الحنل  المتمثلة بلألستلذ ال رتور
 مسلع   وتوجنه خةل م   ال راسة . 

تق   بشرري وامتنلن  إل  العلملن  ي  مرتبة رلنة التربندة للعلدو  الصدرية / جلمعدة أو
نا مد  سدلع ن  ومد  ند  العدو  لد  وجمندا زمةقد  ق   شرري وتق نري  إل   جمأ نلل  ، و

 لمدواقهه   ألسدرت  ومحبتد  شدرري قد  أ ي  ال راسل  العلنل . يجزاه  هللا خنر الجدزا  . و
ل ااطروحة نجلزإ مراحل  ع  ي  أسهم  الت  الطنبة  طلدب لد إ نسدعو  الدذن  لردل .معنون 
رسدللت   إلرمدلل لد  العدو  ند   مد مد  جمندا لد إو .هللا مرضدل  ينده ونبتغو  والمعرية العل 

 . مجنب  سمنا إنه … الخنر ينهِ  لمل الجمنا نوي   أ الق نر هللا ل إ وابتهل

 

 

 

 

 

 

 

 

   البلح                                                                            

 



 املشزف إقـــــــزار

حب  لــرأـ ـالهروضرأ ح حالحيتأثير حامض أ   ) أشه  أ َّ  إع ا  ااطروحة الموسدومة بــــدـ

لإلجهأم ححZeaح.mays L تـحّوأـ حالأـّر احالــاأـ ا حصأام حموأو حفأيح فواصأ حالأ  

 الومئي
أجرند  تحد  إشدراي     (حم  يرحل  يلنح الحس أالمق مة م  قبل طللب  ال رتوراه  ) 

 ندلل   ، وهد  جدز   جلمعدة -ي  قس  علو  الحنل  يد   رلندة التربندة للعلدو  الصدرية   

 .م  متطلبل  ننل  رجة ال رتوراه  يلسهة علو  الحنل 

 

 
ععع:ععالتوقيع                  

 األستاذ الدكتور ععععععععععععععععععععع

 عةنجم عبد اهلل جم                  

 2019/   8/  25التاريخ :                                   

عإقرارعرئيععالقل ع

  للمنلقشة األطروحة " عل  التوصنل  المتواير  ،أرشح هذه بنل 

 التوقيع :             

 األستاذ الدكتور                                                                                

 ان حمد سمطــأعمــار                                                                  
عععععالحياةعباو عقل عرئيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ع2019/عع8ع/ع25:عععالتاريخ    ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع



ىي املقىم إقزار
َ
غ

ُّ
 الل

حب  لــرأأـ ـالهروضرأأ ح حالحيتأأثير حامض أأ)ححح بــــددـأشدده  أ َّ  األطروحددة  الموسددومة 

لإلجهأم ححZeaح.mays L تـحّوأـ حالأـّر احالــاأـ ا حصأام حموأوح حفأيحلأ   فواصأ حا

، وقد  تمد   حم  يرحل  يلنح الحس   (أالمق مة م  قبل طللب  ال رتوراه  )  (الومئي
 مراجعتهل م  النلحنة اللغونة وبذلك أصبح  األطروحة مؤهلة للمنلقشة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع :

 يسيف الدين شاكر نور  د.االسم: 

  مدرس المقب العممي:

   2019/   9/   28:   التاريــــــــــــــــــــــخ                                                    

            

                                             



 العلوي املقىم إقزار
 ححب  لــرأـ ـلهروضرأ ح حالاحيتثير حامض أ)ححح بـــــأشه  أ َّ  األطروحة  الموسومة 

لإلجهأم ححZeaح.mays L تـحّوأـ حالأـّر احالــاأـ ا حصأام حموأوح حفأيحفواصأ حالأ  ح

، وقد  تمد   حم  يرحل  يلنح الحسد   (أالمق مة م  قبل طللب  ال رتوراه  )ى (الومئي
 مراجعتهل م  النلحنة العلمنة وبذلك أصبح  األطروحة مؤهلة للمنلقشة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يع :التوق

 أبراهيم جابرعبد د. االسم:

 أستاذ مساعدالمقب العممي: 

  2019/  10/  8التاريــــــــــــــــــــــخ :                                                     

            

                                            

 



 املناقشت جلنت إقزار

ىيتأثورىحامض   ) نشه  أننل ق  إطلعنل عل  ااطروحة الموسومة  بـــــ نح  أعضل  لجنة المنلقشة
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـراءـــصفـــّذرةىالــتـحّمـلىالصفاتىنموىوىىفيىىوفواصلىالريىبرولــوـنـالهووموكىوىال

mays L.ىZeaهل ي  محتونلت (الحسنىفلوحىفرحانىحمدأ )   وق  نلقشنل الطللبى ) لإلجهادىالمائي ى

         يلسهة علو  الحنل   بتق نر ال رتوراه شهل  لننل  أنهل ج نر  بللقبولعةقة بهل ونقر وينمل له
 ( ع)           

 :   التوقنا      :         التوقنا 

   . وسل  مللك  او :  ااس      . ابراهن  مه ي عزوز:  ااس 

  أستلذ : العلمنة المرتبة     أستلذ : العلمنة المرتبة

  0202:           /     /   التلرنخ                                        0202:      /     /   التلرنخ

ل    :عضوا                                                                : رقنس 

 :    التوقنا       :         التوقنا

  . معزز عزنز حس  :    ااس        . أبراهن  عمر سعن  : ااس 

 أستلذ مسلع  : العلمنة المرتبة     أستلذ :العلمنة المرتبة

  0202:           /     /   التلرنخ                                        0202:      /     /   التلرنخ

 :عضوا                                                               : عضوا  

 :   التوقنا      :         التوقنا

  . نج  عب  هللا جمعة :  ااس        . أسو لطنف عزنز : ااس  

  أستلذ : العلمنة المرتبة    أستلذ مسلع  :العلمنة المرتبة

  0202:           /     /   التلرنخ                                       0202:      /     /   التلرنخ

ا                                                        عضوا           ومشريل   عضو 

  ع0202/ععععع/عععع/ععععدتاريخعديالىعجامعة/عععالصرفةعلاعاو عالترديةعكايةعمصادقةعبمادة

 

 التوقيع:عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأدريععبةيةد.عغال ععاألل ع:ع  

عععععععععععععععععععععععععععععععععععألتاذعملابدعععالمرتدةعالعاميةع:ع  

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععع0202ع/عععععع/ععععععالتاريخع:  



  أ 

 الخالصة 

وذذ قيسيذذح ذذادتبدرل   ذذحروبذذ ه  وي ذذح  ذذا 8102ُنفذذ ادراسد ذذحدرة ريذذحوذذ دربي ذذ درس ي ذذ 

يذي بي05ي01ي5إيج الأثيسلسدكيذ بتلففذحبذاةذ بضدر ييبيذميةذ بضدر ذسيريايبذااستكذ ق

لادتالل ب و درنبييدرصف ادرني يحيدرلشسيةيحرف سةدرصفسده.

ي ثالثحبكسسداك بكسسلذ لو ذيبإإرذ (RCBD )صببادرلجس ح  روط   ادر شيدئيحدرك بفحي

يذ وذسمب نذيتدرب ذا  نذاأيةاةلجسي يحيل دتل ذ س82يةاةلجسي يحريص ح اادريةادادرلجسي يح01

ربو سنحدربلي ط ا.1.15ب ليىدةلب ريح

كبيذذذحيدرني يذذذحرفة صذذذ يدربؤشذذذسدادرف ذذذفجيحدربل فوذذذحيي ذذذاصذذذف ادرنبذذذيدرتبذذذستيدرصذذذف ادري

يبةادراسد حدرنل ئجدآلليح:أ  ر الي ادرب ئيحرفن  ا،وباًل ا  ضدرصف ادرلشسيةيح.ي

أيذ  وذ جبيذلدرصذف ادرباسي ذح،إ 01أظ سان  ل ادر سةدرصفسدهلأيفبً رل   ابذاةدرذستكذ  -0

بةلذذيىدريسدمبذذادب  ذذا أيذذ  01أيذذ  يدرذذستكذذ 5 ذذيادرذذستكذذ رذذ لكذذا نذذ موذذسيمب نييذذح

 .ة بضدر  ي ميشاةدرج  ا

إر  ي اةب نييحو يطسدر  ميدرب ذ ةح0-بفغ .رلس011ة بضدر سيرياي  رلسكي سشأاى -8

دريسييحياري دركسيريويذ ي ذاادريسدميدرذي ايدرجذ  رفبجبذيعدرتبذستيطذي در سنذيصي ذاا

درصذفي  ذ ر سنيصي ذاادرة ذي وذ كذذ صذ  ذ ر سنيصيي ادر سنذيصدرطذستي ذاادرة ذذي 

ن ذذذ ايدريدةذذذاياريذذذ درةصذذذ اي ذذذااية صذذذ درة ذذذي رفدرةيذذذيت رحيدرة صذذذ كذذذ ذذذ ر سنيصيي ادر

درة  دري  ئيحو در  مي اادرة  دري  ئيحو در سمدري ط رأليسدمييطذسدري ذ هدرتشذ  وذ 



    

درثغذذسترف شذسةدر فيذذ يدر ذذفف درلذساا يدرة بذحدري  ئيذذحرف ذ ميدرب  بذذ درثغذسترف شذذسةدر فيذ يدر ذذفف 

 .ABA  ي مر سيريايدر سيلياية بضديلوايسدريبةليىدرب هدرن   رأليسدم

أاىإر  يذ اةب نييذحوذ درب ذ ةحدريسييذحيدرذي ا8-غ . 0داإب وحة بضدر ييبيم لسكي  -0

ي ذاادرة ي وذ كذ صذ  ذ ر سنيصدرطستيدرج  رفبجبيعدرتبستي اادرصفي   ر سنيص

ية صذذذذ درة ذذذذي رف كل سياريذذذذ اية صذذذذ درة ذذذذي رفن ذذذذ ادريدةذذذذدرةيذذذذيتيي ادروذذذذ رحيدرة صذذذذ 

ييطذسدري ذ هدرتشذ  وذ در ذسمدري ذط ي اادرة  دري  ئيحو در ذسمدري ذط رذأليسدمدرةص ا

درلذذساادرثغذذسترف شذذذسةدر فيذذ يدر ذذفف يبةلذذيىدريسدمبذذذادر ذذسيريايدر ذذسيليايةذذذ بضرذذأليسدمي

 .ABAدال  ي م

و جبيلدرصف ادرباسي حرن  لذ ادرذ سةدرصذفسدهبذ  ذاددسلفذ عك ارفلادت درثالث لأثيسًدب نيي ً -8

%ل  يسدنثيت.55درن  اييطسدر  مي اادريسدمي
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 احملتويات قائمة

 رقم الصفحة العنوان التدلدل

 

  دآليحدروسآنيح

  يسدسدربشس إ

  يسدسدربوي درفغيتإ

  يسدسدربوي در فب إ

  يسدسرجنحدربن يشحإ

   ادهرد

  درشكسيدرلوايس

 أ درتالصح

 ج دربةليي اي ئبح

 ح درجادي ي ئبح

 م درصيسي ئبح

 املقدمة  0

 0 دربوابح 

  استعراض املصادر  8

 8 .يدرة ص دركبيحدرصف ا  ضو در ييبيمة بضأب وحلأثيس 8-0

 5درن  ا.ة بضدر سيريايدثسةو  8-8

 1 لجبلدر سيرياو ظ ظسي درج  ادر يئ . 8-0



  ا 

 5 .يظ ئ ة بضدر سيرياو درن  ل ادرب سبحرظسي درج  ا 8-8

درسش ة بضدر سيرياو   ضصف ادرنبيدرتبستيدرة ص لأثيس 8-5
 2 .يدرصف ادرني يحرن  ل ادر سةدرصفسده

 01 .دإلج  ادرب ئ  8-1

 00 ب ليي ادإلج  ادرب ئ . 8-1-0

درني يحيدرصف ايدرة ص درنبيدرتبستبؤشسو درب ئ دإلج  الأثيس 8-5
 00 .درصفسدهدر سةرن  ايدرلشسيةيح

 08 درصفسدهدر سةرن  ل ادرف فجيحدربؤشسدا  ضو درب ئ دإلج  الأثيس 8-2

 08 .دريسدمو دركفيسيوي بةليىو درب ئ دإلج  الأثيس 8-2-0

 05 دريسدمو در سيريابةليىو درب ئ دإلج  الأثيس 8-2-8

 05 در سيليابادريسدمبةليىو درب ئ دإلج  الأثيس 8-2-0

 ق العملائاملواد وطر 0

 05 .يلصبيب  درلجس حبييل 0-0

 02 .بصاسدر  يس 0-8

 02 .ل يئحدرسضيلنفي درلجس ح 0-0

 01 . بفي ادرل بيا 0-8

 01 .ب  بالادرلجس ح 0-5

0-1 
.Studied growth characteristicsصف ادرباسي ح:در


81 

 
 Growth characteristics. 81:درنبيأياًل:صف ا

 82 . ذذذذذ صذذذةذذذ ادرذذذذفذذذذذث نيً :ص



  ه 

       24 .يحذذذشسيةذذذ ادرلذذذفذذذذث رثً :درص

 26 .سد  ً :يي سدر الي ادرب ئيح 

 85 .ت ب ً :درج ن درف ييريج  

81درلةفي درةص ئ . 0-5

 الفصل الرابع : النتائج واملناقشة 8

حامض البرولين والتداخل بينهما عند رش  ضافه  حامض الهيوميك  وإتأثير  8-0-0
 01 .مدد ري مختلفة في بعض الصفات الخضرية لنباتات الذرة الصفراء 

 Plant height. 01:سلف عدرن  اق  بإ 8-0-0-0

 Stem diameter . 00:يطسدر  مقبف ب 8-0-0-8

 Leaf area. 36:ب2حق  ذذذيذذ ةحدريسيذذب ذذذدر 8-0-0-0

 Chlorophyll index. 39: (SPAD)اري دركفيسيوي  8-0-0-8

 Number of leaves. 42:ب-1 اادريسدمقيسيح.ن  ا 8-0-0-5

 :Nubrer of days%75 male  كست%ل  يس75 اادري  بادر سد حإر  8-0-0-1
. flowering 45 

 Nubrer of days%75     :دنثيت%ل  يس55 اادري  بادر سد حإر  8-0-0-5
female flowering.48 

        vegetative fresh weight. 51:دري ادرطسترفبجبيعدرتبستقغ ب 8-0-0-2

 vegetative dry weight. 54:دري ادرج  رفبجبيعدرتبستقغ ب 8-0-0-1

البرولين ومدد الري والتداخل  رش حامضتأثير إضافة حامض الهيوميك  و  8-0-8
 57 بينهما في صفات الحاصل للذرة الصفراء

 Ear length. 57طي در سنيصق  ب: 8-0-8-0

 Number of rows in ear. 60:)0-ص . سنيص( اادرصفي   ر سنيص 8-0-8-8
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 Number of : ب0- اادرة ي و ك ص   ر سنيصقة ح.ص  8-0-8-0
grains in each row in ear . 63 

 weigh fresh ear 66  :بدرطستقغ  ي ادر سنيص 8-0-8-8

 Number of grains ear  69 :ب0- اادرة ي   ر سنيصقة ح. سنيص 8-0-8-5

 weigh of ear : 72 قغ بي ادرو رح 8-0-8-1

 grains weigh 1000 75:ة حقغ ب1000ي ا 8-0-8-5

 Biologcal yield 78قغ ب:درةييتدرة ص  8-0-8-2

 Grain yield per plant 20ب:-1غ .ن  اة ص درة ي رفن  ادريدةاق 8-0-8-1

Hectoliter Grand yield 28ب:0-ة ص درة ي رف كل سقطا. كل س8-0-8-01

 Harvest index 25:%اري درةص ا 8-0-8-00

حامض البرولين ومدد الري والتداخالت  رش  إضافة حامض الهيوميك وتأثير  8-0-0-0
 10 .بينهما في بعض الصفات التشريحية للذرة الصفراء

 Number of vascular bundels stem: 10  اادرة  دري  ئيحو در  م 8-0-0-0

 :Number of vascular اادرة  دري  ئيحو در سمدري ط رأليسدم 8-0-0-8
bundels in the main vein  11 

 :Vessel يطسدري  هدرتش  و در سمدري ط رأليسدمقب يكسيبيلسب 8-0-0-0
dimeter in vascular bundels of the main leaf 010 

 :Vesselيطسدري  هدرتش  و درة بحدري  ئيحرف  مقب يكسيبيلسب 8-0-0-8
dimeter in vascular bundels of the stem 011 

 Stomatal index for adaxial leaf surface: 000درب  ب درثغسترف شسةدر في  8-0-0-5

 Stomatal index for abaxial leaf :درب  ب درثغسترف شسةدر فف  8-0-0-1
surface 001 

 Stomatal frequency of adaxial:ب-2درلساادرثغسترف شسةدر في قثغس.   8-0-0-5
leaf surface 080 



    

 Stomatal frequency of:ب-2درلساادرثغسترف شسةدر فف قثغس.   8-0-0-2
abaxial leaf surface 081 

حامض البرولين ومدد الري والتداخالت رش  تأثير إضافة حامض الهيوميك و 8-0-8
 000 بينهما في بعض مؤشرات العالقات المائية للذرة الصفراء

 Estimation of the water content 008ب:%لوايسبةليىدرب هدرن   رفيسيحق 8-0-8-0

 Leaf content:ي اج  ب-1رياقب يكسيبي .غ بةليىدريسدمبادر سي 8-0-8-8
of proline 008 

 Leaf content of protein : 005بةليىدريسدمبادر سيلياق%ب 8-0-8-0

ب يكسيغسد .بفغ .( Abscisic acid)بةليىدريسدمباة بضدال  ي م 8-0-8-8
 of ABA Leaf content 081:ي اج  -1غ 

 Stress intensity  080:شاةدإلج  ا 8-0-8-5

 االستنتاجات والتوصيات

 081 دال لنل ج ا أيالً

 085 دربولسة ا ث ني ً

 املصادر

 082 دربص اسدر س يح دياًل:

 055 دربص اسدالجن يح ث نيً :

 A-B بفتصدالطسيةح  رفغحدالنكفي يح 
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 1                                                                      ...........املقدمة  
 
 

 

   Introduction:المقدمة 

محصول الذرة الصفراء احد محاصيل الحبوب الميمة اقتصاديًا ، إذ يدخل في تغذية ُيَعّد 
ن حيث المساحة ويأتي بالمرتبة الثالثة بعد القمح والرز م، اإلنسان والحيوان وفي الصناعة 

  . المزروعة واإلنتاج
ي العراق إال أن إنتاجيتو ال تزال منخفضة من مالئمة الظروف البيئية لزراعتو ف وعمى الرغم

               الماء  ومن ضمنياالعوامل األساسية  بعض كفايةيعود ذلك إلى عدم ، إذ  بوحدة المساحة
جمالي في العراق عام ألإذ بمغت المساحة المزروعة واإلنتاج ا ، (2010 ، وآخرون عبد اهلل)

          طن بمتوسط إنتاج 467466جمالي بمغ ألف دونم وبإنتاج إ 156140أكثر من  4102
 . (4102) الجهاز المركزي لإلحصاء ، كغم/دونم  543

 و كانت المساحة ،  طن 064121 حوالي 4103عام  من الذرة الصفراء انتاج العراق بمغو 

 كغم/دونم عمى أساس المساحة المزروعة  574900بغمو مقدارىا ، دونم 447116المزروعة 
 9 ( 4102 ، حصاء الزراع إلا ةیر یمد)

فإن  ، العراق في عمى الرغم من األىمية الكبيرة ليذا المحصول واالىتمام المتزايد بزراعتوو 
من وان ،  ت المزروعة بو خالل العقد األخيروتناقص في المساحا يتدىور في إنتاجو الزراع ثمت

 ، مياه الريوشحة  ، ة الجفافإنتاج الذرة الصفراء ىي مشكم ربرز األسباب التي أدت إلى تدىو أ
لصراعات الدولية عمى المياه وتزايد الطمب عمييا مما يجعل افضاًل عن ، وسوء توزيعيا 

 9 (UNWWD  ،4112) يتناقص لمزراعة اتخصيصي
 9تصاريف نيري دجمة والفرات انخفاضأثَّر بناء السدود في تركيا بشكل كبير عمى  ذإ  

 أدى إلى بناء سد عمى نير الوند، مماو ، نير دجمة  روافدعمى  سدودالران ببناء يإ وكذلك قامت
وقامت  ، نفسوثم استمرت ببناء ثالثة سدود تحويمية عمى النير  ، قطع المياه عن مدينة خانقين

بناء سدود عمى الوديان بكذالك قامت  ، نير ديالى روافدتحويل مياه نير سيوان والذي ىو أحد ب
 قية لحجز مياىيا لتضمن عدم عبورىا إلى األراضي العراقية الموسمية قرب الحدود العرا

(Addullah   ،4104). 
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وبذلك فأن نمو النباتات ، الى خفض النمو الخضري والتكاثري  ؤديت الجفاف ظروف انو 
 حسب نوع النبات والظروف البيئية 9بالمائي وذالك تحت ظروف األجياد  يتأثر سمباً 
لغرض  المياهاستعمال  ر المياه وعدم اليدر وتقنينالعناية بمصادذلك ذا يستدعي ل

وذلك باتباع بعض التطبيقات الزراعية التي  عمى انتاجية بأقل كمية من الماءأالحصول عمى 
عراض الفسمجية التي تطرأ عمى النباتات النامية في البيئات القاسية ألتيدف الى التغمب عمى ا

ن أالعديد من نتائج الدراسات عمى  دلت أذوذلك برش النباتات بحامض البرولين ،  الجفاف بسبب
ة المتوفرة بصورة طبيعية في يمينألحماض األحد اأوالذي يمثل  Proline acidحامض البرولين 

عند تعرض النبات لمعديد من االجيادات البيئية ومنيا االجياد المائي يتجمع بشكل ممحوظ  النبات 
   .(Brix  ،2009و  Jampeetong   )ة األخرى يمينألحماض اقياسًا باال
حد مكونات عممية التنظيم أو التعديل االزموزي التي من شأنيا أيمثل حامض البرولين  و 

               لصالح دخول الماء من التربة إلى أنسجة النبات  عمى التدرج في الجيد المائي البقاء
 ( .2001 ،یاسین )

ضمان استمرارية اإلنتاج العالي جل أمن األسمدة العضوية بشكل متقن  مالاستعيفضل و 
ألنيا تعمل عمى تحسين خصوبة التربة وزيادة نمو وتطور الجذور فضاًل عن زيادة ، لممحاصيل 

 .(Tan  ،4112)  نشاط األحياء الدقيقة الميمة

لعناصر الغذائية عمل عمى زيادة امتصاص ايإضافة حامض الييوميك إلى التربة  لذا فإن
 من قبل النبات وكذلك يعمل حامض الييوميك كوسط ناقل لمعناصر الغذائية من التربة إلى النبات

(  Barakat 4102 ، وآخرون) 9 
 المائي وزراعة نباتات أكثر تحمالً جياد ألتأثير اونظرًا ألىمية الدراسات التي تتعمق بدراسة 

 جياد المائي وتحسين نمو النبات ألن من خالليا تحمل اومعاممة النباتات بمركبات يمك، لمجفاف 
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  -جري البحث بيدف 8أفقد 
 االجياد المائي عند حامض البرولين برش إضافة حامض الييوميك والالتعرف عمى تأثير  -0

 9 لنبات الذرة الصفراء والتشريحية  المؤشرات المظيرية والفسمجية في  اموتداخالتي
الييوميك ورش حامض البرولين وتداخالتيما في مدى تحمل دراسة تأثير إضافة حامض  -4

 جياد المائي 9ألنبات الذرة الصفراء ل

 إلعطاءن وفترات الري يالتعرف عمى أفضل توليفة من حامض الييوميك وحامض البرول -2

  9حاصل لنبات الذرة الصفراء وأعمىنوعية  أحسن
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 استعزاض المصبدر   -2

 تأثير أضافة حامض الهيوميك في بعض الصفات الكمية والحاصل :1 -2

أن إضافة حامض الهيوميك إلى التربة يؤدي إلى زيادة إمتصاص العناصر       

الغذائية من قبل النبات حيث يعمل كوسط لنقل المغذيات من التربة إلى النبات خاصة 

يؤدي إلى زيادة قوة نمو المجموعة الجذرية وتحسينها  في حالة تعرضه لمجفاف ، كما

من خالل زيادة الوزن الجاف والرطب وزيادة التفرعات الجانبية لمجذور ، ويزيد من 

محتوى النبات من البروتينات وزيادة عدد األحياء المجهرية المفيدة في التربة ، كما انه 

ئية والكيميائية والبيولوجية بتحطيم يفكك حبيبات التربة الثقيمة ويحسن خواصها الفيزيا

جزيئات الطين ويزيد من قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماء ، وهو ذو قابمية عالية 

لمذوبان في الماء سهل اإلضافة ذو فعالية سريعة وال يترك أي آثار ضارة لإلنسان 

               . Ayas ,2005 ) (والنبات 
من حامض الهيوميك قد أعطى أعمى متوسط في  2غم. م 3 ( أن المستوى2005بين زيدان )    

سم قياسًا بمعاممة المقارنة التي أعطت  12.25صفة طول العرنوص لنبات الذرة الصفراء ، إذ بمغ 

 سم . 10.25أقل متوسط لمصفة إذ بمغ 

   (  عند تسميد الذرة الصفراء بحامض الهيوميك أن المستوى 2010وآخرون ) Hartzذكر    

 1000أعطى أعمى متوسط في صفة عدد الحبوب بالعرنوص وحاصل الحبوب و وزن  2. مغم 3

غم عمى التوالي قياسًا  302.00و  1-طن.ه 12.16و  1-حبة عرنوص 869.33حبة ، إذ بمغ 

 1-.عرنوصحبة779.35التي أعطت اقل متوسط لمصفات اذ بمغت  بمعاممة المقارنة

   غم عمى التوالي.292و1-طن.ه11.89و
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ذكر الزبيدي  وفي تجربة حقمية تضمنت التسميد بحامض الهيوميك لنباتات الذرة الصفراء ،        

صفات ل عطاء اعمى معدل فيقد تفوق  2-غم.م3وبتركيز  يكحامض الهيوم اضاف( أن 2014)

حبة وحاصل الحبوب ، إذ بمغ متوسط  1000عدد الحبوب بالعرنوص وطول العرنوص ووزن 

عمى التوالي  1-طن.ه 5.97غم و  257.56سم و  15.42و  1-ة .عرنوصحب 435.54الصفات 

 236.54سم و  13.89و 1-حبة .عرنوص 375.56قياسًا بمعاممة المقارنة إذ بمغ متوسط الصفات 

 عمى التوالي.1-طن.ه   5.55   غم و 

أدى  2-غم.م 2.5( إلى ان إضافة حامض الهيوميك بتركيز 2015وتشير نتائج الخفاجي ) 

صف/عرنوص بالمقارنة مع  15.96ى زيادة معنوية في عدد الصفوف بالعرنوص ، إذ بمغ إل

حبة ، إذ بمغ  500صف/عرنوص ، وزيادة في  13.83معاممة المقارنة ، إذ بمغ متوسط الصفة 

 غم. 95.01غم قياسًا بمعاممة المقارنة إذ بمغ متوسط الصفة  122.79

أن رش نباتات الذرة الصفراء بحامض الهيوميك كان له (  2017وبينت نتائج عبكة واالسدي )    

نتاجية  500تأثير معنوي عمى عدد العرانيص في النبات وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن  حبة وا 

 1-حبة .عرنوص 608.21و  1-عرنوص.نبات6.66الحبوب والحاصل البيولوجي بمغت 

تتابع بالمقارنة مع تركيز عمى ال 1-طن.هكتار 27.20و  1-طن. هكتار 13.82غم و  155.48و

حبة.عرنوص  523.11و  1-عرنوص.نبات 5.27الذي أعطى أقل متوسط بمغ  2-مغم.0.0الرش 

 عمى التتابع . 1-طن. هكتار 19.11و  1-طن.هكتار 7.719غم و 131.48و 

 
 ثزه في النببث.أحبمط البزولين و 2-2

وهري  ،المنظمرات األزموزيرة تسرمى بك بعض المحاليل تترراكم داخرل األنسرجة النباتيرة اهن  

وهري ،أمينيرة بررولين أو جزيئرات عضروية  اً ما أن تكون كربوهيدرات )سكروز أو كموكوز( أوأحماضرإ

 Pigmentsو  Phenolsغالبا ما تستعمل في األيض الثانوي أو فينروالت وصربغات ذائبرة مائيرًا  

hydrsolubles. 



 6                                                            .......... املصادراستعراض 
 

 

              اإلجهرررررررررادات البيئيررررررررررة  الترررررررررري أقترحرررررررررت لمتقميررررررررررل مرررررررررن ضرررررررررررر االسرررررررررتراتيجياتمرررررررررن  و  

فهرو يزيرد مرن ،  عمرى النبرات مبررولينلعمرى النبرات وتحسرين نمرو  هرو الررش الخرارجي   ر حيويرةغيال

  .أنه يعمل عمى تعديل األمكانية  التنافذية لمسايتوبالزم  ، أذتحمل النبات المجهد 

الصررعبة مثررل  ة الظررروفومررن األدوار الترري يقرروم بهررا البرررولين داخررل النبررات هرري مقاومرر  

الخاليرا فيقمرل مرن مخراطر التمرف  والمموحرة ويعمرل عمرى زيرادة بروتروبالزم الجفرافالحرارة، والبررودة و 

زيد من مرونة الغشاء حتى تديم أنتفاخ يأن تراكم البرولين في أنسجة النبات و ، الناتج عن اإلجهاد 

  (2212،)غنية  الخمية وبالتالي الحفاظ عمى النشاط األنزيمي.

( لمخمية لذا يطمرق nontoxicأن التراكيز العالية نسبيًا من البرولين قد تكون غير سامة )  

 Enzymeحاميرررررات األنزيمررررررات) بصرفة( الترررري تقرررروم Compatible Solutes) عميررررها مصرررررطم 

Protectantsب والعضريات التراكير (  تحت ظروف المموحة أو الجفاف فضراًل عرن المحافظرة عمرى

 وTatar) .كاسررحًا لمجررذور الحرررة يعرردومررن وظررائف البرررولين فرري النبررات أيضررا أنرره . داخررل الخميررة 

Gevrek ، 2212). 

 
 تجمع البزولين في ظل ظزوف األجهبداث البيئيت . 2-3

               وهررررررررذا ،األمينرررررررري البرررررررررولين لررررررررى تجمررررررررع الحررررررررامض إيررررررررؤدي األجهرررررررراد المررررررررائي   

 ،م قدرة األنسجة عمى بناء البرروتين وزيرادة الكميرات الناتجرة مرن عمميرات هدمرهلى عدإالتجمع يعود 

 ،وآخررو  Aroiee ).والذي له عالقرة وثيقرة الصرمة فري ميكانيكيرة مقاومرة النبرات لظرروف األجهراد

2222  . ) 

المائيرة لمنبرات تحرت ظرروف اإلجهراد  جل الحفاظ عمرى الحالرةأالمهمة من   اآللياتمن و  

التعرررديل األزمررروزي ، إذ  تتضرررمن هرررذ  اآلليرررة ترررراكم عررردد مرررن الجزيئرررات أو االيونرررات  هرررو ،المرررائي

ونتيجرًة لترراكم هرذ  الرذائبات تحرت ظرروف  ،)الذائبات( الفعالة أزموزيًا ومن ضمنها حامض البرولين

اإلجهرراد المررائي يحرردث انخفرراض لمجهررد األزمرروزي لمخميررة وبهررذا ينجررذب المرراء إلررى داخررل الخميررة ممررا 
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 . التقميرررل مرررن ترررأثير اإلجهررراد الرررذي يتعررررض لررره النبرررات مرررن ثرررمفررري الحفررراظ عمرررى انتفاخهرررا و  يسررراعد

 . (2212 ،عباس)

 

 البرولين في النباتات المعرضة لظروف اإلجهاد : حامض وظائف 2-4

يترررررراكم  ولكرررررن ال ،يترررررراكم نتيجرررررة لإلجهررررراد المرررررائي Prolineن الحرررررامض األمينررررري البررررررولين إ      

إال بعد حد معين من اإلجهاد الشديد, وال يتراكم البرولين في الظالم ألن تحول اتات في النبالبرولين 

لرذالك فرأن التغيررات التري يسرتحثها اإلجهراد والتري ، مين واالرجنين  يثبط  في الظرالم كل من الكموتا

 . هي لى تراكم البرولينإتؤدي 

قررد يفسررر ثبررات البرررولين دخررول البرررولين لبنرراء البروتينررات يقررل  بسرربب الررذبول وهررذا ن أ -1

ن اإلجهرراد المررائي اليمنررع فقررط أكسرردة البرررولين بررل يعمررل عمررى تحررول نررواتج ا  و  ، المتررراكم

 .األكسدة لمركبات أخرى الى البرولين مما يزيد من كميته 

وأسرتيل حرامض   glutamic acidالمواد المشعة وجرد أن حرامض الكموتاميرك  عمالباست -2

لررى البرررولين أثنرراء اإلجهرراد وعنررد ترروافر إتتحررول   acetylglutamic acidالكموتاميررك 

 .لى حامض الكموتاميك إالماء يتأكسد البرولين 

لرررى إأن بنررراء البررررولين وتثبررريط بنررراء البرررروتين وهررردم البروتينرررات وتحرررول نرررواتج األكسررردة   -3

  .لى إيعود لبرولين اوان اهمية   . برولين هي السبب الرئيسي في تراكم البرولين

 

 العالقات المائية أواًل : 

 يعمل تراكم البرولين كمادة مخفضة لمجهد األزموزي خاصة في السايتوبالزم أثناء اإلجهاد  -1

 . الجفافيعمل البرولين كمادة واقية من  -2

 

 



 8                                                            .......... املصادراستعراض 
 

 

 

 ثانيًا : أيض النتروجي  

 البروتينررات تحمررليعمررل البرررولين كوسرريمة لتخررزين النتررروجين بررداًل مررن فقررد  لمجررو الخررارجي عنررد 

 كمانع لسمية األمونيا الناتجة أثناء اإلجهاد وتكوين األمونيا

 

 كمادة ذات قوة إختزالية أوهيكل كربوني لمتفاعالت األخرى عند الري ثالثًا  : الطاقة

 .(2211 ،)الوهيبي 

 

تأثيز الزش بحبمط البزولين في بعط صفبث النمى الخضزي والحبصل والصفبث  2-5

 اء .النىعيت لنببث الذرة الصفز
ميني البرولين ألرش بادرات الذرة الصفراء بالحامض ا نأ( 2007وآخرون ) Aliوجد  

عند  ، أذ زاد أرتفاع النبات زيادة في المجموع الخضري أحدث 1-م.لترغمم 60و 30وبتراكيز 

 .% 1.95% مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت 2.33وبنسبة  1-ممغم.لتر 30 التركيز

ومتوسط المساحة الورقية زيادة في متوسط ارتفاع النبات  حصول( 2010القزاز )د وجو   

 ، إذ حصل أعمى  مميمول 30و 20و 10و 0عند رش البرولين عمى نبات الحنطة بالتراكيز 

% قياسًا 11.79وبنسبة زيادة مقدارها  سم 59.25بمغت  مميمول 20عند التركيز منباتلارتفاع 

 والذي بمغ متوسط لممساحة الورقيةقل أامض البرولين أعطى بمعاممة المقارنة وعند عدم الرش بح

والذي بمغ  لمنبات ورقيةأعمى متوسط مساحة  مميمول 20التركيز  ، كذلك اعطى 2سم 18.28

 .2سم 18.28 تي بمغتوال قياسًا بمعاممة المقارنة % 24.179وبنسبة زيادة مقدارها  2سم 22.7

مض نباتات الذرة الصفراء بحاعند رش  Zakaria (2016) وSaddon الحظو  

إذ  ،زيادة معنوية في متوسط صفة ارتفاع النبات -1ممغم .لتر 200, 100 و 0البرولين وبتركيز 

، قياسًا بمعاممة المقارنة سم  162.82بمغ  1-.لتر مممغ200زاد متوسط هذ  الصفة عند التركيز 
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وراق والمساحة الورقية إذ بمغ زيادة معنوية في عدد األ حصمت  وكذلكسم ،  150.16التي بمغت 

 -1ورقة .نبات  14.67التي بمغت  عاممة المقارنةمقياسًا ب 2سم 566.2و  1-ورقة . نبات 16.22

 . عمى التوالي2سم  489.5 و

ن الرش بحامض البرولين لنبات الذرة الصفراء بتراكيز أ (2015) بين الغانمي وآخرونو  

 دليلإلى زيادة معنوية في صفات النمو الخضري ومنها دى أ 1-ممغم .لتر 150,  100,  50,  0

 SPAD وحدة 55.8اذ بمغ  1-ممغم .لتر 100والمساحة الورقية عند التركيز في األوراق الكموروفيل

  .  2سم 533و   SPADوحدة 53.3بمعاممة المقارنة التي بمغت  عمى التوالي قياساً  2سم 620و

 ميني البرولين وبأربعة تراكيز ألنطة بالحامض ارش نبات الح أن( 2014بين التميمي )و  

يجابي في زيادة عدد الحبوب في السنبمة ، إذ حصمت زيادة في أ أثرله  مميمول 30و 20و 0و 

ولم يكن هناك فرق معنوي بين ، % 13.18بمغت  مميمول 30متوسط عدد الحبوب عند التركيز 

كانت هناك زيادة  مميمول 30إلى  0من  البرولين زيادةولكن عند  ،مميمول 30و  20التراكيز 

 % .29.13حبة ونسبة الزيادة بمغت  1000معنوية في وزن 

أدى إلى  1-لتر ممغم. 200البرولين بتركيز حامض  ن إضافةأ( 2010ذكرت إبراهيم )و       

بمغ ، إذ سم ، قياسًا بمعاممة المقارنة  170.21بمغ  ، أذحصول زيادة في متوسط ارتفاع النبات

 33.84سم ، وزيادة في متوسط عدد الصفوف بالعرنوص إذ بمغ  164.07رتفاع ألتوسط ام

و عدد الحبوب في  1-صف.عرنوص 33.22مقارنة بمعاممة المقارنة ، إذ بمغت  1-صف.عرنوص

 1-حبة.صف 678.66و  1-حبة.عرنوص 42.26كل صف وعدد الحبوب بالعرنوص ، إذ بمغ 

و   1-حبة.عرنوص 37.93قارنة ، إذ بمغ متوسط الصفة مقارنة بمعامالت المعمى التوالي 

عمى التوالي ، وعزت ذلك إلى دور حامض البرولين في تغيير الجهد  1-حبة.صف 577.60

من الجهد  يغير البرولينوخاصة  مينيةألحماض األن اأنسجة النبات ، إذ وجد ألزموزي ألا

 . لمخاليا  االزموزي
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 : Water stressاإلجهاد المائي 6-2 

البيئي عمى انه أي عامل خارجي )بيئي( يسبب تأثيرات غير مالئمة   Stressيعرف اإلجهاد

لمكائن الحي ، وتشمل تمك التأثيرات مظاهر الحياة كافة من تغيرات مظهرية )شكمية( وفيزيائية 

ن تأثير وكيميائية . أما المؤثرات البيئية فتشمل درجة الحرارة والماء واالمالح والضوء وغيرها . و  ا 

 تمك العوامل يشمل زيادتها ونقصانها .

(، 2007وآخرون،  Aliواإلجهاد المائي هو واحد من أهم أنواع اإلجهادات البيئية غير الحيوية)

الذي يؤثر في نمو النبات ويحد من إنتاجيته ويؤدي إلى العديد من التغيرات الفسيولوجية لمنباتات ( 

Abdelgawad  ، 2014وآخرون.) 

يعد االجهاد المائي من بين االجهادات األكثر حدوثًا في الطبيعة ، اذ يظهر هذا االجهاد 

عندما يكون الماء الممتص أقل بكثير من الماء المفقود عن طريق النت  ، الذي يكون ذو عالقة 

 خطية سمبية مع الحاصل ، ولالجهاد المائي تأثيرات عدة اهمها: 

لخمية، إذ يغير من الجهد الكمي لمماء والجهد االزموزي ، مما يؤثر اإلجهاد المائي عمى ا -1

الذي يؤثر بالتالي عمى عممية البناء  2COيسبب انغالق الثغور الذي يؤثر بدور  عمى  دخول   

 الضوئي.

 يحث عمى زيادة درجة الشيخوخة و تساقط األوراق و عدم تكوين األزهار. -2

الى ألعديد من التغيرات منها التغيرات اإلنزيمية و  يؤثر عمى األنسجة النباتية إذ يؤدي -3

  التغيرات في محتواها من الكاربوهيدرات و البروتينات.

يؤثر عمى الهرمونات النباتية ، إذ يعمل عمى تغير تركيزها و منها حامض االبسيسيك و  -4

 األوكسين  واألثمين و الجبرلين والسيتوكاينين .

 يسبب زيادة في نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة. إن اإلجهاد المائي الشديد5-
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في عممية البناء الضوئي ، كذلك بسبب انغالق الثغور  2COيؤدي إلى نقص في التمثيل  -6

 (.2011نتيجة نقص الماء بالخاليا الحارسة)محب، 

 مستويات اإلجهاد المائي في النبات :1- 2-6

 ( وهي2001مستويات ) ياسين ، قسم بعض الباحثين اإلجهاد المائي إلى ثالثة

: عندما ينخفض الجهد المائي لمخاليا  بمقدار قميل جدًا   Mild stressاإلجهاد الطفيف  -1

 من وحدات الجهد المائي .

: عندما ينخفض الجهد المائي لمخاليا إلى المدى )  Moderate stressاإلجهاد المعتدل  -2

 ( ميكا باسكال . 1.5إلى  – 1.2

: عندما ينخفض الجهد المائي لمخاليا                        Severe stressاد القاسي اإلجه -3

 ( ميكا باسكال . 1.5أكثر من )

 

تأثير اإلجهاد المائي في بعض مؤشرات النمو الخضري والحاصل والصفات النوعية 7  -2

 والتشريحية لنبات الذرة الصفراء .

تطبيق معامالت الري المختمفة عمى نبات الذرة الصفراء  بينت العديد من الدراسات التي تناولت

أن استعمال الري الناقص بأي شكل من أشكاله يؤثر سمبًا عمى نمو وحاصل النبات بشكل معنوي 

ن تعرض نباتات  ن استعمال معاممة الري الكاممة أعطت أعمى قيم لمعايير النمو المدروسة ، وا  ، وا 

 بب انخفاضًا في النمو والحاصل .الذرة الصفراء لإلجهاد المائي يس

( الى ان اإلجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة في المراحل 2009وآخرون ) Marinusوأشار 

% من الغطاء 70األولى من نمو النبات تؤدي إلى انخفاض معدل نمو  ، والسيما بعد إكمال 

المحافظة عمى حالة الماء في الخضري نتيجة لزيادة عمميات النت  ، إذ تؤدي الجذور دور مهم في 

حداث تغيرات في  النبات تحت ظروف اإلجهاد المائي من خالل زيادة تكوين الجذور الجانبية وا 

 معدل نمو الجذورواتجاهها .
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( أن العجز في ماء التربة خالل مدة نمو محصول زهرة 2008واخرون )  Djurovicواوض 

% 30% و 29% و17قصان الحاصل بنسبة الشمس وفول الصويا والذرة الصفراء يؤدي الى ن

 عمى التوالي .

( أن حجب ماء الري خالل مرحمة النمو 2013وآخرون ) Azarpanahوأظهرت نتائج 

سم مقارنة بمعاممة حجب الري خالل  158.85الخضري أعطى أقل متوسط الرتفاع النبات بمغ 

 سم .  169.07بمغ مرحمة ممئ الحبوب ، أي أعطت معداًل أعمى الرتفاع النبات ، إذ 

( تأثر ارتفاع النبات معنويا" بزيادة األجهاد المائي، إذ 2008واخرون ) Nezamiوأكدت نتائج 

 % من السعة الحقمية .30% و100سم عند إعطاء  35سم الى  58.2قل ارتفاع النبات من 

 

تة ( أن اإلجهاد المائي أدى الى انخفاض حاصل الحبوب ومكونا2011وآخرون ) Irajووجد 

% وكانت نسبة االنخفاض في 75 -% 50 -% 25عند استخدام ثالثة مستويات من الري 

 % مقارنة بمعاممة الري الكاممة .75% إلى  51الحاصل من 

 

( لمعرفة تأثير نقص الماء في 2012)Moosaviمن خالل النتائج التي توصل إليها  

لمعاممة الري  2سم  4.1نخفضت منمحصول الذرة الصفراء ، وجد أن صفة المساحة الورقية قد ا

ورقة، في حين لم تكن هناك فروق  10لمعاممة قطع الري عند مرحمة   2سم 3.3الكامل إلى 

معنوية بين معاممة الري الكامل ومعاممة قطع الري عند ظهور النورة وممئ الحبوب مما يشير إلى 

 عدم تأثر هاتان المرحمتان بنقص الماء.

عمى نمو النبات وذلك بحسب نوع النبات والظروف البيئية، وان اإلجهاد ويؤثر اإلجهاد المائي 

المائي يؤدي إلى تثبيط عممية االنقسام الخموي مما يؤدي إلى نقص في عدد الخاليا، وكذلك يؤدي 

إلى تثبيط عممية االتساع الخموي مما يؤدي إلى تقميل حجم الخاليا ، كذلك يؤدي إلى حدوث خمل 

وذلك من خالل تأثير اإلجهاد المائي عمى زيادة   Hormone Imbalanceوني في التوازن الهرم
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.          Growth retardantsفي بناء ونشاط معوقات النمو أو مثبطات النمو ونشاطها 

( من خالل دراسة التغير في التركيز الداخمي لمهرمونات 2013وآخرون ) Pirastehتوصل 

تحت اإلجهاد  ZTوالزياتين  ABAواألبسيسك  GA3رلين و الجب IAAالبنائية مثل األوكسين 

% من قيمة السعة الحقمية  ، ان هذ  الهرمونات تأثرت   100و 80و  60و  40و  20المائي 

و  GA3%  وقل تركيز كل من 16.2معنويًا باإلجهاد المائي ، إذ زاد تركيز االبسيسك بنسبة 

IAA  وZT   مقارنة بمعاممة السيطرة الذي بمغ  % عمى التوالي8.4%و 8.9% و9.3بنسبة

10.5.% 

( أن عدد األوراق لبادرات الذرة الصفراء قد انخفض 2012وأخرون )  Anandوأوضحت نتائج 

  1-ورقة.نبات 7.50تحت ظروف اإلجهاد المائي ، إذ كان عدد األوراق لمنباتات المعرضة لإلجهاد 

 .1-ورقة. نبات 9.25مقارنة بمعاممة السيطرة والذي بمغ 

( أن عدد أوراق بادرات             2014واخرون ) Calvoواظهرت النتائج التي توصل إليها 

 1-ورقة .نبات 5.5الذرة الصفراء انخفض عند تعرض البادرات إلى اإلجهاد المائي ، اذكان العدد 

وراق ، ويمكن أن يعزى السبب إلى ذبول األ1-ورقة.نبات 8مقارنة بمعاممة السيطرة والتي بمغت 

السفمى وسقوطها بسبب نقص الماء ، إذ إن سقوط األوراق يعد وسيمة دفاعية يمكن لمنبات من 

 خاللها أن يقمل النت  .

% عند 100( أن الري عند السعة الحقمية 2013بينت النتائج التي توصل إليها الجبوري )

لجاف لمجذور والتي مرحمتي األستطالة والتزهير لنبات الحنطة صنف سالي قد تفوق في الوزن ا

%  من السعة الحقمية . 50,  75غم  عمى التوالي مقارنة بمستويّي الري  2.21,  2.02بمغت  

 غم عمى التوالي .1.92و 1.80والتي بمغت 
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( لمعرفة تأثير مدد الري في متوسط قطر 2017من خالل النتائج التي توصل إليها الجبوري )

سم مقارنة  3.76مين بإعطاء أعمى متوسط لمصفة بمغ الساق ، بين تفوقت مدة الري كل يو 

 .سم  3.22بمعاممة الري كل ستة أيام ، إذ بمغ متوسط الصفة 

 

 تأثير اإلجهاد المائي في بعض المؤشرات الفسمجية لنبات الذرة الصفراء.8-2 

 تأثير اإلجهاد المائي في محتوى الكموروفيل في األوراق :  2-8-1

ليس بإعطاء المون األخضر لمنبات إنما يمعب دورًا هاما في عممية البناء إن أهمية الكموروفيل 

الضوئي ، إذ تتولى البالستيدات الخضر القيام بهذ  العممية داخل أوراق النباتات ، إذ توجه الطاقة 

الضوئية التي يتم امتصاصها الى مراكز تفاعل خاصة في الثايموكويدات ، وتتولى هذ  المراكز و 

زيئات حاممة االلكترونات تحويل الطاقة الضوئية لمحصول غاز ثاني أوكسيد الكربون من معها الج

الهواء ، و في نهايتها تؤدي إلى إنتاج المواد السكرية و غيرها من المواد الغذائية كالنشاء الدهون و 

 البروتين و الفيتامينات .

%  75و  50الى  %100( ان انخفاض رطوبة التربة من 2009واخرون ) Sajedوبين  

 20.40الى  33.10من السعة الحقمية ادت الى انخفاض محتوى األوراق من الكموروفيل من 

 عمى التوالي .2-مايكرومول .سم 13.40و

( لصنفين من الذرة الصفراء             2013وأوضحت نتائج دراسة طوشان وآخرون )

معنوي في محتوى الكموروفيل  المعرضة لإلجهاد المائي ، حدوث انخفاض 1وباسل 82غوطة 

عند معاممة  82الكمي في األوراق بزيادة اإلجهاد المائي لكال الصنفين ، إذ بمغ الصنف غوطة 

أوراق خضر ، في حين ارتفعت بشكل كبير  1-ممغم .غم14.3% من السعة الحقمية حوالي 55

 33.2و  32.2غت % من السعة الحقمية  وبم85% و   70لدى وفرة الرطوبة عند المعاممتين 

 أوراق خضر عمى التوالي . 1-ممغم .غم
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السموك السابق نفسه إال أن محتوا  من الكموروفيل تراجع لحد ما مقارنة  1وسمك الصنف باسل

% أذ بمغ 85% و 70بمغ عند معاممة المقارنة وفي ظروف السعات الحقمية   82بالصنف غوطة 

 توالي  .أوراق خضر عمى  ال 1-ممغم .غم 31.6و  30.5

 

 -تأثير اإلجهاد المائي في محتوى البرولي  في األوراق: 2-8-2

( أن زيادة حامض البرولين في النبات يعود إلى زيادة بناء 1999وآخرون ) Nanjoبين   

 -Pyrroline -5البرولين من حامض الكموتاميك وانخفاض هدمه ، إذ يختزل الحامض

carboxylate( P5cإلى حامض البرولين )))                 ويسيطر عمى هذا المسمك انزيمان هما  ،

) (Pyrroline -5- carboxylate – Synthase (P5cS  وانزيم )Pyrroline -5- 

carboxylate – Reductase( P5cR). الذي يظهر تأثير  في خطوات البناء النهائية ) 

ن زيادة تجمع البرولين في النبات المتعرض لمشد المائي قد   يرجع إلى عدم مقدرة النبات وا 

عمى البناء الحيوي لمبروتين ، فتزداد كمية األحماض األمينية داخل النبات ومن ضمنها حامض 

البرولين ، الذي يعد أحد الوسائل الدفاعية لمتقميل من التأثير الضار لمجفاف . ويعتقد أن اإلجهاد 

نتا ج األحماض األمينية ومنها البرولين ، الجفافي يؤدي إلى تحفيز انزيمات تحمل البروتينات وا 

الذي يعمل حافظًا ازموزيًا ، ويأتي أثر البرولين في استقرار وثباتية االغشية الخموية وزيادة قابمية 

 (.2009الخمية عمى سحب الماء والمغذيات .)مهدي ومحمد, 

 

 تأثير اإلجهاد المائي في محتوى األوراق م  البروتي : 2-8-3

ت من المكونات األساسية لممادة الحية لمخمية فمنها يتكون البروتوبالزم تعد البروتينا 

وهوالماد  الحية األساسية لمخمية واألنسجة ، وأن الخصائص الكيموحيوية لمكائنات الحية وتطورها 

يعتمد عمى كيمياء البروتينات من خالل التأثير عمى األحماض االمينية , فضاًل عن أنها تدخل في 

نزيمات وهي أداة عمل الخمية وبعض الهرمونات إذ يؤثر اإلجهاد المائي عمى عممية تركيب األ
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أيض البروتينات ، وذلك ألن البروتينات هي المركبات األساسية المهمة الداخمة في كل الوظائف 

 ( . Riahinia ،2003الحيوية بالخمية )

لعممية الفسمجية وان تعرض النبات إلى ظروف ش  الماء يؤدي إلى حدوث تغيرات با 

والبايوكيميائية متمثاًل بتغير تركيز العديد من المواد االيضية يتبع ذلك اضطراب بأيض االحماض 

( وهذا التغيرات تشمل تعبير البروتين وتراكمه ، ويخمف أنواع  2014وآخرون ،  Calvoاألمينية )

 أخرى جديدة كاستجابة لتعرض النبات لإلجهاد المائي خالل النمو.   

وتم تشخيص هذ  التغيرات بكونها عبارة عن تغيرات كمية ونوعية لمبروتينات المتواجردة فري  

 ( . 2011خالل اإلجهاد المائي ) محب ،  Zea mays Lأوراق الذرة الصفراء  .
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 Materials and Methodsك العمل ئاالمىاد وطز

 : و تصميمهبمىلع التجزبة 3-1

يضػش  عقةكعػة لػ ؿ  التػ  تةػش اػنشؿ اػري نفذت ىذه الدراسة فػ  ننطةػة ق ير ػة يػدام        
تراك ز نلتمفة نف حشنض العركل ف كحشنض الي كن ػؾ  تأث ر عيدؼ إ جشد ، 2018لرع ق  أالنكسـ 

كصػػفشت الحشصػػؿ لنعشتػػشت الػػذرة  لننػػك الفسػػمج ة كالتاػػر ح ةأفػػ  لػػكاص  كنػػدد الػػرم كالتػػدالؿ ع نيػػش
 القاػػكاة ة  الةطشيػػشتتصػػن ـ نفػػذت تجرعػػة يشنم ػػة عأسػػتلداـ إذ  ، mays L.    Zea الصػػفرا 
كؿ نكػرر تػـ ، كعث ثة نكررات  Randomized complete block design (RCBD)الكشنمة 

ل صػػػػعد يػػػػدد  2ـ2.5x 2.5تجر ع ػػػػة ال الكحػػػػدة  أعقػػػػشدعمغػػػػت  ، إذ جر ع ػػػػةكحػػػػدة ت 16تةسػػػػ نو إلػػػػ  
 ككشنػػػت ، طلطػػػك  ةكحػػػدة تجر ع ػػػة كتنػػػت زرايػػػة كػػػؿ كحػػػدة تجر ع ػػػة عشرعقػػػ 48الكحػػػدات التجر ع ػػػة 

سػػـ  30سػػـ كالنسػػشفة نػػف جػػكرة إلػػ  ألػػرل يمػػ  نفػػس اللػػط عنةػػدار  75النسػػشفة عػػ ف لػػط كالػػر 
 .1-نعشت.ق 44444فة نعشت ة نةدارىش ، ككثشنعشت  24ل صعد يدد النعشتشت ف  كؿ كحدة تجر ع ة 

                 يعػػػػػػػػػػؿ الزرايػػػػػػػػػػة كعأينػػػػػػػػػػشؽ نلتمفػػػػػػػػػػة ألػػػػػػػػػػذت ي نػػػػػػػػػػشت ياػػػػػػػػػػكاة ة نػػػػػػػػػػف ترعػػػػػػػػػػة الحةػػػػػػػػػػؿك   
الك ن شة ػػػة  اللػػػكاصلتةػػػد ر عقػػػض    سػػػـ ، كنزجػػػت ج ػػػدان لتحم ػػػؿ نككنشتيػػػش فػػػ  النلتعػػػر 60-30ق

   .1ككنش نكضد ف  الجدكؿ ق كالف ز شة ة
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 . الخواص الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة( بعض 1جدول )

 وحدة القياس القيمة الخاصية

 ........... نز ج ة ط ن ة نسجة الترعة

 ترعة -1كغـ.غـ  255.2 الغر ف

 ترعة -1كغـ .غـ  332.8 الط ف

 ترعة -1كغـ .غـ  412 الرنؿ

1-غـ .كغـ 10 النشدة القضك ة
 ترعة 

 غـ100 .نؿ  7.4 النحتكل الرطكع 

 ترك ز ا كف الي دركج ف pH 7.3تفشيؿ الترعة 

 1-ـ د س ننز. EC 2.05التكص ؿ الكيرعشة  

 % FC 16.65السقة الحةم ة 

ى
 مصدر البذور : 3-2

تػػػػػػػػػـ الحصػػػػػػػػػكؿ يمػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػذكر الػػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػػفرا  صػػػػػػػػػنؼ ق فجػػػػػػػػػر  نػػػػػػػػػف الي ةػػػػػػػػػة القشنػػػػػػػػػة 
الكايػػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػػ  نحشفظػػػػػػػػػػػػة لمعحػػػػػػػػػػػكث الزراي ػػػػػػػػػػػة ق نركػػػػػػػػػػػز أعػػػػػػػػػػػش  ل عحػػػػػػػػػػػػشث الزراي ػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػشعةشن   

 . عغداد / أعك غر ب
 تهيئة األرض وتنفيذ التجزبة : 3-3

 ، ـ 40x60 كعأعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشد تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكح   2ـ 2400لصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ارض نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشحتيش      
  إذ تػػػػػػػػػػػػػـ حراثتيػػػػػػػػػػػػػش حػػػػػػػػػػػػػراثت ف نتقشنػػػػػػػػػػػػػدت ف عكاسػػػػػػػػػػػػػطة النحػػػػػػػػػػػػػراث النطرحػػػػػػػػػػػػػ  الةػػػػػػػػػػػػػ ب كعقنػػػػػػػػػػػػػؽ 

لترعػػػػػػػػة كعقػػػػػػػػدىش ثػػػػػػػػـ تػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػد ؿ ا ، ناػػػػػػػػشط الةرصػػػػػػػػ ةألسػػػػػػػػـ ، كعقػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػـ تةسػػػػػػػػ نيش عش30
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عػػػػػػػ ف كػػػػػػػؿ نكػػػػػػػرر  نتػػػػػػػر 1 لتجرعػػػػػػػة إلػػػػػػػ  ث ثػػػػػػػة نكػػػػػػػررات نػػػػػػػش تػػػػػػػرؾ نسػػػػػػػشفةأرض أتػػػػػػػـ تةسػػػػػػػ ـ 
 . 15/3/2018تنت الزراية عتشر خ  . كألر

 عمليبت التسميد : 3-4

               كعنتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط P2O5تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشفة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنشد السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعر فكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفشت الث ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
    النتركج نػػػػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػػػػنشد كعقػػػػػػػػػػػػدىش تنػػػػػػػػػػػػت ينم ػػػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػػػن د عش، يعػػػػػػػػػػػػؿ الزرايػػػػػػػػػػػػة  1-كغػػػػػػػػػػػػـ.ق100
         كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دفقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكغ 1-كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ .ق200  عنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار   ال كر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشق 

السػػػػػػػػػػػػنشد شعد  سػػػػػػػػػػػػنتتػػػػػػػػػػػػـ ال كعقػػػػػػػػػػػػدىش ،سػػػػػػػػػػػػتطشلة يعػػػػػػػػػػػػؿ التزى ػػػػػػػػػػػػرألكالثشن ػػػػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػػػػد ا، العػػػػػػػػػػػػشدرات 
كتنػػػػػػػػػػػػت النكشفحػػػػػػػػػػػػة الكيشة ػػػػػػػػػػػػة  1-كغػػػػػػػػػػػػـ.ق100 ق كعر تػػػػػػػػػػػػشت العكتشسػػػػػػػػػػػػ ـك   عنةػػػػػػػػػػػػدار لعكتشسػػػػػػػػػػػػ ا

رة حفػػػػػػػػػػشر سػػػػػػػػػػشؽ الػػػػػػػػػػذرة كذلػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػف طر ػػػػػػػػػػؽ تمةػػػػػػػػػػ ـ الةنػػػػػػػػػػة لمنعشتػػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػػف ا صػػػػػػػػػػشعة عحاػػػػػػػػػػ
كريػػػػػػػػػػػػػػػة   4-6   ينػػػػػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػػػػك ف نع ػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػد شز نكف كفػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػرحمت ف األكلػػػػػػػػػػػػػػػ عالنشن ػػػػػػػػػػػػػػػة 

  ـك  نف النكشفحة األكل  . 15-20كالنكشفحة الثشن ة عقد 

 : معبمالت التجزبة 3-5
ى.ىفتزات الزي -1

  . فترات رم كى  ث ثتضننت الدراسة 
 .ر ة 18عكايش  شـالرم كؿ لنسة أ  -1     

 .ر شت  9عكايش  الرم كؿ يارة أ شـ 2-
 . ر شت 6عكايش  الرم كؿ لنسة يار  كـ3-
 
 حبمط البزولين .رش  وظبفة حبمط الهيىميك إ -2

حػػػػػػػػػػػشنض العػػػػػػػػػػػركل ف ينػػػػػػػػػػػد رش  الي كن ػػػػػػػػػػػؾ ك حػػػػػػػػػػػشنض تػػػػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػػػػشفة السػػػػػػػػػػػنشد القضػػػػػػػػػػػكم
ر ياػػػػػػػػػػ كا ضػػػػػػػػػػشفة الثشن ػػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػت عقػػػػػػػػػػد ،أكراؽ 4-5كصػػػػػػػػػػكؿ النعػػػػػػػػػػشت إلػػػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػك ف 

يعػػػػػػػػػػؿ ، كا ضػػػػػػػػػػشفة الثشلثػػػػػػػػػػة عقػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػير نػػػػػػػػػػف ا ضػػػػػػػػػػشفة الثشن ػػػػػػػػػػة  ، نػػػػػػػػػػف ا ضػػػػػػػػػػشفة األكلػػػػػػػػػػ 
 .كصكؿ النعشت إل  نرحمة النضج النيشة  
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   ك1ىػػػػػػػػػػػػ  عث ثػػػػػػػػػػػػة تراك ػػػػػػػػػػػػز الي كن ػػػػػػػػػػػػؾ  حػػػػػػػػػػػػشنض إضػػػػػػػػػػػػشفة السػػػػػػػػػػػػنشد القضػػػػػػػػػػػػكم تنػػػػػػػػػػػػتك   
ك  100 فكشنػػػػػػػػػػػػػػػػت عكايػػػػػػػػػػػػػػػػش ن نػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػركل فألالحػػػػػػػػػػػػػػػػشنض ا رشأنػػػػػػػػػػػػػػػػش  ، 2-.ـغػػػػػػػػػػػػػػػػـ 3ك  2

  لنراػػػػػػػػػػػػػػة ال دك ػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػقة أسػػػػػػػػػػػػػػتقنشؿ أع يمػػػػػػػػػػػػػػ  األكراؽ  راػػػػػػػػػػػػػػشن  1-تػػػػػػػػػػػػػػر.لنمغػػػػػػػػػػػػػػـ  300ك 200
إلػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػة  النعػػػػػػػػشت لػػػػػػػػرش فػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػعشح العػػػػػػػػشكر لحػػػػػػػػ ف كصػػػػػػػػكؿأينم ػػػػػػػػة تنػػػػػػػػت ك  ،لتػػػػػػػػر 2

أثنػػػػػػػػػش  الػػػػػػػػػرش لضػػػػػػػػػنشف يػػػػػػػػػدـ  كتػػػػػػػػػـ فصػػػػػػػػػؿ النقػػػػػػػػػشن ت عةطػػػػػػػػػش نػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػش مكف ،العمػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػشـ 
 تطش ر الرذاذ ع ف النقشن ت النتجشكرة .

   صفبت النمى المدروسة :ال 3-6

 Growth characteristics النمىصفبت الً : أو

  فللضػػػػػػػػػر ة نػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػ ؿ ي ػػػػػػػػػشس ياػػػػػػػػػرة نعشتػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػف اللطػػػػػػػػػأي ػػػػػػػػػشس الصػػػػػػػػػفشت  تػػػػػػػػػـ
 .كى  كألذ نتكسطيش   فالكسط 

 . Plant Heightرتفاع النبات )سم( أ 1-
ينػػػػػػػػػد عدا ػػػػػػػػػة نرحمػػػػػػػػػة   فلكسػػػػػػػػػط أ  فنعشتػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػألكذة نػػػػػػػػػف اللطػػػػػػػػػ ةرتفػػػػػػػػػشع ياػػػػػػػػػر أيػػػػػػػػػ س      

نػػػػػػػػػف  دا ن تػػػػػػػػػعشسػػػػػػػػػتقنشؿ النسػػػػػػػػػطرة النتر ػػػػػػػػػة إعلػػػػػػػػػذ نتكسػػػػػػػػػطش أك ة لكػػػػػػػػػؿ كحػػػػػػػػػدة تجر ع ػػػػػػػػػ التزى ػػػػػػػػػر
                        السػػػػػػػػػػػػػػػػشؽ كينػػػػػػػػػػػػػػػػد النضػػػػػػػػػػػػػػػػج النيػػػػػػػػػػػػػػػػشة  النػػػػػػػػػػػػػػػػكرة الذكر ػػػػػػػػػػػػػػػػة يمػػػػػػػػػػػػػػػػ يشيػػػػػػػػػػػػػػػػدة النعػػػػػػػػػػػػػػػػشت حتػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . 2010قيعد اهلل كآلركف ،
 . Stem Diameterقطر الساق )ممم(  2-

يػػػػػػػػػػ س يطػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػشؽ ينػػػػػػػػػػد النضػػػػػػػػػػج النيػػػػػػػػػػشة  كلػػػػػػػػػػنفس النعشتػػػػػػػػػػشت النػػػػػػػػػػألكذة لة ػػػػػػػػػػشس 
كؿ سػػػػػػػػػػػػ ن ة عقػػػػػػػػػػػػد أكؿ تفػػػػػػػػػػػػرع كذلػػػػػػػػػػػػؾ عشسػػػػػػػػػػػػتقنشؿ الةدنػػػػػػػػػػػػة أارتفػػػػػػػػػػػػشع النعػػػػػػػػػػػػشت اعتػػػػػػػػػػػػدا ن نػػػػػػػػػػػػف 

 .  Digital Vernier Caliperلكتركن ة ألا
 .  Leaf area (2المساحة الورقية )سم 3-

النسػػػػػػػػػػػػػشحة الكري ػػػػػػػػػػػػػة ي سػػػػػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػػػػػؿ نقشنمػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػػػػػػة التزى ػػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػػف األكراؽ 
صػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػرض لمكريػػػػػػػػػػة النعشت ػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػز  الكسػػػػػػػػػػط  لمنعػػػػػػػػػػشت كحسػػػػػػػػػػب أيصػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػكؿ كاي

  -كعحسب الق ية اآلت ة :
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كفةػػػػػػػػػػػشن لطر ةػػػػػػػػػػػة  0.75 ×أيصػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػرض  × الكريػػػػػػػػػػػة   = طػػػػػػػػػػػكؿ2النسػػػػػػػػػػػشحة الكري ػػػػػػػػػػػة قسػػػػػػػػػػػـ 
   .1973،  كآلركف Liangق

ى.(ى-1للمجموعىالخضريى)غمى.نباتىوالجافىىالوزنىالطري -4

  10قلػػػػػػػػػػػػػػػػكراؽ   األك   ةشفنجنػػػػػػػػػػػػكع اللضػػػػػػػػػػػػرم ق السػػػػػػػػػػػػلم الطػػػػػػػػػػػػرم تػػػػػػػػػػػػـ ي ػػػػػػػػػػػػشس الػػػػػػػػػػػػكزف    
       كذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ عقػػػػػػػػػػػػػػػد فصػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػران ص كالنجنػػػػػػػػػػػػػػػكع كحػػػػػػػػػػػػػػػدة تجر ع ػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػؿ  نعشتػػػػػػػػػػػػػػػشت

ك ػػػػػػػػػػػشس فػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػرف ألك ػػػػػػػػػػػشس نػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػم كفشف ككضػػػػػػػػػػػقت اأفػػػػػػػػػػػ   كضػػػػػػػػػػػقت الجػػػػػػػػػػػذرم ، ثػػػػػػػػػػػـ
لػػػػػػػػػػػػذ كزنيػػػػػػػػػػػػش أعقػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػؾ  كـْ  كلنػػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػػكن ف 65-70  كيرعػػػػػػػػػػػػشة  عدرجػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػرارة نػػػػػػػػػػػػف 

كتػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػشب الػػػػػػػػػكزف الجػػػػػػػػػشؼ عكاسػػػػػػػػػطة ن ػػػػػػػػػزاف حسػػػػػػػػػشس لحػػػػػػػػػ ف ثعػػػػػػػػػشت الػػػػػػػػػكزف  يػػػػػػػػػدةنػػػػػػػػػرات 
 . تكسط لجن ش النعشتشتالنعشلذ 

ىعددىاألوراقى: -5

نػػػػػػػػػػألكذة نػػػػػػػػػػف نعشتػػػػػػػػػػشت  كلقاػػػػػػػػػػرةتػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػد األكراؽ لكػػػػػػػػػػؿ نعػػػػػػػػػػشت ينػػػػػػػػػػد النضػػػػػػػػػػج النيػػػػػػػػػػشة  
 اللط الكسط  لكؿ كحدة تجر ع ة ك تـ حسشب نتكسط يدد األكراؽ .

ى.موعدىالتزهورىالذكريى -6

يػػػػػػػػػػدد األ ػػػػػػػػػػشـ نػػػػػػػػػػف الزرايػػػػػػػػػػة لغش ػػػػػػػػػػة عحسػػػػػػػػػػشب تػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػج ؿ نكيػػػػػػػػػػد التزى ػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذكرم  
         كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة تجر ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نعشتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشت ات الذكر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر ف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك % نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ75 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكغ

 (.1991،  الساهوكي)

ىنثويى:ألموعدىالتزهورىا -7

عحسػػػػػػػػشب يػػػػػػػػدد األ ػػػػػػػػشـ نػػػػػػػػف الزرايػػػػػػػػة لغش ػػػػػػػػة عػػػػػػػػزكغ تػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػج ؿ نكيػػػػػػػػد التزى ػػػػػػػػر ا نثػػػػػػػػكم 
 . (1990، الساهوكي ق كؿ كحدة تجر ع ة ف  نعشتشت% 75 الحر رة ف  

 . ( SPAD  دليل الكلىروفيل )  -8

             الكمكركف ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  األكراؽ كذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة التزى ػػػػػػػػػػػػػػػػر  دل ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػػػػػػػػػشب ـ تػػػػػػػػػػػػػػػػ
ق التػػػػػػػػػػػ  تنثػػػػػػػػػػػؿ األيضػػػػػػػػػػػش  األنثك ػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  النعػػػػػػػػػػػشت كالتػػػػػػػػػػػ  لحر ػػػػػػػػػػػرة أالػػػػػػػػػػػذكرم يعػػػػػػػػػػػؿ ظيػػػػػػػػػػػكر 

، إذ الػػػػػػػػػذت أرعقػػػػػػػػػة ي شسػػػػػػػػػشت لمكريػػػػػػػػػة  كػػػػػػػػكف الكمكركف ػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػذة النرحمػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػتةر كن ػػػػػػػػػشن  
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         سػػػػػػػػػػط  كذلػػػػػػػػػػؾ عشسػػػػػػػػػػتقنشؿ جيػػػػػػػػػػشزالكاحػػػػػػػػػػدة نػػػػػػػػػػف نكايػػػػػػػػػػش نلتمفػػػػػػػػػػة يمػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػشنع  القػػػػػػػػػػرؽ الك 
Portablemeter Chlorophyll نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة  النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنشminolte Konica ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ك

 . كحدة تجر ع ة حسشب نتكسط الةرا ات لكؿ 
 صفبت الحبصل :ثبنيبً : 

ينػػػػػػػػػػد نرحمػػػػػػػػػػة النضػػػػػػػػػػج الفسػػػػػػػػػػمج  لمنعػػػػػػػػػػشت تنػػػػػػػػػػت ينم ػػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػػشد  ػػػػػػػػػػدك شن ، إذ تػػػػػػػػػػـ 
 كحػػػػػػػػػدة تجر ع ػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػ ف الكسػػػػػػػػػط  ف لالل نعشتػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػف  ةلقاػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػذ ي شسػػػػػػػػػشت الحشصػػػػػػػػػؿ أ

 كانمت: نتكسطيشستلرج أثـ 
 :(1-)صف.عرنوص الصفوف بالعرنوص  عدد -1

 النتكسػػػػػػػػػػػطتػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػشب يػػػػػػػػػػػدد صػػػػػػػػػػػفكؼ الحعػػػػػػػػػػػكب عػػػػػػػػػػػشلقرنكص  ػػػػػػػػػػػدك شن كثػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتلراج 
 . كحدة تجر ع ة لكؿ 
 : (1-)حبة.عرنوض لعرنوصباعدد الحبوب في كل صف  -2

نػػػػػػػػػكص  ػػػػػػػػدك شن ثػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػشب يػػػػػػػػدد الحعػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػؼ نػػػػػػػػف صػػػػػػػػفكؼ القر 
 كحدة تجر ع ة.يدد الحعكب ف  كؿ صؼ ف  القران ص لكؿ  نتكسطإ جشد 

 : )سم( طول العرنوص -3
كحػػػػػػػػػػدة   نعشتػػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ 10تػػػػػػػػػػـ إ جػػػػػػػػػػشد النجنػػػػػػػػػػكع الكمػػػػػػػػػػ  ألطػػػػػػػػػػكاؿ القػػػػػػػػػػران ص لػػػػػػػػػػػػػ ق

 .كذلؾ عشستقنشؿ النسطرة النتر ة ثـ إ جشد نتكسطيشتجر ع ة 
 وزن العرنوص )غم( : -4
نعشتػػػػػػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػػػػػػف النعشتػػػػػػػػػػػػػػشت الكسػػػػػػػػػػػػػػط ة  ياػػػػػػػػػػػػػػرةران ص النحصػػػػػػػػػػػػػػكدة نػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػػـ كزف القػػػػػػػػػػػػػػ   

 ـ حسشب نتكسطشتيش.ث، ك   MetlerHlclboقعشستلداـ الن زاف الحسشس نكع
 :( 1-)حبة .عرنوصعدد الحبوب بالعرنوص  -5

ـ ثػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػشب يػػػػػػػػػػػػػدد حعػػػػػػػػػػػػػكب نفػػػػػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػػػػػران ص النحصػػػػػػػػػػػػػكدة عشلقػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػدكم ك       
 حسشب نتكسطيش .

 



 02                                                         .......العمل  وطرائقاملواد 
 

 

 

 )غم(: الكالحوزن  -6
كىػػػػػػػػػػػػك الجػػػػػػػػػػػػز  الػػػػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػػػػنظـ حكلػػػػػػػػػػػػو الحعػػػػػػػػػػػػكب عصػػػػػػػػػػػػفكؼ ننتظنػػػػػػػػػػػػة  (Kernel)شلد ةػػػػػػػػػػػػال    

، كعقػػػػػػػػػػد تفػػػػػػػػػػر ط الحعػػػػػػػػػػكب نػػػػػػػػػػف القكنػػػػػػػػػػكص  عةػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػشلد ك ػػػػػػػػػػتـ  (ear)نككنػػػػػػػػػػة القرنػػػػػػػػػػكص 
 . يشجن ق مق نشتل ـ حسشب النتكسطثي شس كزنو عشلن زاف 

 حبة )غم( : 1000متوسط وزن  -7
كحػػػػػػػػدة نعشتػػػػػػػػشت نػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ  10ياػػػػػػػػكاة ة نػػػػػػػػف الحعػػػػػػػػكب عقػػػػػػػػد لمػػػػػػػػط حعػػػػػػػػكب نػػػػػػػػة الػػػػػػػػذت ي    

عقػػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػػح د الػػػػػػػػػػكزف  حسػػػػػػػػػػشس  حعػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػـ كزنيػػػػػػػػػػش عن ػػػػػػػػػػزاف  1000 الػػػػػػػػػػػكتػػػػػػػػػػـ يد تجر ع ػػػػػػػػػػة 
 . 1990%  قالسشىكك  ، 15.5يم  النحتكل الرطكع  

 :  الحيويالحاصل  -8
لػػػػػػػػػػػػذت عصػػػػػػػػػػػػكرة ياػػػػػػػػػػػػكاة ة نػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػكؽ سػػػػػػػػػػػػطد أحصػػػػػػػػػػػػدت ياػػػػػػػػػػػػرة نعشتػػػػػػػػػػػػشت     

الترعػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػػػشد ، ثػػػػػػػػػػػـ جففػػػػػػػػػػػت أكل ػػػػػػػػػػػشن تحػػػػػػػػػػػت الاػػػػػػػػػػػنس ، عقػػػػػػػػػػػدىش 

سػػػػػػػػػػػشية لحػػػػػػػػػػػ ف  72لنػػػػػػػػػػػدة  ـ ْ 65نةمػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػػرف الكيرعػػػػػػػػػػػشة  عدرجػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػرارة 

 (A.O.A.C  ،1975). ثعكت الكزف

 ( :1-نبات.)غم لمنبات الواحد حاصل الحبوب -9
 :ُحسب عضرب    

كزف الحعػػػػػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػػػػػ  القرنػػػػػػػػػػػػػكص لكػػػػػػػػػػػػػؿ  × لكاحػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػػػػران ص لمنعػػػػػػػػػػػػػشت ا

 . نكرر نف نكررات النقشنمة

 ( 1-حاصل الحبوب لمهكتار )طن.هكتار -10
 حسب نف :   

الكثشفػػػػػػػػػػػػػة النعػػػػػػػػػػػػػشت  العشلغػػػػػػػػػػػػػة  ×  1-حشصػػػػػػػػػػػػػؿ النعػػػػػػػػػػػػػشت الكاحػػػػػػػػػػػػػدقغـ.نعشت  نتكسػػػػػػػػػػػػػط

   . ( 1991،الساهوكي )   1-نعشت .ق 44444
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 (  %دليل الحصاد لمنبات الواحد )  -11
ب نؤاػػػػػػػػػػػػػػػر الحصػػػػػػػػػػػػػػػشد كالػػػػػػػػػػػػػػػذم  نثػػػػػػػػػػػػػػػؿ نسػػػػػػػػػػػػػػػعة كزف الحعػػػػػػػػػػػػػػػكب إلػػػػػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػػػػػ    

لنجنػػػػػػػػػػػكع الكمػػػػػػػػػػػ  لمنػػػػػػػػػػػػشدة الجشفػػػػػػػػػػػة عةسػػػػػػػػػػػػنة حشصػػػػػػػػػػػؿ الحعػػػػػػػػػػػػكب لمنعػػػػػػػػػػػشت الكاحػػػػػػػػػػػػد أ

   .يم  الحشصؿ الع كلكج  لمنعشت كلكؿ نكرر نف نكررات النقشنمة 
 الصفبت التشزيحية :ثبلثبً : 

 ر ػػػػػػػػػػرةجنقػػػػػػػػػػت الق نػػػػػػػػػػشت النعشت ػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ  نرحمػػػػػػػػػػة التزى ػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذكرم كيعػػػػػػػػػػؿ ظيػػػػػػػػػػكر الح
       لػػػػػػػػػػػػػذت ث ثػػػػػػػػػػػػػة نعشتػػػػػػػػػػػػػشت نػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ نقشنمػػػػػػػػػػػػػة كجمعػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػ  أفػػػػػػػػػػػػػ  التزى ػػػػػػػػػػػػػر األنثػػػػػػػػػػػػػكم ، ك 

لػػػػػػػػػػػػػػذت النةػػػػػػػػػػػػػػشطش النستقرضػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػف الق نػػػػػػػػػػػػػػشت الطر ػػػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػػػػشؽ كالقػػػػػػػػػػػػػػرؽ أالنلتعػػػػػػػػػػػػػر ، ك 
 الضػػػػػػػػػػػػكة الكسػػػػػػػػػػػػط  لمكريػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػف ننتصػػػػػػػػػػػػفيش عشسػػػػػػػػػػػػتقنشؿ اػػػػػػػػػػػػفرة حػػػػػػػػػػػػشدة تحػػػػػػػػػػػػت النجيػػػػػػػػػػػػر 

حضػػػػػػرت  ع ننػػػػػػش Free-hand sectioning methodعطر ةػػػػػػة الةطػػػػػػش عشل ػػػػػػد الحػػػػػػرة 
اػػػػػػػػػػػػػػراةد العاػػػػػػػػػػػػػػرة القم ػػػػػػػػػػػػػػش كالسػػػػػػػػػػػػػػفم  نػػػػػػػػػػػػػػف الق نػػػػػػػػػػػػػػشت الطر ػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػ كراؽ عطر ةػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػمخ 

method Stripping  عشتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشع اللطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                    
                         . 1989،     قأللزرج  كيز ز

   -كدرست الصفشت اآلت ة :
 عدد الحزم الوعائية في الساق :1-

يػػػػػػػػػػػػداد الحػػػػػػػػػػػػـز الكيشة ػػػػػػػػػػػػة أش النستقرضػػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػػ ةشف كحسػػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػػـ فحػػػػػػػػػػػػص النةػػػػػػػػػػػػشط
 . x40النركب الضكة  تحت الةكة الصغرل لمنجير 

 قطر الوعاء الخشبي في الحزمة الوعائية في الساق : 2-
تػػػػػػػػػػػـ ي ػػػػػػػػػػػشس يطػػػػػػػػػػػر الكيػػػػػػػػػػػش  اللاػػػػػػػػػػػع  فحصػػػػػػػػػػػت النةػػػػػػػػػػػشطش النستقرضػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػ ةشف ك 

سػػػػػػػػػػطة يدسػػػػػػػػػػة النركػػػػػػػػػػب عكا الضػػػػػػػػػػكة  لمنجيػػػػػػػػػػر x40فػػػػػػػػػػ  الحزنػػػػػػػػػػة الكيشة ػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػت الةػػػػػػػػػػكة 
 . Ocular- micrometer النتر ةي ن ة نزكدة عشلنسطرة 
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 عدد الحزم الوعائية في العرق الوسطي لمورقة : 3-
يػػػػػػػػػػػداد أالنةػػػػػػػػػػػشطش النستقرضػػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػرؽ الكسػػػػػػػػػػػط  لمكريػػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػشب  فحصػػػػػػػػػػػت

 .x40 النركبالضكة  الحـز الكيشة ة تحت الةكة الصغرل لمنجير 
 وعائية لمعرق الوسطي لمورقة :قطر الوعاء الخشبي في الحزمة ال 4-

تػػػػػػػػػػػػـ ي ػػػػػػػػػػػػشس يطػػػػػػػػػػػػر فحصػػػػػػػػػػػػت النةػػػػػػػػػػػػشطش النستقرضػػػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػػرؽ الكسػػػػػػػػػػػػط  لمكريػػػػػػػػػػػػة ك 
النركػػػػػػػػػػب  الضػػػػػػػػػػكة  لمنجيػػػػػػػػػػر  x40 لةػػػػػػػػػػكةاالكيػػػػػػػػػػش  اللاػػػػػػػػػػع  فػػػػػػػػػػ  الحزنػػػػػػػػػػة الكيشة ػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػت 

                     النتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة يدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكدة عشلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرة 
micrometer    Ocular       . 

 ري لمبشرة العميا ) دليل الثغور( :ثغلمعامل اال 5-
كفةػػػػػػػػػػشن لمنقشدلػػػػػػػػػػة  0x4الثغػػػػػػػػػػرم لمعاػػػػػػػػػػرة القم ػػػػػػػػػػش تحػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػكة التكع ػػػػػػػػػػر نقشنػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػشب ال

 .اآلت ة
 يدد الثغكر                                     

 x 100ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دل ؿ الثغكر
          األيت شد ةيدد الثغكر + يدد ل  ش العارة                        

 
 (1989لخزرجي وعزيز ،أ) 

 المعامل الثغري لمبشرة السفمى ) دليل الثغور( : 6-
كذلػػػػػػػػػؾ عشتعػػػػػػػػػػشع   x40م لمعاػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػفم  تحػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػكة التكع ػػػػػػػػػر النقشنػػػػػػػػػؿ الثغػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػشب 

 النقشدلة النذككرة ف  الفةرة السشعةة .
 التردد الثغري لمبشرة العميا : 7-

سػػػػػػػػب التػػػػػػػػردد الثغػػػػػػػػرم لمعاػػػػػػػػرة يػػػػػػػػدد الثغػػػػػػػػكر فػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػدة النسػػػػػػػػشحة ، كح التػػػػػػػػردد الثغػػػػػػػػرم ىػػػػػػػػك
ةػػػػػػػػػ  لمنجيػػػػػػػػػر تحػػػػػػػػػت القم ػػػػػػػػػش يػػػػػػػػػف طر ػػػػػػػػػؽ حسػػػػػػػػػشب يػػػػػػػػػدد الثغػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػشحة النجػػػػػػػػػشؿ النر 

كذلػػػػػػػػػػؾ عشيتنػػػػػػػػػػشد يطػػػػػػػػػػر حةػػػػػػػػػػؿ النجيػػػػػػػػػػر كحػػػػػػػػػػدة نسػػػػػػػػػػشحة كىػػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػػشكم  x40يػػػػػػػػػػكة التكع ػػػػػػػػػػر 
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حسػػػػػػػػػػب الطر ةػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكاردة عالنرعػػػػػػػػػػش الكاحػػػػػػػػػػد  السػػػػػػػػػنت نترنمػػػػػػػػػـ ، ثػػػػػػػػػػـ إ جػػػػػػػػػػشد يػػػػػػػػػػددىش فػػػػػػػػػػ  0.5
 . (1989)الخزرجي وعزيز  ف  
 التردد الثغري لمبشرة السفمى : 8-

الطر ةػػػػػػػػػة  كعأتعػػػػػػػػػشع  x40التكع ػػػػػػػػػر  التػػػػػػػػػردد الثغػػػػػػػػػرم لمعاػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػفم   ػػػػػػػػػتـ حسػػػػػػػػػشعو تحػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػكة
 الكاردة ف  الفةرة السشعةة .

 رابعبً : ليبس العاللبت المبئية

 محتوى الماء النسبي : 1-
  فػػػػػػػػػػػػ  إ جػػػػػػػػػػػػشد نحتػػػػػػػػػػػػكل النػػػػػػػػػػػػش  2001ق كالػػػػػػػػػػػػركف Sairamتػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػتقنشؿ طر ةػػػػػػػػػػػػة 

كذلػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػكزف الكريػػػػػػػػػة النفصػػػػػػػػػكلة يػػػػػػػػػف النعػػػػػػػػػشت نعشاػػػػػػػػػرة ك سػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػكزف الرطػػػػػػػػػب      ، النسػػػػػػػػػع 
(FW)FreshWeight سػػػػػػػػػػػػػػػشية 24األكراؽ فػػػػػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػػػػػش  نةطػػػػػػػػػػػػػػػر كلنػػػػػػػػػػػػػػػدة ق كضػػػػػػػػػػػػػػػقتثػػػػػػػػػػػػػػػـ  

كزنيػػػػػػػػػػػػش ك ػػػػػػػػػػػػتـ كزف الكريػػػػػػػػػػػػة لمحصػػػػػػػػػػػػكؿ يمػػػػػػػػػػػػ   كعكجػػػػػػػػػػػػكد الضػػػػػػػػػػػػك  كعدرجػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػرارة الغرفػػػػػػػػػػػػة
عقػػػػػػػػػدىش تػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػراج األكراؽ نػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػش  كتػػػػػػػػػـ تجف فيػػػػػػػػػش لمحصػػػػػػػػػكؿ يمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػكزف ،  الناػػػػػػػػػعش 
ـْ كلحػػػػػػ ف 60-70سػػػػػػشية كعدرجػػػػػػة حػػػػػػرارة  48كلنػػػػػػدة  Dry Weight (DW)الجػػػػػػشؼ 
 -: اآلت ة  نحتكل النش  النسع  نف الق ية  كحسب  كزف .ثعكت ال

         FW – DW 
R.W.C. = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ x100 
                SW – DW 

 
                         التاػػػػػػػػػػػػػػػػعشتػػػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػػػشب يجػػػػػػػػػػػػػػػػز نػػػػػػػػػػػػػػػػش   (SW,DW,FW)يػػػػػػػػػػػػػػػػ ه أالنؤاػػػػػػػػػػػػػػػػرات  حسػػػػػػػػػػػػػػػػبعك 

Leaf water Deficit   اآلت ة:كنش ف  الق ية 
                        SW – FW 

Leaf water Deficit = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ x100 
                                SW – DW 
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 ف :إإذ 
R.W.C. .  ىك نحتكل النش  النسع : 

FW نةشس عشلغراـ . لمكرية : الكزف الطرم 
SW : نةشس عشلغراـ . لمكرية الكزف الناعش 
DW نةشس عشلغراـ . لمكرية : الكزف الجشؼ 
  Kramer  ،1988ق 

 شدة اإلجهاد : 2-
لمق نػػػػػػػػػػػشت النعشت ػػػػػػػػػػػة  كزف الجػػػػػػػػػػػشؼيتنػػػػػػػػػػػشدان يمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػي شسػػػػػػػػػػػيش عشأل اػػػػػػػػػػدة ا جيػػػػػػػػػػػشد تػػػػػػػػػػػـ

 -: اآلت ةالنقشدلة  كحسب
 

Stress intensity (SI) = 1- (Yp / Ys   
 -ف :إإذ 
Yp مة النةشرنة .: الكزف الجشؼ لنقشن 
Ys  لنقشنمة األجيشد .: الكزف الجشؼ 

Hatim) كMajidian ،(2012 
 الجبنب الفسيىلىجي : :  خبمسبً 

 ك تنثؿ عشلتةد رات الح ك ة : 
 : في األوراق ين محتىي البزول -1

 الطر ةػػػػػػػػة النكصػػػػػػػػكفة نػػػػػػػػف يعػػػػػػػػؿ                          كراؽ النعشتػػػػػػػػشت عشسػػػػػػػػتقنشؿ أتػػػػػػػػـ تةػػػػػػػػد ر العػػػػػػػػركل ف فػػػػػػػػ  
CarraSquer   كذلؾ عشتعشع نش  أت  1990قكآلركف   : 

 غـ نف األكراؽ الجشفة كطحنت عاكؿ ج دان .  0.2ألذ كزف  -1
  m M 0.01عترك ز ق K2HPo4س ـك  ذ عت النشدة الجشفة ف  نحمكؿ فكسفشت العكتشأ -2

 زرؽ المكف . اإذ تكّكف نحمكؿ 
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 لمتلمص نف األل شؼ. (Whatman No. 2 )راد النحمكؿ عكرؽ الترا د  -3
 دكرة / دي ةة . 1500يند  Centrifugeفصؿ الرااد عكاسطة  -4
  HPLCاستقنؿ الرااد لتةد ر العركل ف عجيشز  -5

High –Performace Liquid Chromatography   
 النسبة المئىية للبزوتين :   -2

                داؿعقد تةد ر النسعة النةك ػة لقنصػر النتػركج ف عجيػشز النش كرككمػ
Kjeldahl  Micro  حسػػب طر ةػػة chapman ك Pratt النسػػعة  تػػـ تةػػد ر    1961ق

 -كفؽ النقشدلة اآلت ة : (.A. O. A. C , 1995 )حسب طر ةة عالنةك ة لمعركت ف 
 6.25 ×ةك ة لمعركت ف = نحتكل األكراؽ نف النتركج ف النسعة الن

 :في أوراق النببتبت ABAبسيسك ألحبمط اى -3

  -:  أت   ككنش 2004كآلركف ق Unyayarتنت كفؽ طر ةة 
              نػؿ كعنسػػب 100حضػر نػز ج نػف الن ثػػشنكؿ ككمكرفػكـر كى درككسػ د ا نكن ػػـك لحجػـ  -1

ـْ لحػ ف إجػرا  عػشي  20- فػظ عدرجػة حػرارة   يمػ  التتػشعش كالػذم  ح 5 : 3 :12ق 
 ستل ص .ألينم شت ا

كالةشيػدة النركػزة لغػرض  Hclحضرت تلشف ؼ نتسمسمة نف كؿ نػف الحػشنض النركػز  -2
 . pH الػ تقد ؿ

ى:ىىطزيمة العمل

 0.05  إلػ   الن ثشنكؿ : كمكرفػكـر : ى درككسػ د ا نكن ػكـقنؿ نف اللم ط  3ض ؼ أ -1
 ؼ .غـ نف النس ج النعشت  الجش

 نؿ نف النش  النةطر إل  النز ج السشعؽ . 1.25ض ؼ أ -2
 ز مت طعةة الكمكركفكـر السفم ة نف ا نشع ب كتترؾ الطعةة القمك ة .أ -3
 . pH=  2.5لمطعةة النشة ة القمك ة إل   pHؿ الػػ دي -4
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ثـ  Vortexكتنزج عجيشز  Ethyl acetate عل ت ا  ث ؿنؿ  3استلمص النز ج عػػ  -5
 254يند الطػكؿ النػكج   ABAلضكة ة لمطعةة القمك ة لتةد ر حشنض تةشس الكثشفة ا

 .قجيشز النط شؼ الضكة   عجيشز السعكتركفكتكن ترنشنكن تر 
 التحميل األحصائي : 7- 3 

تػػػػـ تحم ػػػػؿ الع شنػػػػشت لمصػػػػفشت الندركسػػػػة كفةػػػػشن لتصػػػػن ـ الةطشيػػػػشت القاػػػػكاة ة الكشنمػػػػة 
ت النتكسػػطشت الحسػػشع ة عألتعػػشر   كعتجرعةيشنم ػػة عػػث ث نكػػرارات كيكرنػػR.C.B.Dق

لكػػػؿ نصػػػدر نػػػف نصػػػشدر  0.05كينػػػد نسػػػتكل أحتنشل ػػػة  L.S.Dأيػػػؿ فػػػركؽ نقنك ػػػة 
    2007التعش ف قأعكي ـ ، 
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 :  Results and Dscussionوانًُاقشح نُتائج أ 4-1
عُذ  وانتذاخم تُُهًاانثشونٍُ  سش حايضو ىيُك حايض انهُ ضافه إتأثُش  4-1-1

 َثاتاخ انزسج انصفشاء : ًَىسٌ يختهفح فٍ تعض انصفاخ  فتشاخ

  :  Plant height )سى(ستفاع انُثاخإ 4-1-1-1

يحححوك أدى إلححح   15أيححح ك و ححح   10  ن تب عحححد  حححدد الحححري  حححأ( 2النتححح في احححو ال حححدو   توضححح 
سححك ع حح  التححوالو    104.75سححك و  115.67انخفحح ض ريححر   نححوي اححو ارتفحح ع النبحح ت   إذ ب حح  

ب غحت  انخفح ضوبنسحب   سحك118.41أيح ك الحذي ب ح   5 ق رنح  ب توسحط ارتفح ع النب تح ت ال رويح   ح  
 . % ع   التوالو 11.12% و 3.21

 ححدد الححري كححد ي ححون نتي حح  انخفحح ض الن ححو النحح تي  بتب عححدإنَّ سحبب انخفحح ض ارتفحح ع النبحح ت و  
عحداد ألح  تنح كص إل  تثبيط استط ل  وانقس ك وت ح يز الخييح    ح  يحؤدي إنقص ال  ء الذي ادى  عن

  (.1002)ياسين،الخيي  وتثبيط ع  ي  االنتف خ الخ وي التو تق   ح ك الخيي  
تفحححححوع ال     ححححح   ولين أدى إلححححح حححححح  ض البحححححر رش  نأ( 3توضححححح  النتححححح في احححححو ال حححححدو   و  

 رتفححح ع النب تححح ت أصحححف  ارتفححح ع النبححح ت   إذ ب ححح   توسحححط ل  توسحححطع ححح  أبأعطححح ء   1-  غحححك .لتحححر322
        و  1-  غك .لتر 222و 122 ن     تيالاختياً  رير   نويً  عن  تسك  وكد اخت ف116.24
ع ححح   سحححك110.09و  سحححك 114.80سحححك و  112.22رتفححح ع النب تححح ت  أ  إذ ب ححح   توسحححط ال ق رنححح  
 التوالو .

لححح  تق يححح  إنب تححح ت الحححذرة الصحححفراء بحححح  ض البحححرولين ادى       ححح  ن ألححح   إوي حححزى السحححبب   
ع حح  سحححب  وبححذلا ازدادت ك ب يحح  الخ يحح    ححوزي ز ألنخفحح ض ال هححد ااال هححد ال حح فو ل خ يحح  بسححبب 

تتفححع  حح   حح   ت   وهححذا النتي حح ال حح ء وال غححذي ت الذافبحح   ححن وسححط الن ححو   و ححن ثححك زيحح دة ن ححو النبحح 
   .(Zakaria 3216 و Saddon توص  اليه     ن 

               ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  تفححوع ال     حح  إضحح ا ن أ إلحح  (3 ال ححدو  أشحح رت النتحح في اححوو 
لصف  ارتف ع النب ت   إذ ب    توسحط ارتفح ع   توسطاعط ء أع   إح  ض الهيو يا او  3-ك.رك 2

     ححح   و  3-رحححك.ك 3و1ن  ححح   تيالعحححن    نويححح ً وكحححد اخت حححف اختياحححً  ريحححر   سحححك 114.87النبححح ت 
ع ححح   سحححك 111.22و  سحححك114.41سحححك و 112.86رتفححح ع النب تححح ت  أ  إذ ب ححح   توسحححط  ال ق رنححح  
 .التوالو 

 
ال   حوع  ي ح بو احو ن حو وتطحورأا لحه تحأثير يححح  ض الهيو  إضح ا وي زى السبب ال  ان 

الذافبححح  احححو وسحححط الن حححو   ححح  أدى إلححح  زيححح دة  سحححتف دة  حححن ال ن صحححر ال غذيححح  الخضحححري وتحسحححين اال
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( والذي ان  حس بشح   اي ح بو ع ح  زيح دة 6( وزي دة عدد األوراع  دو   4ال س ح  الوركي   دو   
   (.Akince ,2011 و (Buyukkeskin  وهذا يتفع       توص  ارتف ع النب ت 

حححح  ض  رش  الثيثحححو بحححين تب عحححد  حححدد الحححري و التحححداخ (3ت النتححح في احححو  حححدو   وضححححأو 
 1-  غحك .لتحر 322     ح  العنحد أيح ك   12تفوع  دة الري  ح   ح  ض الهيو يا إض ا  البرولين و

وكحححد   سحححك 138.22  توسحححط الصحححف   حححح  ض الهيو يحححا   إذ ب ححح   3-رحححك.ك2 و حححح  ض البحححرولين
ذ ب ححححح   توسحححححط ارتفححححح ع النب تححححح ت إ  أيححححح ك  12 ححححح   ال ق رنححححح   ححححح      عحححححن   نويححححح ً  اختياححححح ً اخت حححححف 

 .سك  101.67
 1-  غحححك .لتحححر322أيححح ك وال     ححح   1عحححن  حححدة الحححري  ححح  وييححححظ أنهححح  ال تخت حححف   نويحححً  

سحك لحذلا ي  حن 131.22  إذ ب ح   توسحط الصحف   حح  ض الهيو يحا  3-رك.ك2ح  ض البرولين و 
 ع   ن و النب ت .ن يؤثر ذلا أأي ك دون  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    ألا
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البرولٌن ومددالري و  رش حامضحامض الهٌومٌك و إضافة( تأثٌر 2جدول )

 لذرة الصفراء )سم( ا اتنبات فاعرتإالتداخل بٌنهما فً 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2-م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

116.83 115.33 121.17 106.67 124.17 0 

 5 أٌام 
115.34 125.33 125.33 106.33 104.40 1 

120.25 120.00 121.00 120.33 119.67 2 

121.25 120.00 125.33 121.00 118.67 3 

112.33 116.67 119.67 111.33 101.67 0 

 10 أٌام 
114.00 115.00 118.00 107.00 116.00 1 

117.33 109.33 117.33 126.00 116.67 2 

117.41 121.67 127.33 113.67 107 00.  3 

103.95 112.00 107.00 101.83 95.00 0 

 15 ٌوم
102.95 99.00 103.33 106.33 103.17 1 

105.79 115.00 103.33 97.17 107.67 2 

106.33 108.33 103.67 106.33 107.00 3 

12.17     
         6.41 

114.80 116.04 110.33 110.09 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

 غ.م
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

111.03 114.66 115.94 106.61 106.94 0 

110.76 113.11 115.55 106.55 107.85 1 

114.45 114.77 113.88 114.50 114.66 2 

114.99 116.22 118.38 113.66 110.89 3 

 انتذاخم انثُائٍ 12.83 غ.م    

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌ وحايض انثشونٍُ  إضافحانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد            

 أَاو 5 116.72 113.58 123.20 120.16 118.41

 أَاو 10 110.33 114.50 120.58 115.66 115.67

 َىو 15 103.95 102.91 401.33 108.58 104.75

 12.88 غ.م      
 

 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 :  Stem diameter  )ملم( قطر الساق 4-1-1-2

صحف  ل  توسحطأعطح ء أع ح   أيح ك احو 5( تفحوع  حدة الحري  ح  3النت في احو ال حدو    توض 
و  12  ح    الحرياختياحً  ريحر   نويحً  عحن  حدد    حك    وكحد اخت فحت 22.23كطحر السح ع   إذ ب ح  

وبنسححححب    ححححك   38.71 و 37.82 الححححذرة الصححححفراء نب تحححح ت  إذ ب حححح   توسححححط كطححححر السحححح ع ل يححححوك 11
 . ال ق رن ب        كي س ً %  ع   التوالو 8.23و% 2.76ب غت  نخف ضأ

تحوى ال ح فو ل تربح    ح  ك ح   حن نخف ض ال حأل  إدى أنقص ال  ء الذي  ل  إوي زى السبب 
ن حححو الخييححح  وأتسححح عه  وتثبحححيط سحححرع  انقسححح  ه  و حححن ثمحححكَّ انخفححح ض عحححدده  وان   شحححه  نتي ححح  اقحححدان 

 (1002 ،ياسين) .  تيفوألالضغط ا
 لحح  إدى أ ذرة الصححفراء بححح  ض البححرولينن رش نب تحح ت الححأ (2  اححو ال ححدو  أظهححرت النتحح في

ل صححححف   أذ ب حححح   توسححححط كطححححر السحححح ع    توسححححطبأعطحححح ء أع حححح    1-لتححححر.  غححححك 300     حححح  التفححححوع 
  إذ ب    1-  غك .لتر100       ال ق رن  وال       عن    نوي ً   اختيا ً  اخت ف وكد    ك  22.86
  1-  غك .لتحر200عن ال        اختياً  رير   نوي ً  واخت ف    ك28.74و 38.37  الصف  توسط 

 ع   التوالو.  ك . 22.11  إذ ب    توسط الصف  
             دور  إلحححح  عنححححد زيحححح دة تر يححححز البححححرولين ي ححححود  كطححححر السحححح ع   توسححححطأن سححححبب الزيحححح دة اححححو 

  ح  يزيحد  حن   ز وزي  ن خحي  تنظحيك ال هحد ال ح فوتنظيك ال هد األي  بو او آلح  ض البرولين ا
دا ححححح و حححححن ثحححححك زيححححح دة احححححو ن حححححو ال  ك ب يححححح  الخ يححححح  ع ححححح  سححححححب ال ححححح ء  حححححن وسحححححط الن حححححو                  نبححححح ت وا 

دا ححح  احححت  الثغحححور   حححون حححح  ض البحححرولين  صحححدرًا ل نتحححرو ين اهحححو  اضحححًي عحححن  اسحححتط ل  الخييححح  وا 
دون أن يححؤثر ع حح  ن ححو النبحح ت  يسحح عد اححو بنحح ء البححروتين وي  ححب دورًا اححو ت هيححز النبحح ت ب لط كحح  

 ( 1021 ، رمضان) .وتطورا
 3-ك.رحك1ح  ض الهيو يا أدى إل  تفوع ال     ح   ا إض ان  (2 تبين النت في او ال دو و 

                ن  ححح   تيالعحححن    نويححح ً ريحححر  اختياححح ً  وكحححد اخت حححف    حححك 37.72احححو صحححف  كطحححر السححح ع   إذ ب ححح  
  و    ححححححك 37.41و   ححححححك37.18 الصححححححف    إذ ب حححححح   توسححححححط      حححححح  ال ق رنحححححح   و  3-ك.رححححححك 2و  3

 ع   التوالو .  ك  37.12
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            ححححح  ض الهيو يححححا ع حححح  ع حححح  زيحححح دة   هزيحححح  ال ن صححححر إضحححح ا لحححح  أن  إب ي ححححزى السححححبو 
       وهحححححذا  ححححح  أ ن  حححححس بشححححح   واضححححح  ع ححححح  زيححححح دة كطحححححر  ع ححححح  الن حححححو الخضحححححري ال شححححح    ال غذيححححح  
               ن لدور ال هحك لزيح دة كطحر السح ع هحو زيح دة عحدد الححزك الوع فيح  الن ك ح  ل  ن صحر الغذافيح  أو   الس ع 

        ع حح  ال ب وهححذا يتفححع  حح  نتحح في   توصحح  يً اضححال ححح ء الخشححب و وال تأتيحح   ححن زيحح دة سحح ا طبقتححو 
 .(Gulser ، 1002و Ayas  اليه 

ححح  ض البححرولين ورش التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري  (2 ال ححدو  النتحح في اححو تبححينو 
ض ا و  حح  ض البحرولين  1-لتحر.  غحك 100 أيح ك وال     ح  5 حدة الحري  ح  تفوع ح  ض الهيو يا  ا 
وكحد اخت حف     حك   33.36سح ع ب ح  الأع ح   توسحط لقطحر   ءأعطحبحح  ض الهيو يحا  3-ك.رك1 و

 .  ك  29.03 أي ك   إذ ب غت  1          الرير   نوي عن  اختيا ً 
 1-لتححر.  غححك 100أيحح ك عنححد ال     حح   12ييحححظ أنهحح  التخت ححف   نويححً  عححن  ححدة الححري  حح  و 

  ححك لححذلا ي  ححن  37.12ححح  ض الهيو يححا   إذ ب حح   توسححط الصححف   3-ك.رححك1ض البححرولين و ححح  
 أي ك دون أن يؤثر ع   ن و النب ت وتطورا . 12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    ألا
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الري و التداخل  البرولٌن ومدد رش حامضحامض الهٌومٌك و إضافة( تأثٌر 3جدول )

 .(ملم) لنباتات الذرة الصفراءاق لسأقطر بٌنهما فً 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2-م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

31.00 31.50 33.20 30.30 29.03 0 

 5 أٌام 
31.52 32.73 32.06 33.36 27.93 1 

30.10 32.50 31.96 31.83 24.13 2 

27.49 30.53 30.60 20.60 28.23 3 

29.00 29.66 29.76 29.36 27.23 0 

 10 أٌام 
30.00 32.20 30.00 28.10 29.73 1 

30.07 31.53 29.26 29.83 29.66 2 

29.88 31.00 31.00 31.00 26.53 3 

27.30 29.23 27.40 28.43 24.16 0 

 15 ٌوم
27.96 29.16 28.46 27.43 26.80 1 

28.53 29.50 29.16 27.86 27.60 2 

27.86 29.60 28.53 26.80 26.53 3 

2.432                

 
1.63 

30.76 30.11 28.74 27.29 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

5.67 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 نثشونٍُا حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 انهُىيُك حايض
300 200 100 

  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

29.10 30.13 30.12 29.36 26.80 0 

29.83 31.36 30.17 29.63 28.15 1 

29.57 31.17 30.13 29.84 27.13 2 

28.45 30.37 20.04 26.13 27.09 3 

 1.40 غ.م
 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 

 

 حايض انثشونٍُ وتثاعذ يذد انشٌ سش إضافحانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد          

 أَاو 5 27.33 29.02 31.95 31.81 30.02

 أَاو 10 28.88 29.57 30.00 31.10 29.73

 َىو 15 26.27 27.63 28.39 29.37 27.91

 غ.م
2.83 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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سم) المساحة الورقٌة 4-1-1-3
2

 )Leaf area : 

صححف  ل  توسححط عطحح ء أع حح أ أيحح ك اححو 5تفححوع  ححدة الححري  حح  إلحح  ( 4نتحح في ال ححدو    تشححير

  إذ ب ح   أي ك 12    الري ة د عن  نويً  التو لك تخت ف و 2سك 636.83ال س ح  الوركي    إذ ب   

يحوك   إذ  11اخت حف اختياحً    نويحً  عحن  حدة الحري  ح   و  2سحك 633.88 توسط ال س ح  الوركي  

  ع   التوالو . %15.86% و 0.63ب غت  انخف ضوبنسب   2سك 527.3ب    توسط الصف  

انخفح ض  حتحوى ال حح ء النسحبو لححلوراع الحذي يحؤدي الحح  انخفح ض ال هححد  إلحح وي حزى السحبب 

 (. 1020، الجشعمي  ) تس عألال  فو له   سببً  اختزا  ح ك الخيي  وك ب يته  ع   االستط ل  وا

 ع ححح  االسحححتط ل  الخييححح   كحححدرت  حتحححوى ال ححح ء النسحححبو يحححؤدي ع ححح  خفحححض  ض خفحححوان ان  

ن حو ال   حوع ال حذري   توسحطانخف ض  حتوى ال  ء النسبو يؤدي الح  انخفح ض ن أاذ    استط ل و 

ن نقححص إ اححو انقسحح ك الخييحح  وسححرع  ا تصحح ص ال ن صححر و  هححك و حح  ل  حح ء  ححن دور  والخضححري 

هحذا    ح  يحؤدي الح  انخفح ض ال سح ح  الوركيح   ع  ي  البن ء الضوفو ونوات ه ال  ء يؤثر س ب " ع  

 (1021 ،طوشان وآخرون) .بينه    

 1  -لتححر.  غححك 300ححح  ض البححرولين أدى إلحح  تفوك ل     حح   رشان  (4  تشححير نتحح في  ححدو و 

 ختياحح ً أ خت ححفأكححد   و  2سححك  615.99صححف  ال سحح ح  الوركيحح    إذ ب حح ل  توسححطأعطحح ء أع حح   اححو

 و   577.78 الصححححف   توسحححط   إذ ب ححح  1-لتححححر.  غحححك 100وال     ححح        ححح  ال ق رنحححح عحححن    نويححح ً 

سن350375
3
3 

إذ ب ح   توسحط ال سح ح  الوركيح   1-لتر.  غك 200ختلف اختالفاً غير هعنوياً عن الوعاهلة أو

 .ع   التوالو  3سك 601.56لنب ت ت الذرة الصفراء 

لححح  زيححح دة كحححدرة إدى أالبحححرولين  نب تححح ت الحححذرة الصحححفراء بحححح  ض ن رشألححح  إوي حححزى السحححبب   

الضححوفو  ححن خححي  السححيطرة ع حح  اححت  الثغححور ور قهحح  والحفحح ظ ع حح  صحححبغ ت  النبحح ت ع حح  البنحح ء

 ال حح ء نيسحح عد اححو التححوازن بححين اخححذ ثحح نو او سححيد ال حح ربون واقححدا ال  وروايحح   ححن التح حح    وب لتحح لو

 (.Zakaria ,3216و  (Saddon   ت لو يؤدي ال  زي دة ال س ح  الوركي  لاثن ء ع  ي  النت  وب
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         ححححح  ض الهيو يححححا أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح  إضحححح ا ن أ (4  ال ححححدو  و النتحححح في احححح بححححينتو 

 وكححد اخت ححف  3-سححك 648.1 اححو اعطحح ء أع حح   توسححط لصححف  ال سحح ح  الوركيحح    إذ ب حح   3-ك.رححك2

و  128.2 الصف   إذ ب    توسط ال س ح   3-ك.رك1وال               ال ق رن عن    نوي ً  اختيا ً 

   إذ ب ححح   توسحححط الصحححف   3-ك.رحححك3ف اختياحححً  ريحححر   نويحححً  عحححن ال     ححح  اخت حححو  3-سحححك 182.43

 . ع   التوالو3-سك 612.78

ي ححود السححبب اححو زيحح دة ال سحح ح  الوركيحح  إلحح  إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا  الححذي يحسححن  ححن 

صف ت الترب  ال ي ي فيح  والفيزي فيح  وخصحوب  التربح  والصحف ت  البيولو يح  و حذلا تحأثيرا ع ح  السح   

التب دلي  اتزداد   هزي  ال ن صر الغذافي    ويتحسن تر يب التربح  وتهويتهح  اتتحنفس ال حذور بسحهول  

وب ل ق بح  اح ن هحذا الن حو ال بيحر ل    حوع   لزي دة  س ح  الترب  ايسحه  ن وهح  وتور هح  داخح  التربح  

وا  ه  الفسيولو و او ال س ح  الوركي  نتي   ال تص ص ال ن صر الغذافي   زي دة او ال ذري يق ب ه

 . (1028، السماوي)زي دة الن و الخضري 

ححح  ض  رش ححدد الححري و  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد لحح إ( 4ت النتحح في اححو ال ححدو   أشحح ر و 

 1-  غك.لتححر 222أيح ك وعنحد ال     ح 12 ححدة الحري  ح   تفحوع حح  ض الهيو يحا   إضح ا  البحرولين و

أع ح   توسحط ل  سح ح  الوركيح    ءأعطح ض الهيو يحا احوحح    3-رحك.ك2ح  ض البرولين وال       

 حح  ال ق رنحح        حح عححن    نويحح ً  ختياحح ً أاخت ف وكححد  2سححك 739.6إذ ب حح   لنب تحح ت الححذرة الصححفراء  

 . 2سك 512.5   أذ ب    توسط ال س ح  الوركي  لنب ت ت الذرة الصفراء  اي ك 12

                      أيحححححح ك عنححححححد ال     حححححح  1لححححححري  حححححح  وييحححححححظ أنهحححححح  التخت ححححححف اختياححححححً    نويححححححً  عححححححن  ححححححدة ا

  إذ ب حح   توسححط الصححف  ححح  ض الهيو يححا  3-رححك.ك2ححح  ض البححرولين وال     حح   1-  غك.لتححر 222

أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا  12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  أللححذلا ي  ححن ا 3سححك 611.2

 ع   ن و النب ت وتطورا.
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 انتذاخمو انشٌ حايض انثشونٍُ ويذدسش  ُىيُك وحايض انه حإضاف( تأثُش 4جذول )

)سى نًساحح انىسقُح نُثاتاخ انزسج انصفشاءأتُُهًا فٍ 
2
) . 

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2-م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

579.02 609.80 571.60 565.80 568.90 0 

 5 أٌام 
598.05 643.40 599.00 543.50 606.30 1 

666.07 668.90 689.10 615.90 690.40 2 

663.90 655.30 673.30 650.20 676.80 3 

567.57 589.40 580.60 587.80 512.50 0 

 10 أٌام 
595.50 639.40 599.50 580.50 562.60 1 

637.45 650.80 662.50 648.30 588.20 2 

690.70 739.60 674.10 710.80 638.30 3 

465.35 488.60 481.90 439.80 451.10 0 

 15 ٌوم
517.80 531.30 553.30 473.30 513.30 1 

538.50 552.10 532.80 531.30 537.80 2 

588.02 623.30 601.10 540.50 587.20 3 

54.37 
26.30 

615.99 601.56 573.97 577.78 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

92.07 
 الثالثً التداخل

LSD =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                     

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

537.3 562.60 544.70 531.10 510.80 0 

570.42 604.70 583.90 532.40 560.70 1 

613.97 623.90 628.10 598.50 605.40 2 

647.50 672.70 649.50 633.80 634.10 3 

L.S.D =  37.26 72.56 
 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 

 يض انثشونٍُ وتثاعذ يذد انشٌحا سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 يذد تأثُش يتىسط

 انشٌ
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد             

 أَاو 5 635.60 593.80 633.20 644.30 626.72

 أَاو 10 575.40 631.80 629.10 654.80 622.77

 َىو 15 522.30 496.20 542.20 548.80 527.3

L .S . D = 48.02 
57.15 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 :    Chlorophyll index  (SPAD)الكلوروفٌل  دلٌل 4-1-1-4

احو ال  وروايح   دليح نخف ض او إن تب عد  دد الري أدى إل  أإل  ( 5تشير نت في ال دو   
 حدة الحري   عنحد كي سً  ب       ال ق رن SPAD  38.14 يوك وب    11عند  دة الري      األوراع 

  .   التوالوع SPAD 37.42 و SPAD 28.41 أي ك الذي ب    12  و دة الري     أي ك 1   
أيححح ك  1عحححيا عحححدك و حححود احححرع   نحححوي بحححين      ححح  الحححري  ححح  أوييححححظ  حححن خحححي  النتححح في 

 أي ك . 12و       الري    
لححح  زيححح دة إدى أ( 4احححو صحححف  ال سححح ح  الوركيححح    حححدو    أيححح ك 12لحححري  ححح  ة ادان تفحححوع  حححو 

ل  نقحص  هحد   ح ء إدت أن تب عد  دد الري أو   وراع نب ت ت الذرة الصفراء أ حتوى ال  ورواي  او 
يحؤدي  والحذي   ن احت  الثغحور  الحد ن ع  ي  البن ء الضوفو نتي    ل  التق ي  إالذي يؤدي الورك  

 .Verma, 2010)  .ين الصبغ ت النب تي  و نه  ال  ورواي ال  اختزا  ت و 

 222تفحححوع ال     ححح  إلححح دى أحححح  ض البحححرولين   رشأن   (1  تبحححين النتححح في احححو ال حححدو و 
وكحد    SPAD37.73  إذ ب ح  دليح  ال  وروايح  احو األوراع توسحط  أع ح اعط ء او   1-لتر .  غك

 ب حح    إذ     حح  ال ق رنحح   و  1-لتححر .  غححك  322 و 122 ن  حح   تيال عححن  ً واخت ححف  اختياححً    نويحح
 .ع   التوالو  SPAD 37.23و   SPAD 21.21و  22.77   توسط الصف 

   
 صححححبغ ت كححححد حفححححز بنحححح ء البححححرولين ححححح  ض  إضحححح ا ن أ ع حححح   نسححححتد   ححححن هححححذا النتي حححح  و      

وايح    اضحي عحن دورا وب لتح لو زاد  حن  حتحوى ال  ور    ال  ورواي    وت وين الحبيبح ت البيسحتيدي 
وراع   اضحي ألتأخير شحيخوخ  اإل  نزي و ل بيستيدات        يؤدي ألاو ال ح اظ  ع   النش ط ا

وت هيححز   نزي حح ت أللت ححوين ال  وروايحح  وبنحح ء البروتينحح ت وا س سححو ألعححن  ونححه  صححدرا ل نتححرو ين ا
  األوراع احححو ى ال  وروايححح ع ححح   حتحححو  ي  بيححح ً إن  حححس ذلحححا أالط كححح  التحححو تشححح   الن حححو الخضحححري   و 

(Al-saadi                                                           .(1021 ، وآخررون    
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 3-ك.رك 2     ال    تفوع ل إح  ض الهيو يا أدى  إض ا ن أ إل  (1 تشير نت في ال دو و       
 وكحححد اخت حححف SPAD 24.86  ذب ححح إ  ال  وروايححح   األوراع  حححن  لحححدلي ع ححح   توسحححط أعطححح ء أاحححو 

 دليححح   إذ ب ححح   توسحححط       ححح  ال ق رنححح  و  3-رحححك .ك 3و  1  ححح   تو العحححن     نويححح ً ريحححر  اختياححح ً 
 ع   التوالو . SPAD  34.09و  33.89و  33.07 ال  ورواي   األوراع  ن
ال ن صحححر الغذافيححح  ال ه ححح  و نهححح    حححن ا يححححححح  ض الهيو  حتحححوى    إنب الحححي حححود السحححبو 

او تر يب  زيفح  ال  وروايح   ذ يدخ   ب شرةإ  عنصر النترو ين الذي له دور  هك او ن و النب ت 
    س سححححححي  ل بححححححروتينأل ينيحححححح   والتححححححو ت ححححححد وحححححححدات البنحححححح ء األح حححححح ض األ ححححح  عنصححححححر ال غنيسححححححيوك وا

خ  احو   يح  الخطحوات ال رتبطح  بتفح عيت البروتحوبيزك وع  يح ت الت ثيح  لذا اهحو يحد  النزي  ت او 
و ذلا ي    عنصر النترو ين ع   زي دة ال سح ح  الوركيح  و ح  يتبح  ذلحا  حن زيح دة احو . الضوفو 
نخفحححح ض ال  ربوهيححححدرات أن نقصححححه يسححححبب أبححححدلي    الضححححوفو وتححححرا ك ال  ربوهيححححدرات  البنحححح ء فحححح ءة 

وتتفحححع هحححذا النتي ححح   ححح    ححح  توصححح  اليحححه  األسحححدي  .( 1022،  مهنرررا)  .ال صحححن   والسحححي   النشحححأ
 .( عند دراسته ب ض االصن ف  ن الذرة الصفراء3211 

حححح  ض  رشو  إلححح  التحححداخ  الثيثحححو بحححين تب عحححد  حححدد الحححري (1 ال حححدو  النتححح في احححو شحححيرتو 
 1-  غحك. لتحر 322 و ال     ح  أيح ك 10 حدة الحري  ح   تفحوع إلح ح  ض الهيو يا  اض ا و البرولين 

األوراع  حححن  لحححدلي  توسحححط  أع ححح   إعطححح ء احححو  حححح  ض الهيو يحححا 3-كرحححك.2 وحححح  ض البحححرولين 
 12 ح   ال ق رنح   عحن      ح   نويح ً  اختياح ً وكحد اخت حف      SPAD 43.36 ال  ورواي    إذ ب ح 

 .  SPAD 30.73  ن ال  ورواي   األوراع دلي وسط إذ ب    ت   أي ك
  غحك.  222أيح ك وعنحد ال     ح   1 ف اختياً    نويً  عن  حدة الحري  ح  تخوييحظ أنه  الت

 SPAD 27.62  إذ ب حح   توسححط الصححف   ححح  ض الهيو يححا 3-كرححك.3 وححح  ض البححرولين  1-لتححر
أيح ك دون أن ي حون هنح ا تحأثير  1أيح ك بحداًل  حن الحري  ح   12ست  ض  عن الري    أللذلا ي  ن ا

 ع   ن و وتطور النب ت .
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حامض البرولٌن ومدد الري رش  حامض الهٌومٌك و إضافة ( تأثٌر5دول )ج
 . (SPAD)نباتات الذرة الصفراء  وراق أ دلٌل الكلوروفٌل فًوالتداخل بٌنهما فً 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

39.25 42.80 40.10 38.96 35.16 0 

 5 أٌام 
35.69 37.53 38.35 36.16 30.73 1 

36.07 38.60 37.36 35.76 32.56 2 

40.66 41.46 40.10 40.30 32.80 3 

37.22 40.75 40.10 37.30 30.73 0 

 10 أٌام 
35.67 42.09 36.91 34.66 29.03 1 

37.55 43.36 38.36 38.18 32.30 2 

38.77 42.86 40.75 37.96 33.53 3 

25.82 30.63 26.00 25.13 21.53 0 

 15 ٌوم
27.87 31.90 27.66 26.93 25.00 1 

27.54 29.90 27.86 29.90 25.50 2 

26.86 30.88 27.10 26.53 22.96 3 

5.90 
 

              1.56      

37.73 35.05 33.98 29.32 
 حامض وسطمت 

 البرولٌن

5.40 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايضسش  و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

ى. وغ انهُىيُك حايض
-2

 

34.09 38.06 35.40 33.79 29.14 0 

33.07 37.17 34.30 32.58 28.25 1 

33.89 37.28 34.53 33.62 30.12 2 

34.76 38.40 35.98 34.93 29.76 3 

م     غ.  انتذاخم انثُائٍ 3.12  

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌ وحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 32.81 37.79 38.97 40.09 37.41

 أَاو 10 31.39 37.02 39.03 42.26 37.42

 َىو 15 23.74 27.12 27.15 30.57 27.14

L .S .D = 2.75 2.70 
 
 

 انثُائٍانتذاخم 

LSD = 0.05 
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َثاخ.عذد األوساق ) وسقح  4-2-2-5
1-

 )Number leaves: 

             أيححححححح ك احححححححو صحححححححف   توسحححححححط  5( تفحححححححوع  حححححححدد الحححححححري  ححححححح  6تشحححححححير النتححححححح في احححححححو ال حححححححدو   
 ح   الحري اختياحً  ريحر   نويحً  عحن  حدة توكحد اخت فح   -1نبح ت.ورك   10.55عدد األوراع   إذ ب   

وبنسححب  زيحح دة   -1نبحح ت.وركحح    7.71و  10.53 الصححف   إذ ب حح   توسححط  يححوك  11و حح   أيحح ك 10
 .% ع   التوالو6.45% و 0.18ب غت

ي زى السبب او انخف ض عدد األرراع لنب ت ت الذرة الصفراء بسب تب عد  دد الري نتي ح  و 
 ن وانخف ض  حتوى االنس     ABAوخ ص  هر ون لتأثير الشد الرطوبو ع   الهر ون ت النب تو 

 3 (2006 ، السعدون) .والذي أثر س بً  ع   عدد األوراع البروتين

( ان النب ت ت الن  ي  تحت ظروف نقص ال  ء تق    ن تحأثيرا Odixi  3212وهذا    أ دا 
 ب سق ط األوراع السف   لتق ي  النت   وسي   دا عي   نه  لتح   ال ف ف.

ين إلح  نب تح ت الحذرة الصحفراء أدى إلح  ح  ض البرول رشان  (6 تشير النت في او ال دو و 
وركح   10.67ب ح   أع    توسط لصحف  عحدد األوراع  اعطت  إذ  1-لتر.  غك  300تفوع ال       

واخت ححف  7.44     حح  ال ق رنحح  إذ ب حح   توسححط الصححف   اخت ححف اختياححً    نويححً  عححنكححد   و  -1نبحح ت.
  إذ ب   عحدد األوراع لنب تح ت الحذرة  1-ك .لتر  غ  322و  122 ن     تيالاختياً  رير   نويً  عن 

 .ع   التوالو  -1ورك  .نب ت 12.61و  10.42 الصفراء
البحححرولين ع ححح  النب تححح ت ينشحححط  ثيحححر  حححن الهر ونححح ت  رش حححح  ضن ألححح  إي حححزى السحححبب و 

إذ يححزداد    (Ergun  3223 ن والسحح يتو  ينينيالنب تيحح   ال ه حح  اححو الن ححو الخضححري  ثحح  األو سحح
زيحححححح دة عححححححدد األوراع  و ححححححذلا  ع حححححح  ان  ححححححساححححححو  نشححححححأت األوراع والححححححذي    و سححححححين تألا ت ححححححوين

هحو السح يتو  ينين  ينح  وان ألح ح ض األواالسح يتو  ينين إذ تو د عيكح  وطيحدة بحين    ينينالس يتو  
احد الهر ون ت البن في  التو تؤدي إل  تأخر شيخوخ  األوراع     أدى إل  زي دة عدده  احو نب تح ت 

 . (1020 ، الساعدي) إليهص  النت في       تو  اتفقت هذاو ذرة الصفراء ال
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 3-ك.رححك 2ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  تفححوع  ال     حح   إضحح ا ن أ (6   ححدو تبححين نتحح في و 
 1-نبح ت.وركح   12.88عط ء أع    توسط لصف  عدد األوراع لنب ت ت الحذرة الصحفراء   إذ ب ح  أاو 

  إذ ب ححح         ححح  ال ق رنححح  و  3-ك.رحححك 3و  1 ن  ححح   تيالعحححن    ً يحححريحححر   نو   ً اختياححح وكحححد اخت حححف
 . ع   التوالو1-نب ت.ورك   12.13و  12.46و   12.24 توسط عدد األوراع 

 حححون   لححح  زيححح دة احححو عحححدد األوراعإدى أحححح  ض الهيو يحححا  إضححح ا ن ألححح  إي حححزى السحححبب و 
عحن طريحع  ال غنسحيوك  األ ونيوك و ا تص ص األيون ت أح دي  الت  اؤ  ث زيد  ني ض الهيو يا  ح

  و حذلا ي  ح  حح  ض الهيو يحا  (Shahryari 3211 .  تص ص النشط ل ذور النب تألتسري  ا
ع   زي دة النيترو ين والفسفور والتو ت حد  حن ال ن صحر الغذافيح  الضحروري  واليز ح  لدي و ح  الن حو 

يضححي  داخحح  ألو تسححهك اححو ال   يحح ت اوالتطححور وذلححا  ححن خححي  ا  ليتهحح  ال ب شححرة اححو ال ر بحح ت التحح
 . (1001وآخرون ،  Mengel)النب ت والتو ين  س عنه  زي دة الن و الخضري 

ضحح ا تب عححد  ححدد الححري و  بححين  التححداخ  الثيثححو (6ت النتحح في اححو  ححدو   أوضحححو  ححح  ض  ا 
ض ا و البرولين   1 -رلتح.  غحك  300أيح ك  ح  ال     ح   5حح  ض الهيو يحا   تفوكحت  حدة الحري  ح   ا 

ح  ض الهيو يا او اعط ء أع    توسحط ل حدد األوراع   إذ  3-ك.رك1 ال       ح  ض البرولين و 
  إذ ايحح ك 1 حح   ال ق رنحح        حح عححن  نويححً   ريححر   وكححد اخت ححف اختياحح ً  -1نبحح ت.وركحح   11.70ب حح  

 . -1نب ت.ورك   11.20ب    توسط عدد األوراع 
                أيححححح ك وعنحححححد ال     ححححح  12ً  عحححححن  حححححدة الحححححري  ححححح   حححححف اختياحححححً    نويحححححتوييححححححظ أنهححححح  التخ

       إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف  حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.1 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 222
أيحح ك  1أيح ك بحداًل  حن الحري  ح   12ست  ضح  عحن الححري  ح  أل  لحذلا ي  حن ا -1نبح ت.وركح   12.24

 وتطورا.دون أن ي ون هن ا تأثير ع   ن و النب ت 
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 6جذول )

)وسقح .َثاخ وانتذاخم تُُهًا فٍ عذد األوساق نُثاتاخ انزسج انصفشاء
-1

.) 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2-م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

10.60 10.50 11.10 9.60 11.20 0 

 5 أٌام 
10.70 11.70 11.06 9.90 10.16 1 

10.88 11.67 11.23 11.00 9.63 2 

10.90 11.50 10.50 11.16 10.46 3 

10.31 10.21 10.70 10.70 9.66 0 

 10 أٌام 
10.53 40.34 10.20 11.00 10.60 1 

10.55 40.42 11.20 10.53 10.06 2 

10.91 10.54 11.10 11.53 10.46 3 

9.48 10.21 9.46 9.93 8.33 0 

 15 ٌوم
9.79 10.73 10.26 8.96 9.20 1 

9.95 9.53 10.46 10.46 9. 36 2 

10.44 10.66 10.60 10.30 10.20 3 

1.12 
 

               0.58  

10.67 10.65 10.42 9.44 
 حامض متوسط 

 برولٌنال

2.25 
 الثالثً التداخل

LSD =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

10.12 10.30 10.42 10.03 9.73 0 

10.34 40.92 10.51 9.95 9.98 1 

10.46 10.54 10.96 10.66 9.68 2 

10.77 10.91 10.96 10.84 10.37 3 

 انتذاخم انثُائٍ 1.23     غ.م 

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 ثشونٍُان حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد           

 أَاو 5 10.36 10.40 10.10 11.34 10.55

 أَاو 10 10.33 10.94 10.49 10.38 10.53

 َىو 15 9.27 9.91 10.19 10.28 9.91

 1.07      غ.م
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 َدددددددىو((تضهُدددددددش ر دددددددشٌ %75عدددددددذد األَددددددداو يدددددددٍ انضساعدددددددح إندددددددً  4-1-1-6

Numberdays75% flowering male(day) : 

 ن % 75ك  لظهور أعدد أي ك او أي ك  1 دة الري    تفوع ( إل  7تشير نت في ال دو   
عححن   ً ريححر   نويحح  ً اختياحح توكححد اخت فحح  يححوك  18.87  توسححط عححدد األيحح ك  إذ ب حح   النححورات الذ ريحح 

  ححن النححورات% 75 ظهححور أيحح كإذ ب حح   توسححط عححدد    يححوك 11أيحح ك و حح   12 حح  بحح كو  ححدد الححري   
 ع   التوالو . يوك 61.27و  17.27  ذ ريال

 احو ال سح ح  الوركيح   و ذلا الزي دة (3 دو    ل  الزي دة او ارتف ع النب تإوي زى السبب 
لح  التب يحر إدى أ (1 حدو     حن ال  وروايح   و حتحوى األوراع (6 دو    وعدد األوراع (4 دو   

 (.1002،محمد.) او ظهور النورات الذ ري  وهذا يتفع       توص  له
سحراع ألحح  ض البحرولين  ح ن لحه تحأثير اي ح بو احو ارش ن أ (8  تشير النتح في احو ال حدو 

الذ ريح   %  حن النحورات75ظهحور  أي ك النورات الذ ري    إذ ب    توسط عدد  %  ن81 او ظهور
  نويححً  ريححر وكححد اخت ححف اختياححً   ححح  ض البححرولين   1-لتححر .  غححك 300عنححد ال     حح   يححوك 17.67

 61.37الصحححف  إذ ب ححح   توسحححط     1-  غحححك .لتحححر 322و  122 ن  ححح   تيال و      ححح  ال ق رنححح  عحححن
 ع   التوالو . يوكو   62.41و 62.41و

أن  إلحح   ححن النححورات الذ ريحح  %81هححور ظ التب يححر اححوع حح  لتححأثير البححرولين  ي ححزى السححببو 
اإلنزي حح ت ال ه حح  ل    يحح ت الحيويححح     ححن أن ت  ححح    وا حح  ن ححو التححو  نهححح األح حح ض األ ينيحح  ي 

لل ينح ت ال ت حددة  Precursor ئهحو ال  حون البح د وهن ا  ن األدلح   ح  يشحير إلح  أن ب ضحً   نهح 
 (. Smith 2182 ,  ) .ضروري  لتنظيك ن و النب ت وتطوراوال

حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  تفحححوع ال     ححح   إضححح ا ان  (8  ال حححدو  النتححح في احححو وضححح ت و
النحورات الذ ريح    إذ ب ح    توسحط عحدد األيح ك  %  حن81كح  لظهحورأعط ء عحدد أيح ك إاو  3-ك.رك2

  إذ ال ق رنح   و     ح   3-ك.رحك 3و1 ن  ح   تيال عحن  رير   نوي ً   ً اختيا يوك وكد اخت ف 17.46
  . يوك ع   التوالو  61.87و  62.12و 62.17      توسط عدد األي ك لظهور النورات الذ ري  ب
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               وتغذيححححححح   خحححححححواص التربححححححح حححححححح  ض الهيو حححححححا يحسحححححححن  إضححححححح ا ن ألححححححح  إي حححححححزى السحححححححبب  و 
                 كحححححح  لظهححححححور النححححححورات الذ ريحححححح  أيحححححح ك أحتيحححححح ج عححححححدد إلحححححح  إدى أ  حححححح  النبحححححح ت واإلسححححححراع اححححححو الن ححححححو 

 .(1002زيدان وسمير،  
ضح ا و  إلح  التحداخ  الثيثحو بحين تب عحد  حدد الحري (8 النت في احو ال حدو  اش رتو  حح  ض  ا 
ححح  ض  1-لتحر.  غحك 200 ح  ال     ح   أيح ك 1 حدة الحري  ح   تفحوعحح  ض الهيو يحا    والبحرولين 
             ك لظهححححوركحححح  عححححدد  ححححن األيحححح أاححححو اعطحححح ء  ححححن ححححح  ض الهيو يححححا  3-.كرححححك2  حححح   و ال   البححححرولين

يححوك   وكححد اخت ححف اختياححً    نويححً   16.66%  ححن النححورات الذ ريحح    إذ ب حح   توسححط عححدد األيحح ك 75
%   ححن النححورات الذ ريحح  75  إذ ب حح   توسححط عححدد األيحح ك لظهححور  ايحح ك 1 حح   ال ق رنحح        حح عححن

 .يوك   17.66
                 أيححححح ك وعنحححححد ال     ححححح  12   حححححف اختياحححححً    نويحححححً  عحححححن  حححححدة الحححححري  حححححتوييححححححظ أنهححححح  التخ

 16.81  إذ ب    توسط الصحف   ح  ض الهيو يا 3-كرك.2 وح  ض البرولين  1-  غك. لتر 322
أيحح ك دون أن ي ححون هنحح ا تححأثير  12 لري  حح  بححأيحح ك  1ست  ضحح  عححن الححري  حح  أليححوك   لححذلا ي  ححن ا

 ع   ن و النب ت وتطورا.
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 7جذول)

 .تضهُش ر شٌ نُثاتاخ انزسج انصفشاء َىو  %75وانتذاخم تُُهًا فٍ 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

58.67 58.46 58.68 58.88 58.66 0 

 5 أٌام 
58.17 57.66 58.00 58.72 58.33 1 

57.68 57.43 57.66 58.33 57.33 2 

65.88 57.11 56.66 56.76 57.00 3 

58.78 58.66 58.73 58.75 59.00 0 

 10 أٌام 
58.35 58.19 58.12 58.33 58.76 1 

57.88 57.89 58.00 57.33 58.33 2 

57.36 57.65 56.71 57.00 58.10 3 

65.70 60.66 65.83 67.66 68.66 0 

 15 ٌوم
65.21 60.26 65.68 67.71 67.22 1 

64.70 60.16 65.70 66.10 67.00 2 

64.74 60.14 65.74 66.10 67.00 3 

7.78 

 غ.م
58.68 60.45 60.45 61.28 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

11.04 
 الثالثً التداخل

LSD =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

61.79 59.26 61.08 64.75 62.10 0 

60.59 58.70 60.67 61.58 61.43 1 

60.10 58.49 60.45 60.58 60.88 2 

59.46 58.30 58.30 60.61 60.66 3 

 انتذاخم انثُائٍ 7.33 غ.م      

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   شونٍُحايض انث                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد             

 أَاو 5 57.83 58.17 57.75 57.41 57.79

 أَاو 10 58.54 57.85 57.89 58.09 58.09

 َىو 15 67.47 66.89 65.73 60.30 65.09

 6.35      غ.م
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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   ( َىوتضهُش اَثىٌ ) % 75عح إنً عذد األَاو يٍ انضسا 4-1-1-7

Numberdays75% flowering female): 

كح  عحدد أيح ك لظهححور أعطح ء أأيح ك اححو  1( تفححوع  حدة الحري  ح  8تبحين النتح في احو ال حدو   
يحوك  62.18نثويح   أل%  حن النحورات ا75  إذ ب ح   توسحط عحدد األيح ك إلح  ظهحور  األنثويح النورات 
%  حن 75 نويً  عن ب كو  دد الري   إذ ب    توسط عحدد األيح ك لظهحور اختياً  رير   توكد اخت ف
أيح ك  1ل     ح   حدة الحري  ح   يحوك 64.84يحوك و  63.18 نثويح  لنب تح ت الحذرة الصحفراء ألالنحورات ا

 يوك ع   التوالو . 11و   
و   حدوي زى السبب ال  ان تب عد  دد الري ادى ال   التأثير السح بو  ع ح  ارتفح ع النبح ت 

احتيحح ج عححدد ايحح ك ا ثححر  إلحح  أدى  حح   (6 ححدو    وعححدد األوراع (4 ححدو    وال سحح ح  الوركيحح  (3 
 ( .1002،  السعدون) لظهور النورات األنثوي  وهذا يتفع       توص  له

ي حححح بو اححححو ألححححح  ض البححححرولين  حححح ن لححححه الححححدور ا رشان  (7  تشححححير النتحححح في اححححو ال ححححدو و 
  األنثويحح %  ححن النححورات 75إذ ب حح   توسححط عححدد ايحح ك ظهححور  ويحح  األنثسححراع اححو ظهححور النححورات ألا

  نويً  عن رير وكد اخت ف اختياً  ح  ض البرولين  1-لتر .  غك 300يوك  عند ال        63.28
و  64.26  الصححححف   إذ ب حححح   توسحححط       ححح  ال ق رنححح و   1-  غحححك .لتححححر 322و  122 ن  ححح   تيال

 .و ع   التواليوك   64.63و  62.62
كححد حسححن التححوازن الهر ححونو   حح  كححد يسحح عد ع حح   ححح  ض البححرولين ان وي ححزى السححبب الحح    

النتح في هحذا . اضًي عن تنظيك انتق   الحذافب ت وال ن صحر ال  دنيح     ظهور النورات األنثوي تحفيحز 
 . الذرة الصفراء( او دراسته ع   نب ت 3224تتفع     الحسن  

 أي ك دون أن يؤثر ع   ن و وتطور النب ت . 12 ك ب لري    أي 1الري     عنست  ض  أل
                ححححح  ض الهيو يحححححا أدى إلحححح  تفحححححوع ال     ححححح  إضححححح ا ان  (7  بينححححت النتححححح في اححححو ال حححححدو 

 62.27ك  عحدد أيح ك لظهحور النحورات االنثويح    إذ ب ح   توسحط عحدد األيح ك أاو اعط ء  3-ك .رك 2
إذ ب حح  و      حح  ال ق رنحح    3-ك.رححك 3و  1 ن  حح   تيالعححن    نويحح ً ر ريحح اختياحح ً  يححوك   وكححد اخت ححف
 يوك  ع   التوالو .  64.14و  62.18و   62.68 توسط عدد األي ك 
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وي زى السبب ال   دور ح  ض الهيو يا او زي دة الن و الخضري وال ت ث   بطحو  النبح ت 
إلححح  زيححح دة ال حححواد  أدت( والتحححو 6 (  وعحححدد األوراع  حححدو  4( وال سححح ح  الوركيححح   حححدو   3 حححدو   

كححح  لظهحححور النحححورات أالححح  عحححدد ايححح ك  أدى ال صحححن   احححو األوراع وانتق لهححح  إلححح  األ حححزاء النبححح ت   ححح 
 . (1001 ، حمزة وآخرون ) و دا وهذا النتي   تتفع       األنثوي 

حححح  ض  ورش إلحح  التححداخ  الثيثححو بحححين تب عححد  ححدد الححري (7  بينححت النتحح في اححو ال حححدو و 
ضح ا البرولين و   1-لتحر.  غحك 300  ال     ح  ح   ايح ك 10 حدة الحري  ح   تفحوعحح  ض الهيو يحا    ا 

كح  عحدد أيح ك لظهحور النحورات أعطح ء إاحو  حح  ض الهيو يحا   3-رحك.ك3 ح  ض البرولين وال      
يحوك   وكحد اخت حف  60.33%  حن النحورات االنثويح  75إذ ب ح   توسحط عحدد األيح ك لظهحور  األنثوي  

%  حن 75إذ ب    توسط عحدد األيح ك لظهحور  أي ك  12    ال ق رن         عن  نويً  رير ختياً  ا
 .يوك   64.66النورات االنثوي  لنب ت ت الذرة الصفراء 

                  أيحححححح ك وعنححححححد ال     حححححح  1وييحححححححظ أنهحححححح  التخ ححححححف اختياححححححً    نويححححححً  عححححححن  ححححححدة الححححححري  حححححح  
       إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف  حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.2 وين حححححح  ض البحححححرول 1-  غحححححك. لتحححححر 222

أي ك دون أن ي حون هنح ا  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    أليوك   لذلا ي  ن ا 62.67
 تأثير ع   ن و النب ت وتطورا.
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش حايض انهُىيُك و  إضافحتأثُش  (8جذول)

  َثىٌ نُثاتاخ انزسج انصفشاءأ% تضهُش 75وانتذاخم تُُهًا فٍ 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

63.79 63.19 63.66 64 64.33 0 

 5 أٌام 
63.45 63.00 63.00 63.68 64.12 1 

62.91 60.69 63.33 63.66 63.98 2 

62.56 60.68 62.66 63.00 63.92 3 

63.59 61.67 63.33 64.73 64.66 0 

 10 أٌام 
63.49 61.33 63.67 64.33 64.66 1 

63.09 60.70 63.66 63.70 64.33 2 

62.61 60.33 62.66 63.66 63.79 3 

65.05 64.88 64.64 65.73 65.66 0 

 15 ٌوم
65.04 64.64 64.66 65.66 65.22 1 

64.80 63.66 64.00 65.66 65.90 2 

64.49 63.67 63.99 65.33 65.00 3 

12.09 
 

 غ.م

62.37 63.60 64.36 64.63 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

14.22 
 الثالثً التداخل

LSD =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايضسش  و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش ىسطيت

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                     

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

64.14 63.01 63.87 64.82 64.88 0 

63.67 61.68 63.77 64.55 64.68 1 

63.57 61.56 63.66 64.34 64.73 2 

63.38 62.22 63.10 63.99 64.23 3 

 انتذاخم انثُائٍ 8.90     غ.م

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  إضافحانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 64.08 63.58 63.16 61.89 63.17

 أَاو 10 64.63 63.85 63.24 61.00 63.18

 َىو 15 65.44 65.59 64.32 64.08 64.84

 7.71     غ.م
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 Vegetative freshالووووان الطوووري للمجمووووع الخضوووري )غوووم(  4-1-1-8

weight : 

            ححححوزن ل  توسححححط ع حححح أعطحححح ء أ أيحححح ك اححححو 5( تفححححوع  ححححدة الححححري  حححح  9ييحححححظ  ححححن ال ححححدو   
            يحححر   نويحححً  عحححن بححح كور اختياححح ً  توكحححد اخت فححح  رحححك  907.41الطحححري ل    حححوع الخضحححري   إذ ب ححح  

رحك   803.24  إذ ب ح   توسحط الحوزن الطحري ل    حوع الخضحري  يحوك 11أيح ك و  12  ح   دد الري
 .ع   التوالو  %20.75 و %12.96رك وبنسب  زي دة ب غت  751.46و 

وعححدد  (4 ححدو    وال سحح ح  الوركيحح  (3 ححدو    النبحح ت ن زيحح دة ارتفحح عألحح  إي ححزى السححبب و 
ي ححح بو ع ححح  الححححوزن أشححح   باثحححر  (1 حححدو     حححن ال  وروايححح  و حتحححوى األوراع( 6 حححدو   االوراع 

 .(1021 ،طوشان.) تتفع هذة النت في       حص  ع ي الطري ل    وع الخضري و 
                 ال     حححححح   لحححححح  تفححححححوعإأدى  ححححححح  ض البححححححرولين رشان  ع حححححح  (7     ححححححن ال ححححححدو  يسححححححتد

رك   727.71لطري ل    وع الخضري   إذ ب   أوزن ل   توسطع   أعط ء إاو  1-لتر.  غك 300 
   إذ ب    توسط الحوزن 1-  غك .لتر 122   ال ق رن  وال            ختياً    نويً  عن أخت ف أوكد 

وأخت ححف أختياححً  ريححر   نويححً  عححن  رححك 792.77و رححك841.41الطححري ل    ححوع الخضححري ل نب تحح ت
 ع   التوالو . رك 717.77   إذ ب   1-  غك .لتر 322ال       

را ك احو تحي حح  ض البحرولين هحو أن  ل    حوع الخضحري أ   السبب او زي دة الوزن الطري 
ال ح اظحح  ع حح  األرشححي  وثبحح ت ححح  ض البححرولين فحح  ووظي اإل هحح دظححروف األنسحح   النب تيحح  تححححت 

 ي   ل ن ححو الخضححري البححروتين والن ححو   حح  يسحح عد ع حح  زيحح دة الححوزن الطححري ل    ححوع الخضححري وتشحح
ي    ع ح  خفحض ال هحد األز حوزي   ح  يحؤدي الح  دخحو  ال ح ء  حن وسحط    إذز وزيً   ونه ح اظً  أ

 (1002 وآخرون،Reda ) .الطري ل  داخ  الخيي  وب لت لو زي دة الوزنإالن و 
ححححح  ض الهيو يححححا أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح   إضحححح ا ان  (7 أظهححححرت النتحححح في اححححو ال ححححدو 

   رحك   777.77او اعط ء أع    توسط لصف  الوزن الطحري ل    حوع الخضحري إذ ب ح   3-رك.ك2
وسححححط الصححححف  ذ ب حححح   تإ   3-رححححك.ك1وال     حححح  وكححححد اخت ححححف اختياححححً    نويححححً  عححححن      حححح  ال ق رنحححح  
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  إذ ب ححح    3-رحححك.ك3ال     ححح   عحححن   نويححح ً ريحححر  اختياححح ً  وكحححد اخت حححفرحححك   878.48و  662.83
 .رك   723.22 توسط الوزن الطري ل    وع الخضري و 

 (3 حححدو    ثحححر ع ححح  زيححح دة ارتفححح ع النبححح تأحححح  ض الهيو يحححا ا إضححح ا ن ألححح  إي حححزى السحححبب و    
دى الحح  زيحح دة الححوزن الطححري ل    ححوع إ  حح   (6 ححدو    عوعححدد األورا (4 ححدو    وال سحح ح  الوركيحح 

 .(1022 ،مهنا)الخضري وتتفع هذة    نت في 

                      رش التححححححححداخ  الثيثححححححححو بححححححححين تب عححححححححد  ححححححححدد الححححححححري و (7النتحححححححح في اححححححححو ال ححححححححدو    ظهححححححححرت
ضحححححح ا ححححححح  ض البححححححرولين و              أيحححححح ك وال     حححححح  5 ححححححدة الححححححري  حححححح   تفححححححوع  إلحححححح  ححححححح  ض الهيو يححححححا ا 

أع حح   توسححط  اححو اعطح ءححح  ض الهو يحا  3-رححك.ك3حح  ض البححرولين وال     ح   1-لتححر.  غحك 200
               وكحححححد اخت حححححفرحححححك  1018.7ل حححححوزن الطحححححري ل    حححححوع الخضحححححري لنب تححححح ت الحححححذرة الصحححححفراء   إذ ب ححححح  

 وع الخضححري إذ ب حح   توسححط الححوزن الطححري ل    حح   ايحح ك 1 حح   ال ق رنحح        حح عححن   نويحح ً  اختياحح ً 
 .رك  629

 1-  غك. لتر 322أي ك وعند ال       12وكد اخت فت اختياً  رير   نويً  عن  دة الري    
رحححك  لحححذلا ي  حححن  728  إذ ب ححح   توسحححط الصحححف   حححح  ض الهيو يحححا 3-كرحححك.2 وحححح  ض البحححرولين 

النبحح ت  أيحح ك دون أن ي ححون هنحح ا تححأثير ع حح  ن ححو 12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  ألا
 وتطورا.
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الري  حامض البرولٌن ومددرش  حامض الهٌومٌك و إضافة( تأثٌر 9جدول )
 )غم( .والتداخل بٌنهما فً الوان الطري للمجموع الخضري لنباتات الذرة الصفراء

 

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

694.40 790.30 718.30 640.00 326.00 0 

 5 أٌام 
831.10 800.40 881.70 944.00 698.30 1 

894.27 819.70 983.70 902.00 871.70 2 

943.47 834.90 1018.70 1013.00 907.30 3 

657.08 757.70 646.30 624.30 600.00 0 

ام أٌ  10 
812.82 900.70 777.70 767.70 805.30 1 

846.75 900.30 861.70 843.30 781.70 2 

896.32 987.00 937.00 885.30 776.00 3 

639.67 743.70 627.70 615.70 571.70 0 

 15 ٌوم
750.33 834.30 733.30 707.70 726.00 1 

756.00 782.70 760.00 757.00 724.30 2 

859.85 927.70 892.70 813.30 805.70 3 

166.83 
 

59.69 

839.95 819.89 792.77 741.41 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

206.78 
 الثالثً التداخل

LSD =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايضسش  و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

663.72 763.9.00 664.11 626.67 600.22 0 

797.47 845.13 797.56 806.46 740.75 1 

832.33 834.23 868.44 834.11 792.56 2 

899.88 916.53 949.44 903.89 829.67 3 

L.S.D = 52.09   119.38 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 776.57 874.75 900.60 811.32 907.41

 أَاو 10 740.75 780.15 805.67 886.42 803.24

 َىو 15 706.92 723.42 753.42 822.08 751.46

 103.39 غ.م
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 Vegetative dre ( غوووم)الووووان الجوووام للمجمووووع الخضوووري   4-1-1-9

weight :  

ال ححح ف ل    حححوع الحححوزن   توسحححط  نحححوي احححو ريحححر ( و حححود احححرع 10ييححححظ  حححن ال حححدو   
ل ححوزن  توسححط عطحح ء أع حح  إأيحح ك اححو  5الححري  حح    ححدةالخضححري لنب تحح ت الححذرة الصححفراء   إذ تفوكححت 

  يحوك 15أي ك و    10رك  ق رن     تب عد  دد الري     421.82ال  ف ل    وع الخضري ب   
 ضانخفحح وبنسححب   رححك377.72رححك  و  392.12إذ ب حح   توسححط الححوزن ال حح ف ل    ححوع الخضححري 

 . ال ق رن ب        كي س ً  % ع   التوالو8.41% و 2.48 ب غت 
نخفححح ض ال حتحححوى ال ححح فو أنخفححح ض الحححوزن ال ححح ف ل    حححوع الخضحححري نتي ححح  أسحححبب  ي حححزى  

ل نسيي  CO2نخف ض ع  ي  التب د  الغ زي وخصوصً  دخو  أل  ر ع الثغور و إل ترب  والذي يؤدي 
نخفحح ض الححوزن ال حح ف أقحح  لنظحح ك البنحح ء الضححوفو وب لتحح لو ال توسححط اضححًي عححن تححد ير الترا يححب الدكي

نخفححح ض الحححوزن أ(  حححن 3212ل نبححح ت. وتتفحححع هحححذا النتي ححح   ححح   ححح  توصححح  اليحححه  ححح   حححن ال بحححودي  
  ه د ال  فو .ألالخضري ال  ف لنب ت الذرة الصفراء الن  و تحت ظروف ا

             ال     ححححح  ع تفحححححو إلححححح  دى أ حححححح  ض البحححححرولين رشان  (12  تشحححححير النتححححح في احححححو ال حححححدو و 
رحك  434.40ل وزن ال  ف ل    وع الخضحري إذ ب ح    توسطاو اعط ء أع     1-لتر.  غك  300

  توسحححطإذ ب ححح     1-  غك.لتحححر 122وال     ححح        ححح  ال ق رنححح وكحححد أخحححتيف اختياحححً    نويحححً  عحححن   
عن    نوي ً رير  ا ً اختي و اخت ف  رك  282.81و  رك226.61الوزن ال  ف ل    وع الخضري 

 .ع   التوالو  رك 437.72الصف    توسطب     إذ   1-  غك.لتر 322ال       
و حتححوى ( 4 ححدو   وال سحح ح  الوركيحح     (6 ححدو    األوراع عححددلحح  زيحح دة إي ححود السححبب و 

ن  ل  ربوهيحدرات والبروتينح ت و ح     يزيحد  حن ال حواد ال صحن   ( 1 دو    األوراع  ن ال  ورواي  
  (.  1002،وآخرون Amujoyegbe.)ثك زي دة الوزن ال  ف ل    وع الخضري

ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  تفححوع ال     حح   إضحح ا ن أ (12  توضحح  النتحح في اححو ال ححدو و 
رححك وكحححد  437.17 عطحح ء أع ححح   توسححط ل حححوزن ال حح ف ل    حححوع الخضححري إذ ب ححح إاحححو  3-ك .رححك2

إذ ب ححح   توسحححط الحححوزن ال ححح ف  3-رحححك .ك1وال     ححح   رنححح  عحححن      ححح  ال ق    نويححح ً  اختياححح ً  اخت حححف
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رحححك ع ححح  التحححوالو واخت حححف  274.88و  رحححك 217.71  ل    حححوع الخضحححري لنب تححح ت الحححذرة الصحححفراء
 . رك 427.82أذ ب    توسط الصف   3-رك.ك3ال        عن   نوي ً رير  اختيا ً 

          التربحححح  وسححححهول  ا اححححو تحسححححين نسحححح  يححححال هححححك لححححح  ض الهيو  الحححح  الححححدوري ححححزى السححححبب و 
لحح  زيحح دة الححوزن إدى أوالححذي  ب ل حح ء تححوار ال ن صححر الغذافيحح  ل نبحح ت وزيحح دة كححدرة التربحح  ب ألحتفحح ض

ي حح بو ع حح  الححوزن ال حح ف ل    ححوع أالححذي ان  ححس وبشحح   ( 7الطححري ل    ححوع الخضححري   ححدو   
 . (1001، التميمي .) الخضري
حح  ض  و رشتحداخ  الثيثحو بحين تب عحد  حدد الحري إلح  ال (12  تشير النت في او ال حدو و 
ض ا البرولين و  حح  ض  1-لتحر.  غحك  300 أي ك وال     ح  5ح  ض الهيو يا تفوع  دة الري     ا 

ل حوزن ال ح ف ل    حوع الخضحري   توسحطعطح ء أع ح  إح  ض الهيو يا او  3-ك .رك3البرولين و 
  اي ك 1    ال ق رن         عن  نويً   اختيا ً  رك  وكد اخت ف501إذ ب     لنب ت ت الذرة الصفراء 

 .رك   241.22إذ ب    توسط الوزن ال  ف ل    وع الخضري لنب ت ت الذرة الصفراء 
                 أيححححححح ك وعنحححححححد ال     ححححححح   12وكحححححححد اخت فحححححححت اختياحححححححً  ريحححححححر   نويحححححححً  عحححححححن  حححححححدة الحححححححري  ححححححح  

  إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف   هيو يحححححاحححححح  ض ال 3-كرحححححك.2 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 222
أي ك دون أن ي ون هن ا  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    ألرك  لذلا ي  ن ا 481.22

 تأثير ع   ن و النب ت وتطورا.
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حامض البرولٌن ومدد الري رش  حامض الهٌومٌك و اضافة ( تأثٌر11جدول)
 )غم( . لنباتات الذرة الصفراء يوالتداخل بٌنهما فً الوان الجام للمجموع الخضر

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

010020 323.49 403.67 322000 341.33 0 

 5 أٌام 
101000 458.00 445.33 034000 352.67 1 

123032 483.67 469.00 043042 377.67 2 

103002 501.00 492.00 045022 373.00 3 

359.33 407.67 361.67 349.67 318.33 0 

 10 أٌام 
381.25 410.67 431.33 380.33 302.67 1 

407.33 456.00 441.00 398.33 334.00 2 

420.58 471.33 468.00 397.33 345.67 3 

364.58 396.33 391.33 330.33 340.33 0 

 15 ٌوم
362.00 403.00 391.33 367.00 286.67 1 

393.08 439.00 425.67 370.67 337.00 2 

398.41 462.67 425.67 375.33 330.00 3 

40.08 
 

22.20 

434.40 428.83 040042 336.61 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

94.01 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ تذاخمان

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                    

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

026062 375.83 385.55 012044 333.33 0 

051044 432.89 422.67 036022 314.00 1 

106040 459.56 445.22 054043 352.89 2 

126026 478.33 461.89 050032 439.55 3 

L.S.D =  23.14   54.27 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 361.16 034042 452.50 441.54 102040

 أَاو 10 325.16 381.42 425.50 436.42 392.12

 َىو 15 323.50 360.83 401.33 425.25 377.72

 انتذاخم انثُائٍ 47 غ.م     

LSD = 0.05 
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انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتدذاخم  سش حايض حايض انهُىيُك  و إضافحتأثُش   4-1-2

 .تُُهًا فٍ صفاخ انحاصم نهزسج انصفشاء 

 

 :   Ear length طول العرنوص ) سم ( 4-1-2-1

لصحف    توسحط أيح ك احو إعطح ء أع ح  5( تفحوع  حدة الحري  ح  11تبين النت في او ال دو   
 12 ح   ختياً  رير   نويحً  عحن بح كو  حدد الحريأخت فت أسك وكد  32.81طو  ال رنوص   إذ ب   

سحك ع ح   22.01سك و  31.78  إذ ب    توسط طو  ال رنوص لنب ت ت الذرة الصفراء  يوك 11و 
ال ق رنح  ل حدة الحري  ح  ب     ح   كي س ً % ع   التوالو 7.90% و 8.10التوالو وبنسب  زي دة ب غت 

 . يوك 11و  12
    نخفححححح ض احححححو  حتحححححوى األوراع  حححححن ألححححح  إ أدىب عحححححد  حححححدد الحححححري وي حححححزى السحححححبب الححححح  ان ت

             نخفحححححح ض ال حتححححححوى الرطححححححوبو اححححححو التربحححححح  أزداد األنخفحححححح ض بزيحححححح دة أ( وكححححححد 1ال  وروايحححححح   ححححححدو   
              نخفحححح ض اححححو ع  يحححح  البنحححح ء الضححححوفوألحححح  إدى أنخفحححح ض  هححححد  حححح ء الوركحححح  الححححذي ألحححح  إدى أ  حححح  

              ثححر ع حح  صححف  طححو  ال رنححوص لنب تحح ت الححذرة الصححفراء وهححذا يتفححعأغور  حح  نتي حح  ل حححد  ححن اححت  الث
 . (1020 وآخرون، Verma ) .   نت في
   تفححححوع ال     حححح  لحححح إححححح  ض البححححرولين أدى  رشن أ (11توضحححح  النتحححح في اححححو ال ححححدو   و 

د اخت ف سك وك 24.38ال رنوص  إذ ب    لصف  طو   توسطاو إعط ء أع    -1  غك . لتر 300
طو         ال ق رن    إذ ب    توسط  و  1-  غك .لتر 322و  122 ن     تيال اختياً    نويً  عن

 ع   التوالو.سك 32.77و سك  22.41سك و   33.32  ال رنوص لنب ت ت الذرة الصفراء 
لحح  زيحح دة تر يححز ال ححواد ال صححن   اححو إدى أن أضحح ا  ححح  ض البححرولين أي ححزى السححبب الحح  و 

 حس    البن ء الضوفو او ال ن طع الف  ل   ن الن و خي  ال راحح  الت  ثريح  ل نب تح ت والحذي انع  ي
 .(2111.)محمد ، ي  بو ع   طو  ال رنوص أبش   
 -2رحك.ك 3 ال     ح  ن إضح ا  حح  ض الهيو يحا أدى إلح  تفحوعأ( 11تبين النت في ال دو   و       

سححك  وكححد اخت ححف اختياححً  ريححر  22.88إذ ب حح   لصححف  طححو  ال رنححوص    توسححطاححو إعطحح ء أع حح  
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سححك و  22.07     حح  ال ق رنحح    إذ ب حح   توسححط الصححف    و 3-ك.رححك 3و  1  حح   تو   نويححً  عححن 
 ع   التوالو . سك 22.45و  سك 45 .22

 ححن ال ن صححر  هوي ححزى السححبب الحح  تفححوع ححح  ض الهيو يححا اححو ت هيححز النب تحح ت ب حح  تحت  حح
لحح  تحسححين خححواص التربحح  ال ي ي فيحح  والفيزي فيحح    حح  سحح عد إدى أ  و ححذلا   الغذافيح  الضححروري  لن ححو

 هحتي   تحأ بحر  حن أتح لو ي  ح  النبح ت يحصح  ع ح    يح   لع   زيح دة تغ غح  ال حذور احو التربح  وب
لح  زيح دة احو طحو  ال رنحوص وهحذا يتفحع  ح  إدى أت لو زي دة ال  دة ال  ا  ل نب ت ت      لالغذافي  وب

ن طححححو  ال رنححححوص يححححزداد عنححححد تححححوار  تط بحححح ت الن ححححو أ( Mohammed  3213ليححححهإ حححح  توصحححح  
 وب  ي ت   اي  و  هزة لل تص ص  ن كب  النب ت ت  .

حح  ض  و رش( إلح  التحداخ  الثيثحو بحين  تب عحد  حدد الحري 13تشير النت في احو ال حدو   
ضحح ا  ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح     -1  غححك . لتححر 300  أيحح ك وعنححد ال     حح 5البححرولين وا 

سححك   وكحححد  27.66لصححف  طححو  ال رنححوص إذ ب حح    توسححطاححو إعطحح ء أع حح   -2رححك .ك3وال     حح  
  إذ ب    توسط طو  ال رنوص لنب ت ت الذرة أي ك  1   ال ق رن    اخت ف اختياً    نويً  عن      

  .سك  22 الصفراء 
 222أيح ك وعنحد ال     ح    12الحري  ح  وييحظ أنه  اخت فت اختياً  رير   نويً  عن  حدة 

سحححك    34  إذ ب حح   توسحححط الصححف   حححح  ض الهيو يححا 3-كرححك.2 وحححح  ض البححرولين  1-  غححك. لتححر
أي ك دون أن ي ون هن ا تأثير ع   ن و  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    أللذلا ي  ن ا

 النب ت وتطورا.
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ  سش و انهُىيُكضافح حايض إ( تأثُش 11جذول )

 وانتذاخم تُُهًا فٍ طىل انعشَىص نُثاتاخ انزسج انصفشاء )سى( .
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

23.70 25.66 24 23.16 22.00 0 

 5 أٌام 
22.74 24.33 23.33 22.00 21.33 1 

23.24 25.00 23.66 22.66 21.66 2 

25.33 27.66 25.66 25.00 23.00 3 

22.08 23.33 22.66 21.66 20.66 0 

 10 أٌام 
21.74 23.33 22.33 21.33 20.00 1 

22.41 24.33 23.00 22.00 20.66 2 

20.58 24.00 15.66 22.00 20.66 3 

21.58 23.00 22.00 21.00 20.33 0 

 15 ٌوم
21.74 23.66 22.00 21.33 20.00 1 

21.99 23.66 22.33 21.66 20.33 2 

22.74 24.66 22.33 22.66 21.33 3 

1.84 
0.86 

21005 22014 22020 20066 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

2.99 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ ائٍانثُ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

22. 45 24.00 22.88 21.94 20.99 0 

22.07 23.77 22.55 21.55 20.44 1 

22.54 24.33 22.88 22.10 20.88 2 

22.88 25.44 21.21 23.22 21.66 3 

 انتذاخم انثُائٍ 1.73       غ.م

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 21.99 23.20 24.16 25.66 23.75

 أَاو 10 20.49 21.75 20.91 24.75 21.97

 َىو 15 20.49 21.66 22.16 23.74 22.01

 1.49 غ .و
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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 :Number of rows in ear عدد الصفوم بالعرنوص  4-1-2-2

 توسحط لصحف  عحدد  أي ك او إعطح ء أع ح  5( تفوع  دة الري    12 توض  تن في ال دو  
 الري ةعن  د   نوي ً  اختيا ً   وكد اخت فت  1-صف.عرنوص 16.53الصفوف ب ل رنوص   إذ ب   

 1-عرنحوص.صحف 11.28و 15.53الصحفوف بح ل رنوص    إذ ب    توسحط عحدد يوك 11و 12   
  . ال ق رن ب        كي س ً والو % ع   الت8.21% و  6.24ب غت  نخف ضأوبنسب  
دى إ( الحذي 11احو طحو  ال رنحوص  حدو   أيح ك  5 ح   حدة الحري  علح  تفحو إ ي حزى السحببو 

األولح   حن الن حو وخصوصح "  ان نقحص ال ح ء احو ال راحح    إذل  زي دة عدد الصحفوف بح ل رنوص إ
  حدالت البنح ء الضحوفو احو  او  رح   التحو   ن الن و الخضحري الح  الن حو الت ح ثري كحد اثحر سح ب ً 

و  Champmanلحححححح   وكحححححح  ال ححححححرانيص وهححححححذايتفع  حححححح    إو ححححححن ثححححححك ك حححححح  ت هيححححححز  ححححححواد الت ثيحححححح  
Edmeades  1777احو عحدد الصحفوف بح ل رنوص عنحد 7.7ع   زي دة بنسحب   ( الذان حصي %

 ازال  ظروف األ ه د ال  فو .
ع ال     حححححح  ححححححح  ض البححححححرولين أدى إلحححححح  تفححححححو  رشن أ( 12تشححححححير النتحححححح في اححححححو ال ححححححدو  و 

 16.97ل ححححححححدد الصححححححححفوف بحححححححح ل رنوص  إذ ب حححححححح    توسححححححححطاححححححححو إعطحححححححح ء أع حححححححح   1-  غك.لتححححححححر300
     حح   و 1-  غححك .لتححر 322و  122  حح   تو  عححن    نويحح ً  اختياحح ً وكححد اخت ححف  1-عرنححوص.صححف

 14.52و  16.24و  15.22ال ق رنحححححححححححح    إذ ب حححححححححححح   توسححححححححححححط عححححححححححححدد الصححححححححححححفوف بحححححححححححح ل رنوص  
  ع   التوالو .  1-عرنوص.صف

احو  حح  ض البحرولين ت ثير  إل  ي زى سبب هذا الزي دة او عدد الصفوف او ال رنوص  و
عحن تنظحيك ال   يح ت الحيويح   اضحيً  نزي ح ت النب تيح  وزيح دة نشح طه   ألتحسين الن و وتحفيز ع   ا

 . (1001ادريس ، ).هذا الصف   التو ت ري داخ  انس   النب ت و ن ثك زي دة  توسط
              حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  تفحححوع ال     ححح  إضححح ا ن أ (13  ال حححدو  والنتححح في اححح وضححح تو 

وكحد  1-عرنحوص.صحف 16.72او إعط ء أع    توسط ل دد الصفوف ب ل رنوص إذ ب   3-ك.رك 2
  إذ ب حح   توسححط عححدد الصححفوف 3-رححك.ك1و ال     حح        حح  ال ق رنحح عححن    نويحح ً  اختياحح ً  خت ححفأ

و   1-صححححححف.عرنوص 11.13و 1-صححححححف.عرنوص 14.67 ة الصححححححفراء بحححححح ل رنوص لنب تحححححح ت الححححححذر 
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            و    أذ ب ححححححححح   توسححححححححط الصحححححححححف   3-رححححححححك.ك3أخت ححححححححف أخححححححححتيف ريحححححححححر   نححححححححوي عحححححححححن ال  حححححححح  يت 
 ع   التوالو . 1-صف.عرنوص 11.78
أن أض ا  ح  ض الهيو ا أدى إل  تحسين أ تص ص ال ن صر الغذافي  ي زي السبب ال  و 

س بش   أي  بو ع   ال س ح  الوركي  و حتوى األوراع  ن ال  ورواي   حدو   ن الترب  والذي أن  
( والذي أدى إل  را   ف ءة ع  ي  البن ء الضوفو وبت لو زاد  حن انتقح   ال حواد ال صحن    حن 1و 4 

 .(1001 وآخرون، Pettit) ال صدر ال  ال صب والذي أدى إل  زي دة عد الصفوف ب ل رنوص 
حححح  ض  رشالتحححداخ  الثيثحححو بحححين تب عحححد  حححدد الحححري و  إلححح ( 13ل حححدو  ر النتححح في احححو ايتشححو 

ضححح ا البحححرولين و   1-  غحححك .لتحححر 300أيححح ك و ال     ححح   5حححح  ض الهيو يحححا تفحححوع  حححدد الحححري  ححح   ا 
ل حححدد الصحححفوف   توسحححطحححح  ض الهيو يحححا بأعطححح ء أع ححح    2رحححك .ك3حححح  ض البحححرولين وال     ححح   

عن    نوي ً  اختيا ً خت ف أوكد  1-عرنوص.صف 19.66 ب ل رنوص لنب ت ت الذرة الصفراء   إذ ب  
 . 1-عرنوص.صف 14  إذ ب    توسط عدد الصفوف ب ل رنوص أي ك  1   ال ق رن          

              أيححح ك وعنحححد ال     ححح  12وييححححظ أنهححح  اخت فحححت اختياحححً  ريحححر   نويحححً  عحححن  حححدة الحححري  ححح  
 16.66  إذ ب    توسط الصحف   ح  ض الهيو يا 3-كرك.2 وح  ض البرولين  1-  غك. لتر 222
أيح ك دون أن ي حون  12أي ك ب لري  ح   1ست  ض  عن الري    أل  لذلا ي  ن ا 1-عرنوص صف.

 هن ا تأثير ع   ن و النب ت وتطورا.
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حامض البرولٌن ومدد الري حامض الهٌومٌك و رش  إضافة( تأثٌر 12جدول ) 
.عرنوصالذرة الصفراء) م بالعرنوص لنباتات والتداخل بٌنهما فً عدد الصفو

-1
. ) 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

15.33 17.00 15.33 15.00 14.00 0 

 5 أٌام 
16.16 17.33 16.66 15.33 15.33 1 

16.50 18.00 17.33 15.66 15.00 2 

18.16 19.66 19.33 17.00 16.66 3 

14.41 16.00 14.33 14.00 13.33 0 

 10 أٌام 
14.75 15.33 15.00 14.33 14.33 1 

15.58 16.33 16.33 15.66 14.00 2 

15.58 16.66 15.66 15.33 14.66 3 

14.33 15.66 15.00 13.33 13.33 0 

مٌو  15 
15.66 17.00 16.33 15.00 14.33 1 

15.83 16.66 16.33 15.66 14.66 2 

16.66 18.00 17.33 16.33 15.00 3 

1.15 
0.33 

43064 43021 42022 41.52 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

4.07 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 شونٍُانث حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ           

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

14.69 16.22 14.88 14.11 13.55 0 

15.52 16.55 16.00 14.88 14.66 1 

15.97 17.00 16.66 15.66 14.55 2 

16.80 18.11 17.44 16.22 15.44 3 

L.S.D =  0.99 0.67 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 نشٌ.يذد اوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ               

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 15.24 15.75 17.16 18.00 16.53

 أَاو 10 14.08 14.83 15.33 17.91 15.53

 َىو 15 14.33 14.08 16.25 16.83 15.37

L .S .D =0.63 0.58 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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عدد الحبوب فً كل صوم بوالعرنوص ) حبوة . صوم 4-1-2-3
-1

 ) Number 

of grains each row in ear  : 

     توسحطأيح ك احو إعطح ء أع ح   5( إل  تفوع  دة الحري  ح  13ل دو   تشير النت في او ا  
           26.17ل رنوص لنب تححححححح ت الححححححذرة الصحححححححفراء   إذ ب ححححححح   بحححححححلصححححححف  عحححححححدد الحبححححححوب احححححححو  ححححححح  صححححححف 

إذ ب حح   توسححط  أيحح ك  12 حح   الححري      حح عححن    نويحح ً ريححر  اختياحح ً خت فححت أ  وكححد  1 -صححف .حبحح 
خت ححف أو    1-صححفحبحح  .  24.22لنب تحح ت الححذرة الصححفراء  عححدد الحبححوب اححو  حح  صححف بحح ل رنوص

وبنسححب   1-صححف.  حبحح 23.37يحوك   إذ ب حح   توسححط الصحف   11الححري  حح   اختياحً    نويححً  عححن  حدة
 . ال ق رن ب        كي س ً  التوالو  % ع 11.88% و 6.77ب غت  نخف ضأ

سحبب تب عحد  حدد ب( 12او عدد الصفوف بح ل رنوص  حدو    نخف ضألال  إي زى السبب و 
عححدد الحبححوب اححو  حح  صححف  اححو ال رنححوص والححذي اثححر بشحح    نخفحح ض اححوألحح  إدى أوالححذي الححري 
 ع   ح ص  نب ت ت الذرة الصفراء.  س بو

( التو 4و ذلا اأن عدد الحبوب ازداد بزي دة الري بسبب زي دة او ال س ح  الوركي   دو   
واتي البنح ء الضحوفو نحزدادت أ تص ص الضوء اك ب ي  سط  الورك  ع   اعتراض وا زي دةتؤدي إل  

( ان 3222وآخحرون   Andradeن  س ع   زي دة عدد الحبحوب بح ل رنوص   وهحذا يتفحع  ح  أ    
 عدد الحبوب ب ل رنوص ال ت ون  تتحدد تب ً  لنش ط النب ت و  ي    يتوار له  ن  واد أيضي  .

لين أدى إلحح  تفححوع ال     حح  ححح  ض البححرو  رشن أ( إلحح  13تظهححر النتحح في اححو ال ححدو   و 
ل حححدد الحبحححوب احححو  ححح  صحححف بححح ل رنوص   إذ ب ححح    توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   -1  غحححك . لتحححر 300

 و  1-  غححك .لتححر 322و  122  حح   تو  عححن   نويحح ً  ختياحح ً أوكححد اخت ححف  1-صححف .حبحح   36.69
 و 21.23و  22.23 عحححدد الحبححوب احححو  حح  صحححف بححح ل رنوص      حح  ال ق رنححح    أذ ب حح   توسحححط 

 ع   التوالو . 1-صفحب  . 23.31
ثحر ع ح  عحدد أ  ح    (12 حدو    الزي دة او عدد الصفوف او ال رنحوصل  إي زى سبب و 

ححح  ض البححرولين اححو تحسححين الن ححو وتحفيححز ع حح   ثححرأذ إ   الحبححوب اححو  حح  صححف اححو ال رنححوص
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ري داخحح  انسحح   نزي حح ت النب تيحح  وزيحح دة نشحح طه    اضححي عححن تنظححيك ال   يحح ت الحيويحح  التححو ت ححألا
 ( . 1001 ،دريس أ).النب ت و ن ثك زي دة  توسط هذا الصف  

 ححذلا اححأن زيحح دة عححدد الحبححوب بحح ل رنوص بزيحح دة ترا يححز ححح  ض البححرولين ي ححود إلحح  دورا و 
( وزيححححح دة نقححححح  ال  ربوهيحححححدرات 4الف ححححح   احححححو زيححححح دة ال سححححح ح  الوركيححححح  عنحححححد التر يحححححز نفسحححححه  حححححدو   

ال صحححب ألن الحبححححوب ت ححححد ال صحححب النهحححح فو لنحححواتي ع  يحححح  البنحححح ء والبروتينححح ت  ححححن ال صحححدر إلحححح  
 . (1022)االسدي ، الضوفو 
     ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  تفححوع ال     حح  إضحح ا ن أ (13  في اححو  ال ححدو تححتوضحح  النو 

              اختياححح ً خت حححف أوكحححد  1-صحححف .حبححح   36ل صحححف    إذ ب ححح    توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   3-رحححك . ك3
                 و 32.16 الصحححححححف   إذ ب ححححححح   توسحححححححط   3-رحححححححك . ك1ال     ححححححح        ححححححح  ال ق رنححححححح  و عحححححححن   نويححححححح ً 
 إذ ب حح   توسححط   3-رححك . ك3اخت ححف اختياححً  ريححر   نويححً  عححن ال     حح  و  1-صححف .حبحح   33.86
 . 1-صف .حب   34.97الصف  

وراع  حن ال  وروايح  وزيح دة  حتحوى األ ( 4ي زي السبب ال  زي دة ال س ح  الورك   دو   و 
 ن خي  تأثير ح  ض الهيو يا او تحسين الن و وتطور ال  ورواي  وزيح دة السح ري ت ( 1 دو   
عحدد الصحفوف  لح  زيح دة إدى أ    الضوفو وتصني  الغذاء  البن ءتس هك او را   ف ءة ع  ي  التو 

ل رنوص لنب تح ت والحذي ان  حس ع ح  زيح دة عحدد الحبحوب احو  ح  صحف بح  (12 حدو    بح ل رنوص
 . (1001 وآخرون ، Pettit) .الذرة الصفراء 

و رش    اخ  الثيثححححو بححححين تب عححححد  ححححدد الريحححح( إلحححح  التححححد13توضحححح  النتحححح في اححححو ال ححححدو   و 
ضحح ا ححح  ض البححرولين و    غححك .  300أيحح ك  حح  ال     حح   5ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح   ا 

 ض الهيو يا   إذ ب    توسحط عحدد الحبحوب احو ح  3-رك . ك3ح  ض البرولين و ال        -1لتر
   نويحح ً  اختياحح ً خت ححف أ. وكححد 1-صححف .حبحح   43.66 حح  صححف بحح ل رنوص لنب تحح ت الححذرة الصححفراء  

 .1-صف .حب   30.66   أذ ب    توسط الصف   اي ك 1    ال ق رن   عن      
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                   ال     حححححح  أيحححححح ك وعنححححححد 12وييحححححححظ أنهحححححح  اخت فححححححت اختياححححححً    نويححححححً  عححححححن  ححححححدة الححححححري  حححححح  
      إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف  حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.2 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 222

 . 1-صف حب  . 28.66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33                                                           ناقشة .........   النتائج وامل
 

 

حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخم تُُهًا سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 13جذول )

صف نُثاتاخ انزسج انصفشاء )حثح. فٍ عذد انحثىب فٍ  م صف تانعشَىص
-1

.) 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

33.41 36.33 35.00 31.66 30.66 0 

 5 أٌام 
34.08 38.00 37.00 26.66 34.66 1 

38.50 41.66 38.66 38.00 35.66 2 

40.41 43.66 41.66 39.00 37.33 3 

31.50 33.66 31.33 31.33 29.66 0 

 10 أٌام 
34.50 36.33 34.66 34.66 32.33 1 

34.66 36.33 35.66 34.33 32.33 2 

34.75 37.66 35.66 34.33 31.33 3 

31.58 33.00 31.66 31.33 30.33 0 

 15 ٌوم
33.00 34.33 33.33 32.33 32.00 1 

31.75 34.00 32.33 30.66 30.00 2 

32.83 35.33 33.33 32.00 30.66 3 

3.339 
1.30 

03036 02002 00002 02022 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

2.28 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش سطيتى

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

32.16 34.33 32.66 31.44 30.21 0 

33.86 36.22 35.00 31.21 33.00 1 

34.97 37.33 35.55 34.33 32.66 2 

36 38.88 36.88 35.11 33.10 3 

L.S.D =  1.92   2.60 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D =0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد           

 أَاو 5 34.57 33.83 38.08 39.91 36.59

 أَاو 10 31.41 33.66 34.33 36.75 34.03

 َىو 15 30.74 31.58 32.66 34.16 32.28

L.S.D=2.77 3.49 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 :   Weigh fresh earالطري )غم ( وان العرنوص 4-1-2-4

لصحف    توسحطع ح  أإعطح ء  أي ك احو 1( تفوع  دة الري    14تبين النت في او  ال دو   
الحري  ح   ةعحن  حد   نويح ً ريحر  ختيا ً أخت فت أوكد   رك  336.37وزن ال رنوص الطري   إذ ب   

و أخت فحححت رحححك 334.77أيححح ك    إذ ب ححح   توسحححط وزن ال رنحححوص الطحححري لنب تححح ت الحححذرة الصحححفراء  12
  وبزيح دة ب غحت رحك   326.12يحوك   أذ ب ح   توسحط الصحف   11عحن  حدد الحري  ح     نوي ً  ختيا ً أ

 .  % ع   التوالو7.18% و 2.63
ال سححح ح   و  (2و3 رتفححح ع النبححح ت وكطحححر السححح ع  حححدو أاحححو  زيححح دة ال  حححزى السحححبب الححح وي 

 فيح  الغذا ال حواد احو تصحني  النب تح ت  ةالحذي زاد  حن  فح ء (1و 4 الوركي  و حتوى ال  وروايح   حدو 
 ل  زيح دة  توسحط وزن ال رنحوصإدى أل  ال رنوص     إ تنتق أ ال واد اب   ي  البن ء الضوفو  وهذ

 .(2111 ،محمد ) .الطري
              حححح  ض البحححرولين أدى إلحححح  تفحححوع ال     حححح  إضحححح ا ن أ( 14تشحححير النتححح في اححححو ال حححدو   و 

او إعط ء أع    توسط لصف  وزن ال رنوص الطري لنب ت ت الذرة الصفراء   إذ  1-  غك .لتر 300
     حح   و 1-  غححك .لتححر 322و  122  حح   تو عححن    نويحح ً  اختياحح ً خت ححف أوكححد ك رحح 244.15ب حح  

ع حححح  رححححك  202.22و  222.23و  208.26 توسححححط وزن ال رنححححوص الطححححري  إذ ب حححح  ال ق رنحححح   
 التوالو .
او صف  ال سح ح    ن ح  ض البرولين 1-  غك.لتر 222ل  تفوع ال       إي زى السبب و 

( بت هيحز ال رنحوص بح لنواتي األيضحي  1األوراع  ن ال  وروايح   حدو   ( و حتوى 4الوركي   دو   
 .  ( 1020 ، ) إبراهيم .ل  زي دة وزن ال رنوص الطري وهذا يتفع   إدى أالذي 

              تفحححوع ال     ححح   حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  إضححح ا ن أ( 14النتححح في احححو  حححدو    تشحححيرو 
وكحححد رحححك  226.80وزن ال رنحححوص الطحححري   إذ ب ححح  احححو إعطححح ء أع ححح   توسحححط لصحححف  -2رحححك .ك 1
     ح  ال ق رنح    إذ ب ح   توسحط وزن  و -2رحك .ك 2و  3  ح   تو عن    نوي ً رير  اختيا ً خت ف أ

 ع    التوالو .رك  222.42و  218.49و  336.72ال رنوص الطري لنب ت ت الذرة الصفراء و
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تحسحححن  حححن تر يبهححح  وتحححزداد نف ذيتهححح  ن زيححح دة ال ححح دة ال ضحححوي  احححو التربححح  أي حححزى السحححبب و 
حتفح ظ ب لرطوبح  ال  ايح  وهحذا ألنتش ر وتغ غ  ال ذور واأو س  يته      يس   بحر   ال  ء والهواء و 

ي ح بو أالتحسن الفيزي فو ي  ن أن يزيد  ن ات ح  ال ن صر الغذافي  الضروري  والذي ين  س بشح   
س سحححو احححو ت هيحححز ال ن صحححر الغذافيححح  أدور ن لحححح  ض الهيو يحححا أو  .ع ححح  وزن ال رنحححوص الطحححري

 (1020)عبد الحمزة ،  الضروري  لزي دة ح ص  نب ت ت الذرة الصفراء
ححح  ض  رشلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري و إ( 14تشححير النتحح في اححو ال ححدو   

ضحح ا البححرولين و   1-  غححك .لتححر 300أيحح ك وعنححد ال     حح   5ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح   ا 

لصححف  وزن ال رنححوص  توسححط ححح  ض الهيو يححا اححو إعطحح ء أع حح   -2رححك .ك3ححح  ض البححرولين و 
  إذ ب حح  أيحح ك  1 حح  ال ق رنحح    عححن      حح   نويحح ً  اختياحح ً وكححد اخت ححف رححك  263.67الطححري إذ ب حح  

 .رك  216 توسط صف  وزن ال رنوص االطري لنب ت ت الذرة الصفراء 
 222أيح ك عنحد ال     ح    12ر   نويحً  عحن  حدة الحري  ح  خت فت اختياحً  ريحأوييحظ أنه  

  رك 311.72  إذ ب    توسط الصف   ح  ض الهيو يا 3-كرك.2 وح  ض البرولين  1-  غك. لتر
أي ك دون أن ي ون هن ا تأثير ع   ن و  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    أللذلا ي  ن ا

 النب ت وتطورا.
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيُك و إضافحش تأثُ (14جذول )

وانتذاخم تُُهًا فٍ وصٌ انعشَىص انطشٌ نُثاتاخ انزسج انصفشاء )غى(
 
. 

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

222.71 230.17 211.67 233.00 216.00 0 

 5 أٌام 
234.71 253.00 232.00 231.17 222.67 1 

221.16 259.67 227.00 204.33 193.67 2 

226.58 263.67 247.00 203.17 192.50 3 

227.33 247.83 220.67 220.17 220.67 0 

 10 أٌام 
236.08 252.33 238.17 233.83 220.00 1 

212.29 227.33 218.67 203.50 199.67 2 

223.83 255.83 245.83 202.50 191.17 3 

224.13 239.00 225.00 219.83 185.13 0 

 15 ٌوم
209.62 243.00 159.83 220.67 215.00 1 

202.79 215.17 208.17 195.17 192.67 2 

196.37 242.83 232.83 131.83 178.00 3 

41.86 

13.17 
211042 222020 205023 202022 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

45.65 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                    

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

222.42 239.00 219.11 224.33 207.26 0 

226.80 249.44 210.00 228.55 219.22 1 

218.49 234.05 234.61 210.00 195.33 2 

215.59 254.11 241.88 197.16 187.22 3 

 انتذاخم انثُائٍ 24.17 غ.م

L.S.D = 0.05 

 يذد انشٌويض انثشونٍُ حا سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 206.21 217.91 229.41 251.62 226.28

 أَاو 10 207.87 215 230.83 245.83 224.88

 َىو 15 192.7 191.87 206.45 235 206.50

L .S. D =9.09 22.82 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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عدد الحبووب بوالعرنوص )حبوة .عرنووص 4-1-2-5
-1

 ) Number of grains 

ear  : 

لصحف    توسحطأيح ك احو إعطح ء أع ح   5( تفحوع  حدة الحري  ح  11تبين النت في او ال دو   

   نويحح ً ريححر  اختياحح ً خت فححت أ  وكححد  1-عرنححوص.  حبحح 634.37عححدد الحبححوب بحح ل رنوص   إذ ب حح  

  إذ ب حححح   توسححححط عححححدد الحبححححوب بحححح ل رنوص لنب تحححح ت الححححذرة الصححححفراء  أيحححح ك 12 حححح   الححححري ةعححححن  ححححد

يححوك   إذ ب حح   توسححط  11خت ححف اختياححً    نويححً  عححن  ححدة الححري  حح  أو  1-عرنححوص.حبحح   171.18

 % ع حح  التحححوالو12.22% و 4.17ب غحححت  نخفحح ضأوبنسحححب   1-عرنححوص.حبححح   161.61 الصححف  

 ال ق رن .ب        كي س ً 

 نخفح ض أن ت رض نب تح ت الحذرة الصحفراء إلح  اإل هح د ال ح فو أدى إلح  أإل  ي زى السبب و 

           حححح  أدى ( 4 ححححدو    (  و ال سحححح ح  الوركيحححح 2وكطححححر السحححح ع  ححححدو  ( 3 ححححدو   ارتفحححح ع النبحححح ت 

و الححذي أدى إلحح  تق يحح  ب   يحح  البنحح ء الضححوفو لغذافيحح  اححو تصححني  ال ححواد ا  تالنبحح  إلحح  تق يحح   فحح ءة

وهذا يتفع  ح  ع   عدد الحبوب ب ل رنوص والذي أثر بش   س بو ال رنوص انتق   هذا ال واد إل  

 . (1021،  وآخرون Azarpanah) .نت في 

              حححححح  ض البحححححرولين أدى إلححححح  تفحححححوع ال     ححححح  رشن أ( 11توضححححح  النتححححح في احححححو  حححححدو   و 

                    لصحححححححف  عحححححححدد الحبحححححححوب بححححححح ل رنوص   إذ ب ححححححح   توسحححححححطاحححححححو إعطححححححح ء أع ححححححح   1-  غحححححححك .لتحححححححر 300

                  وال     حححححح عححححححن      حححححح  ال ق رنحححححح     نويحححححح ً  اختياحححححح ً خت ححححححف أ  وكححححححد  1-حبحححححح  .عرنححححححوص 642.97

  121.27  إذ ب حححح   توسححححط عححححدد الحبححححوب بحححح ل رنوص لنب تحححح ت الححححذرة الصححححفراء  1-  غححححك .لتححححر 122

  أذ  1-  غحك .لتحر 322  عن ال        نوي ً رير  اختيا ً أخت ف   و   1-عرنوص.حب    584.51و

 ع   التوالو . 1-عرنوص.حب    616.29ب    توسط الصف  

والتحححو  (13بححح ل رنوص  حححدو    الزيححح دة الح صححح   احححو عحححدد الصحححفوفلححح  إوي حححزى السحححبب     

لح  دور البحرولين اححو تحسحين صححف ت إورب ح  ي حود السححبب ي  بح  اححو زيح دة عحدد الحبححوب   أن  سحت أ

لح  زيح دة ال حواد ال صحن   إدى أالحذي  (  1وراع  حن ال  وروايح   حدو   ألالن و الخضري و حتوى ا
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لحح  ال رنححوص وب لتحح لو زيحح دة  الحبححوب الخصححب  اححو ال رنححوص و ححن ثححك زيحح دة إنتق لهحح  أوراع و ألاححو ا

 .( 1020 ، القزاز ).ة ل   و دته عدده  ايه   وهذا النتي     ءت  ؤيد

 -2رك. ك 2ح  ض الهيو يا أدى إل  تفوع ال       إض ا ن أ( 11توض  نت في  دو   و 

وكحححد  1-عرنحححوص.حبححح   611.77  ل حححدد الحبحححوب احححو ال رنحححوص إذ ب ححح   توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح  

إذ ب    توسحط عحدد    -2رك. ك  3و  1وال     تو عن        ال ق رن     نوي ً رير اختيا ً خت ف  أ

ع ح   1-حبح .عرنوص 622.21و 171.17 و 576.53الحبوب ب ل رنوص لنب ت ت الذرة الصفراء 

 . التوالو

ل  زي دة ن و نب ت ت الذرة الصفراء و حذلا إ دىأح  ض الهيو يا  إض ا ن أي زى السبب و 

  وت حوين  نفسحه و حذلا زيح دة تاضح  ل  يح ا وال غحذي ت أ حن أ تصح ص  ه   ن و ال ذور وت  نيتش 

لش يرات ال ذري  وتزيد  ن تطور ال  ورواي  والس ري ت واألح  ض األ يني  وتس هك او را   ف ءة أ

 .(Pettit ،1001 ) .البن ء الضوفو والذي زاد  ن عدد الحبوب ب ل رنوص

حح  ض  رش( إلح  التحداخ  الثيثحو بحين تب عحد  حدد الحري و 16توض  النت في او ال دو   و 

ض ا و البرولين   1-  غحك .لتحر 300أيح ك وعنحد ال     ح   5حح  ض الهيو يحا   تفحوع  حدة الحري  ح   ا 

لصحححف  عحححدد   توسحححطحححح  ض الهيو يحححا احححو إعطححح ء أع ححح   -2رحححك. ك2حححح  ض البحححرولين وال     ححح  

 ختياحح ً أخت ححف أوكححد  1-عرنححوص.حبحح  708.33الحبححوب بحح ل رنوص لنب تحح ت الححذرة الصححفراء إذ ب حح   

    675.28  إذ ب ححح   توسحححط عحححدد الحبحححوب بححح ل رنوص  أيححح ك 1 ححح   ال ق رنححح  عحححن    ححح  يت   نويححح ً 

 .1-عرنوص.حب  

 1-  غحك. لتحر 222أيح ك وعنحد ال     ح   12لوحظ أنه  ال تخت ف   نويً  عن  دة الري  ح  و 

   1-عرنححوص.حبحح   631 توسححط الصححف     إذ ب حح  ححح  ض الهيو يححا 3-كرححك.3 وحح  ض البححرولين 

أي ك دون أن ي ون هن ا تأثير ع   ن و  12أي ك ب لري     1      عن الريست  ضأللذلا ي  ن ا

 وتطوير نب ت ت الذرة الصفراء.
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بٌنهما  والتداخلومدد الري  حامض البرولٌن رشحامض الهٌومٌك و إضافة( تأثٌر 15جدول )
 ( .1-على عدد الحبوب بالعرنوص لنباتات الذرة الصفراء )حبة .عرنوص

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

620.65 673.33 622.00 621.00 575.28 0 

 5 أٌام 
634.08 677.67 655.67 627.00 576.00 1 

603.67 708.33 678.00 612.00 416.33 2 

648.08 676.67 647.67 635.00 633.00 3 

586.83 651.33 601.33 568.33 526.33 0 

 10 أٌام 
601.75 640.33 620.00 589.00 526.33 1 

592.00 625.00 640.00 578.33 560.67 2 

600.58 631.33 613.00 595.33 562.67 3 

494.87 600.50 560.67 510.83 407.50 0 

 15 ٌوم
544.50 600.67 547.17 530.17 500.00 1 

549.35 626.44 610.83 580.83 563.50 2 

586.66 604.17 599.17 566.33 577.00 3 

140.84 
32.70 

642.97 616.29 584.51 535.38 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

113.29 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

 انثشونٍُ يضحا سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 انهُىيُك حايض
300 200 100 

  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ               

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

576.53 641.72 594.66 566.72 503.03 0 

591.19 639.55 612.11 582.05 534.11 1 

600.01 653.25 642.94 590.38 513.50 2 

611.77 637.39 619.94 598.88 590.89 3 

 انتذاخم انثُائٍ 65.40 غ.م     

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

شنت. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أيام 5 220042 324042 650.83 684 321025

 أيام 10 544.00 252041 345025 303066 262024

 يوم 15 512.00 214001 246013 304064 234034

L.S.D =43.70 56.64 
 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 :  Weigh of ear  الكالح وان   1-2-6- 4

  توسححطأع حح   أيحح ك اححو إعطحح ء 5( إلحح  تفححوع  ححدة الححري  حح  16تشححير النتحح في اححو ال ححدو   

و  12 ح  الحري  د حد بح كو عحن   نويح ً  اختياح ً  رك وكحد اخت فحت 64.71  إذ ب    ال  ل لصف  وزن 

% و 7.44وبنسححححب  زيحححح دة ب غححححت رححححك  16.11 و رححححك 17.77 الصححححف   إذ ب حححح   توسححححط يححححوك  11

 . ال ق رن ب        كي س ً % ع   التوالو 14.71

             ال يححححح ا   حححححن  ليححححح   عيححححلححححح    إ  نن طحححححوري األزهحححح ر وال بنحححححو تحت  حححححألححححح  إي ححححزى السحححححبب و 

ثنحح ء أ%  ححن ال حح دة ال  احح  ال  يحح  تثبححت 12ن  حح  يقحح رب أو لتشحح ي  األزهحح ر وتخححزين ال ححواد الغذافيحح 

الحبححح   وتخصحححص نصحححف ال ححح دة ال  اححح   %  نهححح  تثبحححت أثنححح ء  رح ححح  ا حححتيء12 رح ححح  التزهيحححر و

  االوراع والسحح ع والقحح لوح وأر فحح  ال رنححوص والنححورة الذ ريحح (  لتححبن ويشحح  اخححر ألل حبححوب والنصححف ا

(Lee  وTollenar ،1002. ) 

 300تفححوع ال     حح    ححح  ض البححرولين أدى إلحح  رش( أن 16توضحح  النتحح في اححو  ححدو  و 

 ختياح ً أخت حف أد ارحك  وكح66.03إذ ب ح    ل    حلصحف  وزن ال  توسحطاو إعط ء أع    -1لتر.  غك 

 13.72 الصف   إذ ب    توسط  -1لتر.  غك  322و  122 ن     تيالو  عن        ال ق رن    نوي ً 

لحح  تفححوع ال     حح  نفسححه  اححو كطححر السحح ع إي ححزى السححبب و . ع حح  التححوالو رححك 62.94 و 60.23و 

   سححححب ال حححواد لححح   تسحححري   حححن ع  يحححإ( نتي ححح  لزيححح دة عحححدد الححححزك الوع فيححح  والتحححو ادت 2 حححدو   

ن  سحت بشح    ب شحر أ    زاد  ن ال ح دة ال  اح  والتحو    ت ال خت فب زاء النأل  إال غذي  وايص له  

  ل  . ع   وزن ال

( ونسحححب  4لححح  تفحححوع نفحححس ال     ححح  احححو ال سححح ح  الوركيححح   حححدو   إي حححود السحححبب  او رب ححح 

              واتي ع  يحححح  البنحححح ء الضححححوفولحححح  زيحححح دة نححححإدى أ( األ ححححر الححححذي  1ال  وروايحححح  اححححو األوراع  ححححدو   

ن  ححس هححذاع   وزن ألحح  زيحح دة ال حح دة ال  احح  و إدى أ ححن سحح ري ت و  ربوهيححدرات وبروتينحح ت والححذي 

  ل  .    ال
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لححح   تفحححوع ال     ححح  إدى أحححح  ض الهيو يحححا  إضححح ا ن أ( 16توضحح  النتححح في احححو  حححدو   و 

 ختياحح ً أخت ححف أرححك وكححد  62.94إذ ب حح   ل     ححلصححف  وزن ال  توسححط اححو إعطحح ء أع حح  -2رححك. ك2

خت حف أرك و  57.40 ل  لنب ت ت الذرة اصفراء  عن        ال ق رن     إذ ب    توسط وزن ال   نوي ً 

 61.78رححك و  59.57   إذ ب حح   توسححط الصححف  3-رححك.ك 2و 1ختياححً  ريححر   نويححً  عححن ال     حح  أ

 رك ع   التوالو .

               لحححح  زيححح دة  فحححح ءة ع ححح  ال ححححذور والتححححوإدى أو يحححا ححححح  ض الهي إضححح ا ن أي حححزى السححححبب و 

                 تححححح لو زيححححح دة   حححححد  ن حححححو النبححححح ت وت حححححون ل تصححححح ص ال ن صحححححر الغذافيححححح  وبألححححح  راححححح    حححححد  إدت أ

            ن  ححححس ع حححح  وزن القحححح ل  لنب تحححح ت الححححذرة الصححححفراء وهححححذا يتفححححع  حححح   حححح  توصحححح  أال حححح دة ال  احححح  وهححححذا 

 . (1022،ر خضي) إليه .

حححح  ض  رش و  ( إلححح  التحححداخ  الثيثحححو بحححين تب عحححد  حححدد الحححري16نتححح في   حححدو    تشحححيرو 

ض ا البرولين و   1-  غك.لتحر 300أيح ك وعنحد ال     ح   5ح  ض الهيو يا إل  تفوع  دة الحري  ح   ا 

 ل   حلصف  وزن ال  توسطح  ض الهيو يا او إعط ء أع    -2رك. ك3ح  ض البرولين وال       

  إذ ب حح   توسححط  ايحح ك 1 حح   ال ق رنحح   عححن      حح   نويحح ً  اختياحح ً  رححك وكححد اخت ححف 73.33إذ ب حح    

 .رك 51.33الصفراء   ل  لنب ت ت الذرة وزن ال

أيححححححح ك وعنحححححححد ال     ححححححح                12وكحححححححد اخت فحححححححت اختياحححححححً  ريحححححححر   نويحححححححً  عحححححححن  حححححححدة الحححححححري  ححححححح  

 67.72 توسط الصحف     إذ ب   الهيو يا ح  ض 3-كرك.2 وح  ض البرولين  1-  غك. لتر 222

أيح ك دون أن يحؤثر ذلحا ع ح  ن حو  12أي ك بح لري  ح   1ست  ض  عن الري    ألرك   لذلا ي  ن ا

 النب ت وتطورا .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ  سش  ( تأثُش إضافح حايض انهُىيُك و16جذول ) 

 اء )غى( .انح نُثاتاخ انزسج انصفشكوانتذاخم تُُهًا فٍ وصٌ ان
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

61.82 64.93 65.67 65.33 51.33 0 

 5 أٌام 
65.84 70.00 70.17 67.07 56.13 1 

67.87 72.17 70.83 69.00 59.47 2 

64.31 73.33 64.30 65.70 53.90 3 

56.29 61.67 59.67 55.17 48.67 0 

 10 أٌام 
58.21 63.17 61.33 57.33 48.67 1 

62.79 68.67 65.00 61.50 56.00 2 

62.88 69.83 63.50 61.50 56.67 3 

54.12 60.50 56.67 51.83 47.50 0 

 15 ٌوم
55.25 60.67 57.17 53.17 50.00 1 

59.37 63.35 61.83 58.83 53.50 2 

58.17 64.17 56.33 56.33 53.00 3 

8.55 
2.51 

66.03 62.94 60.23 52.90 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

3.07 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

57.40 62.36 60.67 57.44 49.16 0 

59.57 64.61 62.89 59.19 51.6 1 

62.94 66.54 65.89 63.11 56.32 2 

61.78 69.11 62.32 61.18 54.52 3 

L.S.D =  3.83   7.06 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 55.20 66.77 67.74 70.10 64.95

 أَاو 10 52.50 58.88 62.38 65.83 59.89

 َىو 15 51.00 55.04 58.00 62.17 56.55

L.S.D= 4.90 6.11 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 :  Wigh 1000 grainsغم( حبة)1000 وان 4-1-2-7

  توسححطأيحح ك اححو إعطحح ء أع حح   5( إلحح  تفححوع  ححدة الححري  حح  18النتحح في اححو  ححدو    تشححير

 عن بح كو  حدد الحري   نوي ً رير  ختيا ً أخت فت أوكد  رك  347.7حب    إذ ب    1000لصف  وزن 

رك  232.8و  246.6حب  لنب ت ت الذرة الصفراء  1000  إذ ب    توسط وزن  يوك 11و  12   

 . %  ع   التوالو8.24% و 1.22ع   التوالو وبنسب  زي دة ب غت 

( وكطحر السح ع  حدو  3 ع النبح ت  حدو   ل  تفحوع نفحس  حدة الحري احو ارتفحإي زى السبب و 

ي حح بو ع حح  أن  ححس بشحح   أ(   حح  12و 7( والححوزن الطححري وال حح ف ل    ححوع الخضححري  ححدو   2 

( اذ AbdEL-Samad   3212وهححذا يتفححع  حح   حح  نتحح في   وزن الحبححوب لنب تحح ت الححذرة الصححفراء 

حبح  ووزن الحبحوب  1222 رتفح ع النبح ت   و وزنإعطح  زيح دة احو إأي ك  1ن ت رار الري    أو د 

 ب ال رنوص والوزن الطري وال  ف ل    وع الخضري .

        ححححححح  ض البحححححرولين أدى إلحححححح  تفحححححوع ال     حححححح   رشن أ( 18تبحححححين النتححححح في اححححححو ال حححححدو   و 

الصحفراء   إذ ب ح  حبح  لنب تح ت الحذرة  1000لصحف  وزن   توسحطاو إعطح ء أع ح   1-  غك.لتر 300

  322و  122  ن  ححح   تيالو  عحححن      ححح  ال ق رنححح     نويححح ً ريحححر  اححح ً ختيأخت حححف أوكحححد    رحححك311.2

 ع   التوالو . رك 342.3و   رك 342.1رك و  332.4  إذ ب    1-  غك.لتر

( و حتوى األوراع  ن 4ل  تفوع نفس ال       او ال س ح  الوركي   دو   إي زى السبب و 

ألن الحبححوب ت ححد ال صححب النهحح فو لنححواتي (   حح  ادى الحح  زيحح دة وزن الحبححوب 1ال  وروايحح   ححدو   

 بحر   يح  أن ت هيحز أ إلح  أشح ر( والحذي 3211عبح س  ع  ي  البن ء الضوفو وهذا يتفحع  ح  نتح في 

ولي  لت ثي ه  او ع  ي  البن ء الضوفو  ن كب  ال حصحو    ح  يحؤثر أل ن ال  ء وال ن صر الغذافي  ا

 بش    ب شر او وزن الحبوب .

             حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  تفحححوع ال     حححح  إضحححح ا ن أ( 18ال حححدو   تبحححين النتححح في احححو و 

خت حححف أوكحححد  رحححك 347.1حبححح    إذ ب ححح   1000لصحححف  وزن   توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   -2رحححك. ك2
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 1000  إذ ب ح   توسحط وزن   3-رحك.ك 3و1 نال  ح   تي        ال ق رن  و عن   نوي ً رير  ختيا ً أ

 .ع   التوالو  رك  321و   348.7و  321.7اء حب  لنب ت ت الذرة الصفر 

( و حتوى األوراع  ن 4ل  تفوع نفس ال       او ال س ح  الوركي   دو   إوي زى السبب 

ع  ي  البن ء الضوفو     يؤدي ال  زي دة ال  دة او األوراع   ف ءةيزيد (      1ال  ورواي   دو   

ن ألح  إ( اذ اشح رو 3211ع    نت في الح فحو والت ي حو   وهذا يتف وزن الحب  وب لت لو زي دة ال  ا  

األسححح دة تزيحححد  حححن ال سححح ح  الوركيححح  وتق ححح  شحححيخوخ  األوراع   ححح  يزيحححد  حتحححوى األوراع  حححن  إضححح ا 

 الن يترو ين     يزيد  ن ال  دة   ا  والتو تزيد  ن وزن الحب  .  

ححح  ض البححرولين  رشو ( التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري 18توضحح  نتحح في  ححدو  و 

ضحح ا و  ححح  ض  1-  غك.لتححر  322أيحح ك وعنححد ال     حح   1ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح   ا 

حبح  لنب تح ت  1000لوزن   توسطح  ض الهيو يا او إعط ء أع    2-رك. ك2وال       البرولين 

  إذ  اي ك 1     رن ال ق  عن         نوي ً  ختيا ً أختيف أوكد  رك 377.1الذرة الصفراء   إذ ب   

 . رك  327 ب   

أيححححححح ك وعنحححححححد ال     ححححححح                12وكحححححححد اخت فحححححححت اختياحححححححً  ريحححححححر   نويحححححححً  عحححححححن  حححححححدة الحححححححري  ححححححح  

                 إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف  حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.2 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 322

أيح ك دون أن يحؤثر ذلحا  12بح لري  ح  أيح ك  1ست  ض  عن الري  ح  أل  لذلا ي  ن ا رك  327.6

 . ع   ن و النب ت وتطورا
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  ( تأثُش إضافح حايض انهُىيُك و17جذول )

 (غى حثح  نُثاتاخ انزسج انصفشاء) 1000وانتذاخم تُُهًا فٍ وصٌ 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم نالبرولٌ حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

237.70 227.20 253.80 231.80 238.00 0 

 5 أٌام 
245.80 245.70 240.80 258.30 238.70 1 

238.90 265.90 210.50 286.40 193.10 2 

277.20 270.40 288.10 287.30 263.20 3 

236.50 230.20 234.10 228.70 253.00 0 

 10 أٌام 
261.40 255.60 266.10 271.30 253.10 1 

248.90 253.00 222.30 277.50 242.80 2 

227.50 265.60 209.60 225.30 233.30 3 

233.50 242.50 229.10 206.20 256.40 0 

 15 ٌوم
246.80 252.30 270.40 217.80 246.80 1 

217.30 261.00 224.80 159.80 223.90 2 

233.70 246.30 233.10 2310 204.60 3 

24.20 

 غ.م
251.30 240.20 240.10 220.40 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

15030 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  نثشونٍُا حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

235.90 233.30 239.00 222.20 249.10 0 

247.90 251.20 245.30 249.10 246.20 1 

235.00 259.90 219.10 241.20 219.90 2 

248.10 260.70 243.60 247.80 240.30 3 

مغ.  انتذاخم انثُائٍ 28.50 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 233.20 265.90 248.20 252.30 249.90

 أَاو 10 245.50 257.00 233.00 251.10 246.60

 َىو 15 237.90 203.70 239.30 250.50 232.80

 27.80 غ.و
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 :  Biologcal yield ) غم ( الحٌوي الحاصل  4-1-2-8

لصحف     توسحطع   أعط ء أأي ك او  5( تفوع  دة الري    17تشير النت في او ال دو   

إذ   12  ح  الحري ةعن  د   نوي ً رير   ختيا ً أخت فت أرك وكد  772.24  إذ ب   الحيوي ح ص ال

ختياحً    نويحً  عحن  حدة أخت حف أ و 734.67لنب ت ت الذرة الصحفراء    الحيويب    توسط والح ص  

% و 6.37ب غححححت  نخفححح ضأ رحححك وبنسححححب  723.88 يححححوك   أذ ب ححح   توسححححط الصحححف   11الحححري  ححح  

 . ال ق رن ب        كي س ً التوالو  % ع  8.78

البيولححو و لنب تحح ت الححذرة الصححفراء  اححو الح صحح  نخفحح ض الح صحح  أن أإلحح   ببوي ححزى السحح

 و ( 2( وكطححر السحح ع  ححدو   3نتي حح  لتب عححد  ححدد الححري بسححبب تأثيرهحح  ع حح  ارتفحح ع النبحح ت  ححدو   

س بو ع   الح ص  البيولو و ثر بش   أ(     6عدد األوراع  دو   و  (4ال س ح  الوركي   دو   

نخفححح ض احححو ال   حححوع الخضحححري يحححؤثر سححح بً  ع ححح  ت حححوين ال ححح دة ألن األنب تححح ت الحححذرة الصحححفراء   إذ 

 الحيحححويالحححذي و حححد ان الح صححح  ( .Karmer   1777ال  اححح  وهحححذا يحححن  س ع ححح  وزن الح صححح  

 نخفض بزي دة نقص ال  ء.أ

              ين أدى إلححححح  تفحححححوع ال     ححححح  حححححح  ض البحححححرول رشن أ( 17تشحححححير النتححححح في احححححو ال حححححدو   و 

 إذ ب حححح  الحيححححويلصححححف  الح صحححح   توسححححط ححححح  ض البححححرولين اححححو إعطحححح ء أع حححح   1-  غك.لتححححر 300

 الحيححويعححن      حح  ال ق رنحح    إذ ب حح   توسححط الح صحح     نويحح ً  ختياحح ً أخت ححف أرححك وكححد  713.81

 322و  122 ن  حححح   تيالعححححن ختياححححً  ريححححر   نويححححً  أخت ححححف أ و 800.59لنب تحححح ت الححححذرة الصححححفراء

 . رك ع   التوالو 713.11و  741.47   إذ ب    توسط الصف  1-  غك.لتر

( وعدد األوراع  حدو  4او ال س ح  الوركي   دو    ل  تفوع نفس ال      إوي زى السبب 

عححححححدد الصححححححفوف بحححححح ل رنوص و  (12و 7( والححححححوزن الطححححححري وال حححححح ف ل    ححححححوع الخضححححححري  ححححححو  6 

ح صح  النبح ت وبتح لو أثحر  لح  زيح دةإدى أ( الحذي 11حبحوب بح ل رنوص  حدو   ( وعدد ال13 دو  

  Unyayarلنب تحححححح ت الححححححذرة الصححححححفراء وهححححححذا يتفححححححع  حححححح    الحيححححححويالح صحححححح  بشحححححح   أي حححححح بو ع حححححح  

 بزي دة  ستوي ت البرولين . يزداد ح ص  الحبوب أن ل إ وش ر أ( الذي 3224واخرون 
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                الهيو يحححا أدى إلحححح  تفحححوع ال     حححح  حححح  ض إضحححح ا ( 17توضححح  النتححح في اححححو  ال حححدو   و 

خت ححف أرححك وكححد 772.24  إذ ب حح   الحيححويلصححف  الح صحح    توسححطاححو إعطحح ء أع حح   -2رححك. ك 3

               لنب تحححححححح ت الححححححححذرة  لحيححححححححوياعححححححححن      حححححححح  ال ق رنحححححححح    إذ ب حححححححح   توسححححححححط الح صحححححححح     نويحححححححح ً  ختياحححححححح ً أ

  إذ ب حح   -2رححك. ك  3و  1 ن  حح   تيالر   نويححً  عححن ختياححً  ريححأخت ححف أ و  رححك 878.11الصححفراء 

 رك ع   التوالو  .  711.78رك و 717.64و   توسط الصف 

                الحححححوزن الطحححححري وال ححححح ف ل    حححححوعلححححح  تفحححححوع نفحححححس ال     ححححح  احححححو زيححححح دة إوي حححححزى السحححححبب 

ذ (   إ13و  11( وطحححو  ال رنحححوص وعحححدد الحبحححوب بححح ل رنوص  حححدو   12و 7الخضحححري  حححدو   

 الحيحويصح   اي ح بو ع ح  الحتترا ك ال  دة ال  ا  خي   رح   ا تيء الحبوب وهذا يحن  س بشح   

وهذا يتفحع  ح   ح  توصح  لحه   إذ ت د الحبوب ال صب النه فو ل  واد الغذافي  لنب ت ت الذرة الصفراء 

 .(1021،خضير) 

ححح  ض  رشالححري و  ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد17تشححير النتحح في اححو ال ححدو  و 

ض ا البرولين و   1-  غك.لتحر 300أيح ك عنحد ال     ح   5ح  ض الهيو يحا إلح  تفحوع  حدة الحري  ح   ا 

  الحيحححححوي حححححح  ض الهيو يحححححا   إذ ب ححححح   توسحححححط الح صححححح   -2رحححححك. ك3حححححح  ض البحححححرولين وال     ححححح  

وسحط الح صح    إذ ب ح   تايح ك 1 ح  ال ق رنح    عحن      ح   نوي ً  ختيا ً أخت ف أرك   وكد  966.7

 .رك 833.7الصفراء  لنب ت ت الذرة  الحيوي

 1-  غححك. لتححر 222أيحح ك عنححد ال     حح   12وييحححظ عححدك تفوكهحح    نويححً  عححن  ححدة الححري  حح  

رحك   لحذلا ي  حن  722.6  إذ ب ح   توسحط الصحف   ح  ض الهيو يحا 3-كرك.2 وح  ض البرولين 

 ن أن يؤثر ذلا ع   ن و النب ت وتطورا .أي ك دو  12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    ألا
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حايض انثشونٍُ و يذد انشٌ سش  ( تأثُش إضافح  حايض انهُىيُك و18جذول )

 نُثاتاخ انزسج انصفشاء)غى( . انحُىٌوانتذاخم تُُهًا  عهً انحاصم 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           امضح 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

843.55 816.50 825.00 850.00 833.70 0 

 5 أٌام 
874.12 890.10 887.00 565040 520040 1 

862.45 892.40 859.00 877.70 820.70 2 

937.57 966.70 622050 959.20 544030 3 

774.80 814.10 792.30 748.30 744.50 0 

 10 أٌام 
840.85 890.70 857.70 837.00 778.00 1 

855.47 898.70 893.70 866.00 763.50 2 

886.32 900.60 896.30 879.50 868.90 3 

774.39 718.80 800.50 797.00 781.00 0 

 15 ٌوم
837.22 739.00 924.20 875.20 810.50 1 

782.50 765.80 802.70 798.00 763.50 2 

791.75 890.70 433.50 759.30 750.50 3 

84.90 
48.45 

852.75 852.55 845.49 800.59 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

155.76 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

464022 466013 502060 465010 453010 0 

525031 544030 556030 54000 500003 1 

524064 623000 524050 514020 452023 2 

550001 615033 544053 536000 500000 3 

L.S.D = 53.55  62056 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 وأَا 5 836.67 898.90 880.95 903.67 880.04

 أَاو 10 730.07 832.70 860.00 876.02 824.69

 َىو 15 776.37 832.70 823.47 778.57 802.77

 90.20 غ.و
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD = 0.05 
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) غوم .نبواتللنبوات الواحودحاصول الحبووب  4-1-2-9
1-
 ) Grain yield per 

plant  : 

لصحف    توسحطع ح  أيح ك احو إعطح ء أ 1( تفحوع  حدة الحري  ح  17تبين النت في او ال دو   

الحري  ح   ة د عن   نوي ً  رير ختيا ً أ خت فتأوكد  -1نب ت.رك  227.16ح ص  الحبوب   إذ ب   

ختياح    نويحً  عحن  حدة الحري  ح  أخت حف أو  -1نبح ت.رك  378.81 الصف ب    توسط  إذ   أي ك 12

 .  ع   التوالو % 28.63% و 8.18وبنسب  زي دة ب غت  -1نب ت.رك  334.42يوك إذ ب    11

 حدد الحري كحد ي حود الح  ك ح  تحرا ك ال ح دة  بتب عحدن انخف ض ح ص  الحبحوب أوي زى السبب 

أثححر بشحح   سحح بو ع حح    حح   ( ال  ترضحح  ل ضححوء4  نخفحح ض ال سحح ح  الوركيحح   ححدو أال  احح  نتي حح  

   رح ح  البنح ء الضحوفو خحي ع  يح  ختحزا  أ   ي  الضوء ال ستغ   ن كبح  األوراع والحذي ادى الح 

  نحححوي بحححين ال ححح دة ال  اححح   و حححود تحححأثير (3221وآخحححرون   Reynoldsا حححتيء الحبحححوب. وكحححد أ حححد 

 . وح ص  الحبوب

                ححححححح  ض البححححححرولين أدى إلحححححح  تفححححححوع ال     حححححح  رشن أ (17 تشححححححير النتحححححح في اححححححو ال ححححححدو و 

 1-رك .نب ت 377.17اذب      ل صف  ح ص  الحبوب  توسطاو إعط ء أع    1-  غك. لتر  222

 توسحححط   إذ ب ححح   1-  غحححك. لتحححر 122عحححن      ححح  ال ق رنححح  وال     ححح    وكحححد اخت حححف اختياحححً    نويححح ً 

 ختياححح ً أخت حححف أوكحححد و  -1نبححح ت.رحححك  366.22و  312.1الحححذرة الصحححفراء  ح صححح  الحبحححوب لنب تححح ت

  .  1 -نب ت رك.387.71  إذ ب    1-  غك. لتر 322ال       عن    نوي ً رير 

الحح  دورا ال هححك  1-  غححك .لتححر 222 ححزى سححبب زيحح دة الح صحح  عنححد زيحح دة تر يححز البححرولين وي

زهح ر وتثبيحت عقحد ألاو تحسين التحوازن الهر حونو     ح  سح عد ع ح  تحفيحز البحراعك وتنظحيك   حد   ا

  اضحي عحن دورا احو تحسحين ن حو  (1002)عبرد الحرا ظ ن  س اي  ب  ع   االنت ج أالث  ر       

لن و الخضري  دو  أ بر  ن ال  ء وال غذي ت و ن ثك زي دة أ تص ص   ي ت أ صحوب بال ذر ال

 دتححه أالنبحح ت   وهححذا  حح   ن  ححس ذلححا زيحح دة ح صحح أوراع الححذي ألل ححواد ال صححن   اححو اأ( وزيحح دة 7 

 .ل  زي دة ح ص  النب تإدى أالرش بح  ض البرولين ن أت و د   إذ (  3212   القزاز
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             ححححح  ض الهيو يححححا أدى إلحححح  تفححححوع ال     ححححح  إضححححح ا ان  (17  ححححدو تبححححين النتحححح في اححححو ال

             وكححححد -1نبحححح ت.رححححك226.77لصححححف  ح صحححح  الحبححححوب إذ ب حححح    توسححححطاححححو إعطحححح ء أع حححح   -2رححححك. ك2

  إذ ب حح   توسححط الصححف    3-رححك.ك 3و  1  نال  حح   تيعححن      حح  ال ق رنحح  و    نويحح ً  ختياحح ً أخت ححف أ

 ع   التوالو . -1نب ت.رك 387.77و  363.41و 348.71

ححح  ض الهيو يححا اححو تحسححن الصححف ت ال ي ي فيحح  والفيزي فيحح  ل تربحح   دوري ححزى السححبب الحح  و 

لح  زيح دة إدى أويس عد او ذوب ن ب ض ال واد ال  دني  رير الذافبح    ح  يراح    هزيتهح  وهحذا بحدورا 

لححح  زيححح دة إدى أ(   ححح  11  ( وعحححدد الحبحححوب بححح ل رنوص  حححدو 14 حححدو   الطحححري  وزن ال رنحححوص

نتح ج أيزيحد  حن  األسح دة إضح ا ن أل  إ ش رأ( الذي 3218سوي  و ح ص  النب ت وهذا يتفع    ال 

 نب ت ت الذرة الصفراء . 

            رشإلححححح  التحححححداخ  الثيثحححححو بحححححين تب عحححححد  حححححدد الحححححري و  (19 تشحححححير النتححححح في  احححححو ال حححححدو و 

ضحححح ا ححححح  ض البححححرولين و               أيحححح ك وعنححححد ال     حححح   5فححححوع  ححححدة الححححري  حححح  ححححح  ض الهيو يححححا إلحححح  ت ا 

     الهيو يحححا احححو أعطححح ء أع ححح حححح  ض   -2رحححك. ك3حححح  ض البحححرولين وال     ححح   1-  غحححك .لتحححر 222

              ختياحححح ً أ أخت ححححف  وكححححد  -1نبحححح ت.رححححك  425ل صححححف     إذ ب حححح   توسححححط ح صحححح  الحبححححوب    توسححححط

               إذ ب ححح   توسحححط ح صححح  الحبحححوب لنب تححح ت الحححذرة الصحححفراء كايححح 1 ححح  ال ق رنححح    عحححن      ححح   نويححح ً 

 . -1نب ت.رك  240

 1-  غحك. لتحر 222أيح ك وعنحد ال     ح   12واخت فت اختياً  رير   نويً  عن  حدة الحري  ح  

لحذلا    -1نبح ت.رحك  214  إذ ب ح   توسحط الصحف   ح  ض الهيو يحا 3-كرك.2 وح  ض البرولين 

أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا ع حح  ن ححو النبحح ت  12أيحح ك بحح لري  حح   1  عححن الححري  حح  ست  ضححألي  ححن ا

 وتطورا .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ  سش  ( تأثُش أضافح  حايض انهُىيُك و19جذول )

وانتذاخم تُُهًا عهً حاصم انحثىب نُثاتاخ انزسج انصفشاء )غى .َثاخ
-1

 ) 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

274.00 316.00 299.00 241.00 240.00 0 

 5 أٌام 
286.75 343.00 296.00 255.00 253.00 1 

306.25 349.00 304.00 289.00 283.00 2 

371.25 425.00 380.00 373.00 307.00 3 

252.50 269.00 253.00 248.00 240.00 0 

 10 أٌام 
277.50 287.00 281.00 277.00 265.00 1 

304.25 329.00 317.00 301.00 270.00 2 

316.75 354.00 322.00 315.00 276.00 3 

217.25 225.00 223.00 218.00 203.00 0 

 15 ٌوم
223.00 230.00 224.00 221.00 217.00 1 

226.50 232.00 226.00 226.00 222.00 2 

233.00 236.00 234.00 232.00 230.00 3 

36.34 
20.77 

299.58 279.91 266.33 250.50 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

72.69 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك ايضح
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                    

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

247.64 270.00 258.33 235.66 227.66 0 

262.41 286.66 267.00 251.00 245.00 1 

278.99 303.33 282.33 272.00 258.33 2 

306.99 338.33 312.00 306.66 271.00 3 

L.S.D=26.34  51.91 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 240042 289.50 046042 025022 006023

 أَاو 10 232042 252022 060022 006042 254042

 َىو 15 218.00 221022 223042 200042 221060

L.S.D =41.49 16.64 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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حاصوول الحبوووب للهكتووار )طن. كتووار 4-1-2-11
-1

 ) Hectoliter grand 

yield: 

لصحف   توسحط أيح ك احو إعطح ء أع ح   1( تفحوع  حدة الحري  ح  32ن النت في او ال دو   تبي

ختياحً  ريحر   نويحً  أخت ف أوكد  1-طن.ه 12.81ح ص  الحبوب ل ه ت ر   إذ ب    توسط الصف  

ختياحً    نويحً  عحن أخت حف أو  1-طحن.ه 13.87أيح ك   إذ ب ح   توسحط الصحف   12عن  دة الحري  ح  

% و  8.28وبنسب  انخف ض ب غحت  1-طن.ه 7.77يوك   إذ ب    توسط الصف   11 دة الري    

 % ع   التوالو  ق رن  ب       السيطرة .38.24

ن ت رض نب ت ت الذرة الصفراء لإل ه د ال  فو كب  وب د التزهير ي    ع   أي زى السبب و 

رضح  لإل هح د وهحذا بحدورا يحؤدي ( كي سحً  ب     ح  ال ق رنح  ريحر ال  4ال س ح  الوركي   دو   أختزا 

              دته أإل  ك   تصني  ال واد الغذافي  وب لت لو يؤثر ع   ح ص  النب ت ال  و وهذا    

 ( . 3214  ر ض ن 

 222  ححح  ض البحرولين أدى إلحح  تفحوع ال     حح  رشن أ( 32تشحير النتح في اححو ال حدو   و 

لحبحححوب ل ه تححح ر   إذ ب ححح   توسحححط الصحححف  لصحححف  ح صححح  ا  توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   1-  غك.لتحححر

 322و  122ختياححً  ريحر   نويححً  عحن      حح  ال ق رنح  وال  حح   تين أخت حف أوكححد  1-طحن.ه 12.21

 ع   التوالو . 1-طن.ه 13.42و  11.72و  11.13  إذ ب    توسط الصف   1-  غك.لتر

و حتحوى األوراع  حن ( 4ي زى السبب إل  تفوع نفس ال       او ال س ح  الوركي   حدو  و 

(   ححح  أدى إلححح  زيححح دة ع  يححح  البنححح ء الضحححوفو وزاد 6( وعحححدد األوراع  حححدو   1ال  وروايححح   حححدو   

% 81ل صححدر إلحح  ال صححب والححذي أدى إلحح  تق يحح  عححدد األيحح ك لظهححور أنتقحح   ال ححواد ال صححن    ححن أ

( 11رنوص  ححدو  ي حح بو ع حح  عححدد الحبححوب بحح ل أ ححن النححورات الذ ريحح  واالنثويحح  والححذي أثححر بشحح   

 ( .ALAbedi    3212الذي أدى إل  زي دة ح ص  النب ت الفردي وال  و  

( ان إضححححح ا  ححححح  ض الهيو يححححا أدى إلحححح  تفححححوع ال     ححححح     32تبححححين النتحححح في اححححو ال ححححدو  

لصحف  ح صح  الحبحوب لنب تح ت الحذرة الصحفراء احو اله تح ر   إذ   توسحطاو إعط ء أع    -2رك. ك2
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  إذ ب ح  -2رك. ك1ختياً    نويً  عن        ال ق رن  وال       أخت ف أوكد   1-طن.ه 12.64ب   

  إذ ب ح   -2رحك. ك3واخت حف اختياحً  ريحر   نويحً  عحن ال     ح    1-طحن.ه 11.21 توسط الصف   

 .   1-طن.ه 13.27 توسط الصف   

احو ارتفح ع ن إض ا  ح  ض الهيو يحا أدى إلح  تفحوع ال     ح  نفسحه   أوي زى السبب ال  

ن  حححس بشححح   أ( والحححذي 6( وعحححدد األوراع  حححدو   4( وال سححح ح  الوركيححح   حححدو   3النبححح ت  حححدو   

( و حححذلا تفحححوع نفحححس ال     ححح  احححو عحححدد 7ي ححح بو ع ححح  الحححوزن الطحححري ل    حححوع الخضحححري  حححدو   أ

 ححدو          الحيححويحبحح  والححذي أدى إلحح  زيحح دة الح صحح   1222( ووزن 11الحبححوب بحح ل رنوص  ححدو  

( وب لتحح لو أدى إلحح  زيحح دة ح صحح  نب تحح ت الححذرة الصححفراء 17( وح صحح  النبحح ت الواحححد  ححدو   17 

 ال  و .

حححح  ض  رش( التحححداخ  الثيثحححو بحححين تب عحححد  حححدد الحححري و 32ظهحححرت النتححح في احححو ال حححدو  وأ

ض ا  ح  ض الهيو يحا إلح  تفحوع  حدة الحري  ح    1-  غك.لتحر 300أيح ك عنحد ال     ح   5البرولين وا 

ححححح  ض الهيو يححححا  إذ ب حححح   توسححححط ح صحححح  نب تحححح ت الححححذرة  -2رححححك. ك3بححححرولين وال     حححح  حححح  ض ال

أيحح ك   إذ  1ختياححً    نويححً  عححن      حح  ال ق رنحح   حح  أخت ححف أوكححد  1-طححن.ه 17.77الصححفراء ال  ححو 

 % .88.11وبنسب  زي دة  1-طن.ه 12.66ب    توسط الصف  

 1-  غك.لتحححر222يححح ك عنحححد ال     ححح  أ 12وييححححظ عحححدك تفوكهححح    نويحححً  عحححن  حححدة الحححري  ححح  

لححذلا  1-طححن.ه 11.82ححح  ض الهيو يححا   إذ ب حح   توسححط الصححف   3-رححك.ك2ححح  ض البححرولين و 

أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا ع حح  ن ححو النبحح ت  12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  ألي  ححن ا

 وتطورا .
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ويذد انشٌ   حايض انثشونٍُسش  ضافح  حايض انهُىيُك وإ( تأثُش 20جذول )

وانتذاخم تُُهًا عهً حاصم انحثىب نههكتاس نُثاتاخ انزسج انصفشاء )طٍ.هكتاس
-1

 ) 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

12.17 14.04 13.28 10.71 10.66 0 

 5 أٌام 
12.74 15.24 13.15 11.33 11.24 1 

13.61 15.51 13.51 12.84 12.57 2 

16.49 18.88 16.88 16.57 13.64 3 

11.22 11.95 11.24 11.02 10.66 0 

 10 أٌام 
12.33 12.75 12.48 12.31 11.77 1 

13.52 14.62 14.08 13.37 11.99 2 

14.07 15.73 14.31 13.99 12.26 3 

9.65 9.99 9.91 9.68 9.02 0 

 15 ٌوم
9.91 10.22 9.95 9.82 9.64 1 

10.06 10.31 10.04 10.04 9.86 2 

10.35 10.48 10.39 10.31 10.22 3 

1.61 

 غ.م
13.31 12.43 11.83 11.12 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

3.23 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  ضافحإ تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

11.01 11.99 11.48 10.48 10.11 0 

11.66 12.74 11.86 11.15 10.88 1 

12.39 13.48 12.54 12.08 11.48 2 

13.64 15.03 13.86 13.62 12.04 3 

L.S.D = 1.17  2.30 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 42000 42053 41024 42062 40042

 أَاو 10 44034 42034 40000 40043 42045

 َىو 15 6035 6063 40004 40022 6066

L.S.D = 1..4 2020 
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 :    Harvest index)%(دلٌل الحصاد  11 -4-1-2

لصحف    توسحطأيح ك احو إعطح ء أع ح   1( تفحوع  حدة الحري  ح  31 تبين النت في او ال دو  
   أيح ك 12 ح  الحري ة عحن  حد   نوي ً رير  ختيا ً أخت فت أوكد  %   24.83دلي  الحص د   إذ ب   

يحوك   إذ ب ح   11% واخت ف اختياً    نويً  عن  دة الري    24.31إذ ب    توسط دلي  الحص د 
 .% ع   التوالو  33.64و % 1.47وبنسب  زي دة ب غت  %  37.21

وعححدد ( 13لحح  تفححوع نفححس ال     حح  اححو عححدد الصححفوف بحح ل رنوص  ححدو   إي ححزى السححبب و 
( 17 حححدو     الحيحححوي( والح صححح  18حبححح   حححدو    122( ووزن 11الحبحححوب بححح ل رنوص  حححدو   

   ح  ي  بو ع   دلي  الحص د وهذا النتي   تتفع  حأثر وبش   أ(     17وح ص  الحبوب  دو   
عطح  زيحح دة ب لح صحح  بنسححب  أأيحح ك  1ن ري الحذرة الصححفراء  حح  ألحح  إ( 3212ال بححودي   إليححهتوصح  
 أي ك . 12%  ق ن  ب لري    137

             ححححح  ض البححححرولين أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح  رشن أ( 31تشححححير البي نحححح ت اححححو ال ححححدو   و 
وكحد  % 24.47وسحط دليح  الحصح د ل صف    إذ ب    ت  توسطاو أعط ء اع     1-  غك.لتر 300

  إذ ب ححح   توسحححط دليححح   1-  غك.لتحححر 122وال     ححح        ححح  ال ق رنححح   عحححن   نويححح ً  ختياححح ً أخت حححف أ
ختياححً  ريححر   نويححً  عححن ال     حح  أخت ححف أو % 21.46و  21.31الحصحح د لنب تحح ت الححذرة الصححفراء 

 . ع   التوالو %23.17  إذ ب    توسط الصف    1-  غك.لتر 322
لحح  تفححوع نفححس ال     حح  اححو ر ححب  صححف ت الح صحح  لنب تحح ت الححرة الصححفراء إوي ححزى السححبب 

لحح  إان زيحح دة البححرولين أدى ( 17( وح صحح  الحبححوب  ححدو   17 ححدو     الحيححويو نهحح  الح صحح  
 . (1020)القزاز ، ي  بً  ع   دلي  الحص د وهذا    ا دته أن  س أ  ون ت الح ص      زي دة 

    ححححح  ض الهيو يححححا أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح  إضحححح ا ( ان 31اححححو ال ححححدو   تشححححير النتحححح فيو 
   نويح ً  ختياح ً أخت حف أوكحد  %24.74 ب ح  لحدلي  الحصح د   إذ  توسحطط ء أع   او إع -2رك. ك2

خت ححف أو  22.72و % 21.21  إذ ب حح   توسححط الصححف   -2رححك. ك1وال     حح   عححن      حح  ال ق رنحح 
 ع   التوالو . %  22.23   إذ ب    توسط الصف   -2رك. ك3      ختياً  رير   نويً  عن ال أ
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احو الح صح    وي زى السبب ال  الدور الف    لح  ض الهيو يحا احو تفحوع ال     ح  نفسحه 
ن  ححس أ   حح  (32والح صحح  ال  ححو  ححدو    (17( وح صحح  الحبححوب  ححدو   17 ححدو    البيولححو و 
        وهحححححذا يتفحححححع  ححححح   ححححح  توصححححح  إليحححححه رة الصحححححفراء نب تححححح ت الحححححذلي ححححح بو ع ححححح  دليححححح  الحصححححح د أوبشححححح   

 .(1022)احمد وآخرون ،
حح  ض البحرولين  رش( التداخ  الثيثو بين تب عد  دد الحري و 31تبين النت في او ال دو  و 

ض ا و  حح  ض البحرولين  1-  غك.لتر 300أي ك و ال        5ح  ض الهيو يا تفوع  دة الري     ا 
ل صححف    إذ ب ححح   توسححط دليححح    توسحححطالهيو يححا  احححو أعطحح ء أع حح  حححح  ض  -2رححك. ك3وال     حح  
  أيحح ك 1عححن      حح  ال ق رنحح  عنححد  ححدا الححري  حح     نويحح ً  ختياحح ً أخت ححف أوكححد  % 39.35الحصحح د 

وعنححد  أيحح ك 12 حح    ححدة الححري عححن    نويحح ً ريححر  اختياحح ً  % واخت ححف37.87أذب حح   توسححط الصححف  
% ع ح   27.22 توسط دليح  الحصح د لنب تح ت الحذرة الصحفراء    إذ ب  1-  غك .لتر 222ال        

 . التوالو
أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا ع حح  ن ححو  1أيحح ك بححد   ححن الححري  حح   12ست  ضحح  بحح لري  حح  أللححذا ي  ححن ا

 النب ت وتطورا .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  ضافح  حايض انهُىيُك وإ(  تأثُش 21جذول )

 ( .%فٍ دنُم انحصاد نُثاتاخ انزسج انصفشاء )وانتذاخم تُُهًا 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

26064 03024 03021 25002 25045 0 

 5 أٌام 
02044 05020 00004 25004 00.52 1 

02014 06042 02005 02062 01015 2 

05045 06002 06000 05055 02022 3 

02.25 00001 04060 00041 02020 0 

 10 أٌام 
00000 02022 02043 00006 01003 1 

02021 03030 02014 01042 02003 2 

02036 06000 02062 02054 04043 3 

25042 04000 24052 24002 22066 0 

 15 ٌوم
23036 00000 21020 23040 23012 1 

25062 00026 25042 25002 26004 2 

26016 23016 00022 00022 00010 3 

0022 
2025 

01015 02026 04013 04024 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

2064 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 ونٍُانثش حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

04002 00034 02 26034 26 0 

00050 00026 00042 26045 00001 1 

00002 02000 00.00 04066 02064 2 

01051 03025 02021 02005 02013 3 

L.S.D = 1..3  2020 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 02002 02040 03004 05004 01353

 أَاو 10 00002 01046 01002 02026 01024

 َىو 15 24064 25005 24035 26022 25004

L.S.D= 2.34 0040 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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حوووامض البووورولٌن ومووودد الوووري رش  توووأثٌر إضوووافة حوووامض الهٌومٌوووك و 4-1-3

 ٌة للذرة الصفراء بٌنهما فً بعض الصفات التشرٌح  والتداخالت

 :  Number of vascular stem عدد الحام الوعائٌة فً الساق 4-1-3-1

أي ك او عدد الححزك  5إل  تفوع  دة الري     (1  والصورة (23تشير النت في او ال دو   

 عحن   نويح ً ريحر  ختياح ً أخت فحت أحز ح  وكحد 132.98الوع في  لس ع نب ت ت الذرة الصحفراء   إذ ب ح  

 حز حح  132.33  إذ ب حح   توسححط عححدد الحححزك الوع فيحح  اححو السحح ع أيحح ك  12 حح   الححري ة ححد  حح     

حز ح   136.12يحوك   إذ ب ح   توسحط الصحف   11 دة الري           ختياً    نويً  عن أخت ف أو 

 . ال ق رن ب        كي س ً % 4.71و 2.47ب غت  نخف ضأوبنسب  

عححدد الحححزك الوع فيحح  وذالححا  انخفحح ض اححو دى إلحح أتب عححد  ححدد الححري  نأإلحح  ي ححزى السححبب و 

ادى الحح  تق ححص اححو عححدد الحححزك الوع فيحح  وذالححا بسححبب ك حح  ال حح ء  والححذينتي حح  لححتق ص كطححر السحح ع 

هر حون  وعدك كدرة النب ت ع   األ تص ص واألستف دة  ن ال ن صر الغذافي  اي      أدى إل  تثبيط

و   Mashigucgi ين خيي   ديدة  ن خشحب ولحح ء ع   أنقس ك وت و  األو سين والذي بدورة يؤثر

Kiyoshi   3211) 

               ن إضحححح ا  ححححح  ض البححححرولين أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح أ( 33تبححححين النتحححح في اححححو ال ححححدو   و 

 144الححذرة الصححفراء   إذ ب حح   اححو صححف  عححدد الحححزك الوع فيحح  اححو سححيق ن نب تحح ت -1  غححك . لتححر 300

  إذ   -1  غك . لتحر 322و  122 ن     تيالو  عن        ال ق رن    نوي ً  ختيا ً أخت ف أ حز   وكد

 ع   التوالو . حز   135.66و  128.50 و 111.41ب    توسط الصف  

( لنب تحح ت الححذرة 2لحح  تفححوع ححح  ض البححرولين اححو زيحح دة كطححر السحح ع  ححدو   إوي ححزى السححبب 

والحذي ان  حس لتوصحي ي  أة ءل فح أتح لو زيح دة لح  زيح دة احو عحدد الححزك الوع فيح  وبإدى أالصفراء   ح  

                 الححححححححححذرة الصححححححححححفراءاححححححححححو الن حححححححححو الخضححححححححححري والح صحححححححححح  ل نب تحححححححححح ت  زيحححححححححح دة بشححححححححح   اي حححححححححح بو ع حححححححححح 

 .(1021)الجشعمي ، 
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  ( ان إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  تفححوع ال     حح 33توضحح  النتحح في اححو ال ححدو   و 

عحن    نويح ً  ختيا ً أخت ف أحز   وكد  137.61ذ ب   ل صف    إ  توسطاو إعط ء أع    2رك .ك3

 124.88  إذ ب    توسط صف  عدد الحزك الوع في  او السح ع  3-رك.ك1       ال ق رن  وال       

أذ ب حح   3-رححك.ك3عححن ال     حح     نويحح ً رير ختياحح ً أخت ححف أحز حح  ع حح  التححوالو و  127.92حز حح  و 

 حز   . 133.15 توسط الصف   

  هزيح  ال ن صحر الغذافيح  و يا ع   ع ح  زيح دة ن إض ا  ح  ض الهيأإل  سبب ي زي الو 

ن أ( و 2ن  س بش   واضح  ع ح  زيح دة كطحر السح ع  حدو   أال ش    ع   الن و الخضري   وهذا 

ال ؤ سححد للو سححين والححذي ان  ححس  IAA oxidaنثبححيط انححزيك  كطححر السحح ع هححو الححدور ال هححك لزيحح دة

       ال حواد تهح  التوصحي ي  لهحذاءلوع في  الن ك   ل  ن صر الغذافي    إذ زاد  ن  ف عدد الحزك اأي  بً  ع   

( Ayas وGulser ،1002)  . 

ححح  ض  رش( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري و 33تشححير النتحح في اححو ال ححدو   و 

ض ا  حح  ض الهيو يحا  -1  غحك . لتحر 300أيح ك و ال     ح   1تفحوع  حدة الحري  ح   إلح  البرولين وا 

ل صححف     إذ   توسححطع حح  أعطحح ء أححح  ض الهيو يححا اححو  -2رححك .ك3ححح  ض البححرولين و ال     حح   

 ختياحح ً أخت ححف أحز حح  وكححد  152.67ب حح   توسححط الحححزك الوع فيحح  اححو سححيق ن نب تحح ت الححذرة الصححفراء 

و السححح ع   إذ ب ححح   توسحححط صحححف  عحححدد الححححزك الوع فيححح  احححأيححح ك  1 ححح  ال ق رنححح    عحححن      ححح   نويححح ً 

 .حز    116.33

 1-  غحك. لتحر 222أيح ك عنحد ال     ح    12وييحظ أنه  التخت ف   نويً  عن  دة الري    

حز ح    وبححذلا  112.22  إذ ب ح   توسححط الصحف   ححح  ض الهيو يحا 3-كرحك.2 وحح  ض البحرولين 

وتطححور لححا ع حح  ن ححو أيحح ك دون أن يححؤثر ذ 12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  ألي  ححن ا

 . النب ت
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 22جذول )

 وانتذاخالخ تُُهًا  فٍ عذد انحضو انىعائُح نساق َثاتاخ انزسج انصفشاء)حضيح( .
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

128.00 145.33 126.00 124.33 116.33 0 

 5 أٌام 
125.45 145.33 138.50 132.67 85.30 1 

137.20 149.00 143.17 132.33 124.33 2 

142.00 152.67 148.00 138.33 129.00 3 

126.50 145.67 125.00 123.33 112.00 0 

 10 أٌام 
131.41 142.33 134.67 131.67 117.00 1 

132.50 143.67 139.33 125.67 121.33 2 

138.91 150.33 144.67 136.33 124.33 3 

119.16 125.33 125.00 116.33 110.00 0 

 15 ٌوم
126.91 138.33 133.33 125.00 111.00 1 

129.75 140.00 133.67 127.33 115.00 2 

131.91 143.00 136.67 128.67 119.33 3 

10.88 
5.91 

144.00 135.66 128.50 115.41 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

20.47 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 ايض انثشونٍُح               

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

124.88 140.11 125.33 121.33 112.77 0 

127.92 142.00 135.50 129.78 104.43 1 

133.15 145.22 138.72 128.44 120.22 2 

137.61 148.66 143.11 134.44 124.22 3 

L.S.D= 6.28 11.82 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 113.74 131.91 138.91 148.08 132.98

 أَاو 10 118.66 129.25 135.91 145.50 132.33

 َىو 15 113.83 124.33 132.16 136.66 126.53

L.S.D = 6.05 10.23 
 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 (X40تأثير مدد الري  ي عدد الحزم الوعائية  ي ساق الذرة الصفراء ) (1الصورة )

A     أي ك 5       الري 

B     كأي10       الري  

C     يوك15       الري 
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تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي عدد الحزم الوعائية  (2الصورة )

 (X40 ي ساق الذرة الصفراء )

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 

B :100  ح  ض الهيو يا 3-.كرك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

C :200  ح  ض الهيو يا 3-.كرك  2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

D :300  ح  ض الهيو يا 3-.كرك 3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

 



 73                                                           ناقشة .........   النتائج وامل
 

 

 Number of عودد الحوام الوعائٌوة فوً العورق الوسوطً لو وراق 4-1-3-2

vascular bundels in the main vein  : 

أيحح ك اححو إعطحح ء  5دة الححري  حح  إلحح  تفححوع  حح (2  والصححورة (32تشححير النتحح في اححو ال ححدو   

لصحف  عحدد الححزك الوع فيح  احو ال حرع الوسحطو ألوراع نب تح ت الحذرة الصحفراء   إذ ب ح   أع    توسط

  إذ ب حح   توسححط  أيحح ك 12   حح     حح  الححري عححن    نويحح ً ريححر  ختياحح ً أخححتيف أحز حح  وكححد  31.86

يوك   إذ ب    توسط الصف   11  ختياً    نويً  عن        الري  أخت ف أحز   و  31.57الصف  

 . حز    21.11

(   ح  2لح  انخفح ض احو كطحر السح ع  حدو   إ تتب عحد  حدد الحري ادن أ لح إي زى السبب و 

حح  ض   سحتوى بسبب زيح دة احو ال رع الوسطو للوراعخف ض عدد الحزك الوع في  او او أن سبب

والتحو تقحوك ع ح  تحفيحز ت ح يز األنسح      السح يتو  ينين ت  ليحه ا األبسيسا الذي ي    ع   تثبيط 

  .(1008 )وآخرون  Nezmami  وهذا يتفع       توص  إليه الوع في   ن ال   بيوك 

            ححححححح  ض البحححححرولين أدى إلحححححح  تفحححححوع ال     حححححح  رش( ان 32تبحححححين النتححححح في اححححححو ال حححححدو   و 

ع الوسطو للوراع إذ ب   ل دد الحزك الوع في  او ال ر   توسطاو إعط ء أع    -1  غك . لتر 300

  إذ  1-  غحك .لتحر 122وال     ح    عحن      ح  ال ق رنح    نويح ً  ختياح ً أخت حف أحز ح  وكحد  23.81

 29.94 ألوراع نب تححححح ت الحححححذرة الصحححححفراء  عحححححدد الحححححزك الوع فيححححح  احححححو ال حححححرع الوسححححطوب حححح   توسحححححط 

  إذ ب حح   توسححط  -1لتححر   غححك . 322 ال     حح  ختياححً  ريححر   نويححً  عححن أخت ححف أو حز حح   21.11و

 حز   ع   التوالو . 2.242و   الصف 

( 4  ححدو    زيحح دة ال سحح ح  الوركيحح ححح  ض البححرولين اححو ل الححدور الف حح  لحح  إوي ححزى السححبب 

  حح  أدى إلحح  زيحح دة كححدرة النبحح ت ع حح  البنحح ء الضححوفو  ححن خححي  السححيطرة  ع حح  اححت  ور ححع الثغححور 

و سححيد أخححذ ثحح نو أ  وب لتحح لو يسحح عد ع حح  التححوازن بححين لتح ححأع حح  صححبغ  ال  وروايحح   ححن  ظوالحفحح 

ع حح  عححدد الحححزك الوع فيحح  اححو  بحح ً ي  أن  ححس أالنححت  والححذي ون واقححدان ال حح ء  ححن خححي  ع  يحح  ل حح ربأ

 . (1021وآخرون ،  Sadek) لوسطو للوراع وهذا يتفع    أل رع أ
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  تفححوع ال     حح ( ان إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  32توضحح  النتحح في اححو ال ححدو   و 

لوسححطو ألوراع نب تحح ت ألصححف  عحدد الحححزك الوع فيحح  اححو ال ححرع   توسححطاححو إعطحح ء أع حح   -2رحك .ك3

عححن      حح  ال ق رنحح  وال     حح     نويحح ً  ختياحح ً أخت ححف أحز حح  وكححد  32.32الححذرة الصححفراء   إذ ب حح  

عن    نوي ً رير  اختيا ً حز   وأخت ف  31.04حز   و  30.58  إذ ب    توسط الصف   3-رك.ك1

 .حز    32.63  أذ ب    توسط الصف   3-  غك .ك 322ال       

( 2السح ع  حدو    او كطرل  زي دة إ أدى ح  ض الهيو يا  ن أض ا أل  إالسبب  ىي ز و 

لح  إ(   ح  أدى 31 حدو    ل  زي دة عدد الحزك الوع في  او الس عإدى ألنب ت ت الذرة الصفراء وهذا 

الذي زاد  ن ال ف ءة التوصي ي  ل ححزك الوع فيح   ل رع الوسطو للوراعأالوع في  او زي دة عدد الحزك 

 .(Gulser  ،1002و  Ayas)وب لت لو زي دة او ن و وتطور النب ت 

ححح  ض  رشو  ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري 32تشححير النتحح في اححو ال ححدو   و        

ضححح ا  حححح  ض الهيو يحححا تفحححوع  -1  غحححك . لتحححر 200أيححح ك و ال     ححح   5 حححدة الحححري  ححح   البحححرولين وا 

لصف  عدد الحزك الوع فيح    توسطح  ض الهيو يا   ب عط ء أع    -2رك .ك3ح  ض البرولين و 

 ختياححح ً أخت حححف أحز حح     وكحححد  34.40  إذ ب ححح  اححو ال حححرع الوسحححطو ألوراع نب تحح ت الحححذرة الصحححفراء 

 .حز    29.02إذ ب    توسط الصف    اي ك 1   ال ق رن    عن          نوي ً 

 1-  غحك. لتحر 322 أيح ك وعنحد ال     ح  12ة الري  ح  وييحظ أنه  التخت ف   نويً  عن  د

حز حح    وبححذلا  23.61  إذ ب حح   توسححط الصححف   ححح  ض الهيو يححا 3-كرححك.2 وححح  ض البححرولين 

ع حح  ن ححو وتطححور  أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا 12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  ألي  ححن ا

 النب ت .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخالخ سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 23جذول)

 تُُهًا فٍ عذد انحضو انىعائُح فٍ انعشق انىسطٍ ألوساق َثاتاخ انزسج انصفشاء.
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

ترل.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

31.55 31.69 31.77 29.75 29.02 0 

 5 أٌام 
31.09 32.23 32.15 30.45 29.55 1 

32.81 32.93 34.13 32.86 31.33 2 

33.01 33.66 34.40 33.06 30.95 3 

30.70 31.63 31.50 30.53 29.16 0 

 10 أٌام 
31.10 31.80 31.66 30.96 30.00 1 

31.96 33.86 32.16 31.33 30.50 2 

32.09 34.6 32.61 31.83 30.00 3 

30.50 31.66 31.16 30.33 28.83 0 

 15 ٌوم
30.94 32.46 31.33 30.50 29.50 1 

31.62 33.00 32.00 31.16 30.33 2 

31.58 33.16 32.00 31.00 30.16 3 

1.57 
0.72 

32.75 32.24 31.15 29.94 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

0.96 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

30.58 31.66 31.48 30.20 29.00 0 

31.04 32.16 31.71 30.63 29.68 1 

32.63 33.26 32.76 31.78 30.72 2 

32.32 33.95 33.00 31.96 30.37 3 

L.S.D =0.90  0.55 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش ىسطيت

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 30.21 31.53 33.11 32.62 31.86

 أَاو 10 29.91 31.16 31.98 32.81 31.57

 َىو 15 29.70 30.74 31.62 32.57 31.15

L.S .D = 0.60 0.48 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 
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تأثير مدد الري  ي عدد الحزم الوعائية  ي العرق الوسطي لورقة الذرة الصفراء  (1الصورة )

(X40) 

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C     يوك15       الري 

 
 
 
 
 
 
 

 انخشة

 

 انهحاء
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فة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي عدد الحزم تأثير تراكيز مختم  (4الصورة )

 (X40الوعائية  ي العرق الوسطي لورقة الذرة الصفراء )

 

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 

B :100  ح  ض الهيو يا 3-.كرك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

C :200  ح  ض الهيو يا  3-.ك رك 2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

D :300  ح  ض الهيو يا  3-. كرك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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تش( ُنخشثٍ فٍ انعشق انىسطٍ نألوساق ) ياَكشويأنىعاء أقطش  4-1-3-3

Vessel dimeterin vascular bundels of the main leaf : 

أيحح ك اححو إعطحح ء  5 ححدة الححري  حح  إلحح  تفححوع ( 1  والصححورة( 34تبححين النتحح في اححو ال ححدو   

  إذ ب ح   سحطو ألوراع نب تح ت الحذرة الصحفراءلصف  كطر الوع ء الخشبو او ال حرع الو  سط تو أع   

  إذ ب ح   توسحط  يحوك 11و 12 الحري  ح  دعن  د   نوي ً رير  ختيا ً أ تخت فأوكد  رتي  ي رو  38

 31.37و  31.74 ل ححححححرع الوسححححححطو ألوراع نب تحححححح ت الححححححذرة الصححححححفراءأكطححححححر الوعحححححح ء الخشححححححبو اححححححو 

 . كي سً  ب       ال ق رن  % ع   التوالو6.28% و  4.37ب غت  انخف ضسب  وبن  يتر  ي رو 

لخشححححبو ي  ححححن أن ي ححححون وسححححي   ت يفيحححح   حححح  ألوعحححح ء أن صححححغر ح ححححك أوي ححححزى السححححبب الحححح  

 Leeسححتغن ء عنهحح  عنححد حححدوث ع ححز اححو تححواير ال حح ء   إذ و ححد ألي  ححن ا التححو أل الظححروف البيفيحح 

% اححححو النب تحححح ت ال  رضحححح  لإل هحححح د  ق رنحححح  21  بنسححححب  وعيحححح  تقححححألكطحححح ر اأن أ (3228خححححرون  أو 

 ب لنب ت ت رير ال  هدة.

األوعي  الخشبي  بزي دة عدد الحزك الوع في  وبذلا يتحقع التوازن بين ال ف ءة ورب   زاد كطر 

 . (1021 وآخرون ، Schuetz  )التوصي ي  واألستقرار ال ي  ني و 

    تفححححوع ال     حححح  ض البححححرولين أدى إلحححح ححححح   رشن أ( 34توضحححح  النتحححح في اححححو ال ححححدو   و 

لقطحر الوعح ء الخشحبو احو ال حرع الوسحطو ل حلوراع     توسحطع ح  أعطح ء أاحو  -1  غك . لتر 300

  غحك .  122      حالو عن      ح  ال ق رنح     نوي ً  ختيا ً أخت ف أوكد    ي رو يتر 38.62أذ ب    

لوسحطو ألوراع نب تح ت الحذرة الصحفراء أل حرع ألوع ء الخشحبو احو أصف  كطر إذ ب    توسط    -1لتر

  أذ ب ححح    1-  غحححك . لتحححر 322ختياححح ي ريحححر   نويحححً  عحححن ال     ححح  أخت حححف أو  و 31.78و  25.29

 ع   التوالو .    ي رو  يتر 36.24 توسط الصف  

يت  ححح  احححو أ حححزاء النبححح ت ال  رضححح  لإل هححح د احححو ال حححذور البحححرولين  نألححح  إي حححزى السحححبب و 

ن أسحرع  حن بقيح  أ حزاء النبح ت   إذ أ بحر و أالوراع ول ن ت   ه او األوراع ي ون بشح   والسيق ن وا

ن زيح دة البحرولين يحؤدي إلح  ألتغير او ال هد االز حوزي ل نسحيي النبح تو   أت    البرولين يؤدي إل  
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وبهحذا  ز وزي ل خ ي  وهذا يزيحد  حن ك ب يح  الخ يح  لسححب ال ح ء  حن الخييح  ال  ح ورةألزي دة الضغط ا

 .)1020)الجشعمي ، وعي  الخشبي ألكط ر اأتزداد الخ ي  ب لح ك     أدى إل  زي دة او 

 تفححوع ال     حح   ن إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح أ( 34توضحح  النتحح في اححو ال ححدو   و 

لوسحطو ألوراع نب تحح ت أال ححرع  لخشحبو احوألوعحح ء ألصححف  كطحر   توسحطاحو إعطحح ء أع ح   2رحك .ك3

       ح  ال ق رنح   عحن    نويح ً  ختياح ً أخت حف أ  وكحد   ح ي رو  يتحر 38.81  إذ ب ح   الذرة الصحفراء

 3-رحك.ك 3و1تو   نويً  عن   ح    ختياً  ريرأخت ف أو   ي رو يتر  34.12إذ ب    توسط الصف  

 ع   التوالو .   ي رو  يتر 38.23و  36.14   إذ ب    توسط الصف 

( 6لححح  ض الهيو يححا  اححو زيحح دة عححدد األوراع  ححدو    لححدور األي حح بوألحح  إي ححزى السححبب و 

تحح لو  لع  يحح  البنحح ء الضححوفو وب ( الححذي أدى إلحح  زيحح دة اححو1وزيحح دة ال  وروايحح  اححو األوراع  ححدو   

احو ال حرع  عحدد الححزك الوع فيح  بسحبب زيح دة احوزي دة ا تص ص ال ن صر الغذافيح  الضحروري  ل ن حو 

بشحح   اي حح بو ع حح  أكطحح ر األوعيحح  الخشححبي  اححو ال ححروع ن  ححس و إ( و 32 ححدو   لوسححطو لححلوراعأ

     ل ح ء والخشب اضًي عن ال ب .أوال تآتي   ن زي دة طبقتو  الوسطي  للوراع

ححح  ض  رشو   ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري34تبححين النتحح في اححو ال ححدو   و 

ضح ا  حح  ض الهيو يحا تفحوع  حدة الحري  ح    حن  -1  غحك . لتحر 300 ال     ح  أيح ك و 5البرولين وا 

لوعحح ء ألصححف  كطححر   توسححطححح  ض الهيو يححا   اححو إعطحح ء أع حح   -2رححك .ك3ححح  ض البححرولين و 

   وكححد  حح ي رو  يتححر 30.97  إذ ب حح  نب تحح ت الححذرة الصححفراء    ل ححرع الوسححطو ألوراعألخشححبو اححو أ

  إذ ب حح   يححوك 11و 12و 1 عنححد تب عححد  ححدد الححري  حح ال ق رنحح   عححن      حح    نويحح ً  ختياحح ً أخت ححف أ

 .  ي رو  يتر 23 توسط الصف  

أيححححح ك وعنحححححد ال     ححححح                12وييححححححظ عحححححدك اختياهححححح  اختياحححححً    نويحححححً  عحححححن  حححححدة الحححححري  ححححح  

  إذ ب حححح    توسححححط الصححححف   ححححح  ض الهيو يححححا 3-كرححححك.2 وححححح  ض البححححرولين  1-  غححححك. لتححححر 322

أيح ك دون أن  12أيح ك بح لري  ح   1عحن الحري  ح  ست  ضح  أل  ي رو  يتر   وبذلا ي  حن ا 37.72

 يؤثر ذلا ع   ن و وتطور النب ت .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخم تُُهًا سش  ضافح حايض انهُىيُك وإ( تأثُش 24جذول )

 انصفشاء )ياَكشويُتش ( .نعشق انىسطٍ ألوساق َثاتاخ انزسجأنخشثٍ فٍ أنىعاء أفٍ قطش 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

25.98 28.30 26.97 25.67 23.00 0 

 5 أٌام 
28.08 30.33 28.50 27.40 26.10 1 

28.85 30.67 29.23 28.43 27.07 2 

29.61 30.97 30.33 29.00 28.17 3 

23.50 25.00 24.33 23.33 21.33 0 

 10 أٌام 
25.25 26.83 25.33 24.67 24.17 1 

26.59 27.21 27.00 26.33 25.83 2 

28.04 28.83 28.33 28.00 27.00 3 

23.91 20.33 20.67 20.33 24.33 0 

 15 ٌوم
26.29 27.33 26.33 26.17 25.33 1 

26.54 27.67 27.00 26.00 25.50 2 

25.50 27.83 22.17 26.33 25.67 3 

2.76 
1.57 

27.60 26.34 25.97 25.29 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

5.52 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 انهُىيُك حايض
300 200 100 

  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

24.10 24.54 23.99 25.00 22.88 0 

26.54 28.16 26.72 26.08 25.2 1 

27.32 28.51 27.74 26.92 26.13 2 

27.71 29.21 26.94 27.77 26.94 3 

L.S.D = 1.75   3.21 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 26.08 23.11 28.75 30.06 27.00

 أَاو 10 24.58 25.58 26.24 26.96 25.84

 َىو 15 25.20 26.12 24.04 25.79 25.28

L. S .D =2.24 3.22 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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        تأثير مدد الري  ي قطر الوعاء الخشبي  ي العرق الوسطي لورقة الذرة  (2الصورة )

 (X40)الصفراء 

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C     يوك15       الري 
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تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي قطر الوعاء  (2الصورة )

 (X40الخشبي  ي العرق الوسطي لورقة الذرة الصفراء )

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 

B :100  الهيو ياح  ض  3-.كرك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

C :200  ح  ض الهيو يا  3-.كرك 2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

D :300  ح  ض الهيو يا  3-.كرك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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( ماٌكرو مٌترلخشبً فً الحامة الوعائٌة للساق )ألوعاء أقطر  4-1-3-4

Vessel dimeterin vascular bundels of the 

stem : 

أيحح ك اححو إعطحح ء  5 ححدة الححري  حح  إلحح  تفححوع  (8  والصححورة (31و   تبححين النتحح في اححو ال ححد

  إذ ب ح   ع فيح  لسح ع نب تح ت الحذرة الصحفراءلصف  كطر الوع ء الخشبو احو الحز ح  الو   توسطأع   

  إذ ب حح   يححوك 11و  12 حح   عححن  ححدد الححري   نويحح ً ريححر  ختياحح ً أ تخت فححأوكححد   يترو  حح ي ر  65.43

 2.82 حح ي و تر ع حح  التححوالو وبنسححب  زيحح دة ب غححت  62.68و يتححر حح ي رو   62.27 توسححط الصححف  

 .ال ق رن ب        كي سً   % ع   التوالو 4.27% و 

لوع فيحح  ل سح ع بزيحح دة تب عححد ألحز حح  أنخفحح ض كطححر الوعح ء الخشححبو احو أي حزى السححبب احو و 

ي تبحر  ييسا الذلزي دة بح  ض األبسأ دد الري ال  تأثير ع ز   ء الترب  او توس  الخيي  بسبب 

ذ ي    ع   تثبيط ع ح  األو سحين ت التحو ت  ح  ع ح   تحفيحز التوسح  القطحري   إهر ون الشيخوخ 

 . (Munns )1001  إليهل  ن صر الوع في  وهذا يتفع       توص  

             تفحححححوع ال     حححححح  ححححححح  ض البحححححرولين أدى إلحححححح  رشن أ( 31تبحححححين النتححححح في اححححححو ال حححححدو   و 

ع فيح  لسح ع لصف  كطر الوع ء الخشبو او الحز ح  الو او إعط ء أع    توسط  -1  غك . لتر 300

     ححح   عحححن   نويححح ً  ختياححح ً أخت حححف أ  وكحححد   ححح ي رو  يتحححر 66.38  إذ ب ححح   نب تححح ت الحححذرة الصحححفراء

و  63.14و  60.90صحححف  إذ ب ححح   توسحححط ال   -1  غحححك . لتحححر 322و  122 ن  ححح   تيالو  ال ق رنححح 

    التوالو .ع  ي رو  يتر  64.52

( وكطحر السح ع 3ال  تفوع ح  ض البرولين او زي دة ارتفح ع النبح ت  حدو    ي زى السببو 

ن  ححس أ  حح  ( 1ال  وروايحح   ححدو    ( و حتححوى األوراع  ححن4( وال سحح ح  الوركيحح   ححدو   2 ححدو   

 .خشبي   تص ص ونق  ال  د الغذافي  و ن ثك زي دة او أكط ر األوعي  الألذلا ع   زي دة   دالت ا

رحك 3( ان إض ا  ح  ض الهيو يحا أدى إلح  تفحوع ال     ح  31تبين النت في او ال دو   و 

لصحف  كطحر الوعح ء الخشحبو احو الحز ح  الوع فيح  لسح ع نب تح ت الحذرة   توسحطاو إعطح ء أع ح   -2.ك



 335                                                           ناقشة .........   النتائج وامل
 

 

نحح       حح  ال ق ر عححن    نويحح ً ريححر  ختياحح ً أخت ححف أ  وكححد   حح ي رو  يتححر 64.12  إذ ب حح  الصححفراء  

  حح ي رو  يتححر 63.56و  62.71و   62.36  إذ ب حح   توسححط الصححف   -2رححك .ك 3و  1و  حح   تو 

 ع   التوالو .

  ح  أدى إلح  ( 3زيح دة ارتفح ع النبح ت  حدو   إلح  دور حح  ض الهيو يحا احوي زى السبب و 

هح  وهحذا لغذافيح  وب لتح لو زيح دة ن و أزي دة الف  ليح ت الحيويح  ل نبح ت وراح    حد  ا تصح ص ال ن صحر 

لوع فيحح  ل سحح ع حتحح  تححزداد  ف فتهحح  أوعيحح  الخشححبي  اححو الحز حح  ألا أي حح بو ع حح  زيحح دةأن  ححس بشحح   أ

 . (2017)خضير ، التوصي ي  

ضح ا  حح  ض 31تشير النت في او ال حدو   و         ( إلح  التحداخ  الثيثحو بحين تب عحد  حدد الحري وا 

ضحح ا  ححح  ض الهيو يححا تفححوع  1-  غححك . لتححر 222أيحح ك  حح  ال     حح   1 ححدة الححري  حح   البححرولين وا 

لصحححف  كطحححر   توسححطاححو إعطححح ء أع ححح    حححح  ض الهيو يحححا 3-ك.رححك 2ححح  ض البحححرولين وال     ححح  

    حح ي رو  يتححر 69.76  إذ ب حح  لحز حح  الوع فيحح  لسحح ع نب تحح ت الححذرة الصححفراء ألخشححبو اححو ألوعحح ء أ

 ح ي رو  60.23  إذ ب    توسحط الصحف   أي ك 1   ال ق رن    عن         نوي ً  ختيا ً أخت ف أوكد 

 .  يتر

ححح  ض  1-  غححك. لتححر 322 عنححد ال     حح أيحح ك  12ختياححً    نويححً  عححن  ححدة الححري  حح  أخت ححف أوكححد 

 .  ي ر يتر 61.22 توسط الصف     إذ ب   ح  ض الهيو يا 3-كرك.2 والبرولين 
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انشٌ وانتذاخالخ  نٍُ ويذدحايض انثشوسش  حايض انهُىيُك و  إضافح ( تأثُش25جذول )

 )ياَكشويُتش( ائُح  نساق َثاتاخ انزسج انصفشاءنحضيح انىعأنخشثٍ فٍ أنىعاء أتُُهًا  فٍ قطش 
 

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

64.22 67.33 65.30 64.03 60.23 0 

 5 أٌام 
65.46 68.50 66.40 65.63 61.33 1 

65.77 68.66 66.90 65.67 61.76 2 

66.30 69.76 67.13 64.96 63.36 3 

63.62 66.66 63.00 62.83 61.50 0 

 10 أٌام 
63.49 67.00 63.65 63.33 60.00 1 

62.91 65.00 63.66 60.33 60.66 2 

62.98 65.33 64.63 61.66 60.33 3 

62.16 64.00 63.00 61.33 60.33 0 

 15 ٌوم
62.71 64.66 63.33 62.36 60.50 1 

62.67 64.33 63.33 62.71 60.33 2 

63.19 65.33 64.00 62.94 60.50 3 

2.13 
0.64 

66.38 64.52 63.14 60.90 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

2.24 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

63.26 65.99 63.76 62.73 60.68 0 

63.85 66.72 64.91 63.77 60.61 1 

63.56 65.99 64.46 62.90 60.91 2 

64.10 66.80 65.04 63.18 61.39 3 

L.S.D=1.23   1.29 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   ايض انثشونٍُح         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أيام 5 61.67 65.07 66.43 68.56 65.43

 أيام 10 60.62 62.03 63.73 66.00 63.09

 يوم 15 60.41 62.33 63.41 64.58 62.68

 انتذاخم انثُائٍ 6.74 غ.و

L.S.D = 0.05 
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 ي ساق الذرة   ي الحزمة الوعائية ري  ي أقطار األوعية الخشبيةتأثير مدد ال (2الصورة )

 (X40)الصفراء 

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C     يوك15       الري 
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 ي قطر االوعية تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي  (8الصورة )

 (X40 ي ساق الذرة الصفراء ) لوعائيةالخشبية  ي الحزمة ا

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 
B :100  ح  ض الهيو يا 3-.ك  رك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
C :200  ح  ض الهيو يا 3-.كرك  2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
D :300  ح  ض الهيو يا 3-.كرك 3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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  Stomatal index for adaxal لثغري للبشرة العلياألمعامل أ 4-1-2-1
leaf surface  :  
أيحح ك اححو إعطحح ء  5 ححدة الححري  حح  إلحح  تفححوع ( 7  والصححورة( 36تبححين النتحح في اححو ال ححدو   

وكحد  34.58  إذ ب     ي  ألوراع نب ت ت الذرة الصفراءلصف  ال      الثغري ل بشرة ال   توسطأع   

لثغححري أأيحح ك   إذ ب حح   توسححط ال    حح   10عححن تب عححد  ححدد الححري  حح     نويحح ً ريححر  تياحح ً خأ تخت فححأ

الري  ةعن تب عد  د  ً   نوي ختيا ً أ تختياأوكد  32.24ل بشرة ال  ي  ألوراع نب ت ت الذرة الصفراء  

% ع ح  47.90% و  7.25 وب غحت نسحب  الزيح دة  23.38يحوك   إذ ب ح   توسحط الصحف   15 ح  

 .ال ق رن ب        كي س ً  لوالتوا

نتفحح خو ا نححد ت ححرض ألن حر حح  الخييحح  الح رسحح  تححتك نتي حح  ل ضححغط اوي ححزى السححبب الحح  أ

ل حح ربون إلحح  الححداخ  ايحححدث هبححوط اححو سححرع  أو سححيد أالنبحح ت ل شححد تغ ححع الثغححور ويقحح  دخححو  ثحح نو 

ال ححواد الغذافيحح  التححو  ع  يحح  البنحح ء الضححوفو ولهححذا اححأن الشححد يححؤثر ع حح  الن ححو وذلححا بتق يحح  ت ححوين

ويحدث الشد نقص او ال س ح  الوركي    ح  يحؤدي   يحت  ه  النب ت خي  انقس ك واستط ل  الخيي  

  .(Munns  ،1001)  إل  نقص او عدد الثغور

              حححححح  ض البحححححرولين أدى إلححححح  تفحححححوع ال     ححححح  رش( ان 36تشحححححير النتححححح في احححححو ال حححححدو   و 

نب ت ت الذرة ألوراع ال      الثغري ل بشرة ال  ي  لصف    توسطعط ء أع   او إ -1  غك . لتر 300

               وال     حححححححح  عححححححححن      حححححححح  ال ق رنحححححححح    نويحححححححح ً  ختياحححححححح ً أخت ححححححححف أوكححححححححد   31.16 إذ ب حححححححح  الصححححححححفراء 

ختياحً  ريححر   نويححً  عححن أخت ححف أو  29.07و  27.82 صححف إذ ب حح   توسحط ال   -1  غحك . لتححر 100

 ع   التوالو .  30.05   إذ ب    توسط الصف  -1  غك . لتر 200ال       

لحح  دور ححح  ض البححرولين اححو تنظححيك ال هححد األز ححوزي   حح  يزيححد  ححن ك ب يحح  إي ححزى السححبب و 

 و الخ يحح  ع حح  سحححب ال حح ء  ححن وسححط الن ححو و ححن ثححك زيحح دة اححو ن ححو النبحح ت وأدا حح  أسححتط ل  الخييحح 

 . (1020 ، الجشعمي.) ال      الثغري ل بشرة ال  ي  ل  زي دة إدى أادا   ات  الثغور     
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            ( ان إضحححح ا  حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  تفحححوع ال     حححح  36تبحححين النتححح في احححو ال حححدو   و 

  نب ت ت الذرة الصفراء  ألوراع لصف  ال      الثغري ل بشرة ال  ي    توسطب عط ء أع    -2رك .ك3

 -2رحك .ك 3و  1 ن  ح   تيالو  عن        ال ق رنح    نوي ً رير  يا ً ختأخت ف أ  وكد  29.93إذ ب   

 ع   التوالو. 29.66و 29.56و  28.72  إذ ب    توسط الصف  

(  4ال سحح ح  الوركيحح   ححدو     توسححطلحح  دور ححح  ض الهيو يححا اححو زيحح دة  إي ححزى السححبب و 

  إذ ان   يح  البنح ء الضحوفو زي دة  او عدى إل  أ( الذي 1 دو   و حتوى األوراع  ن ال  ورواي  

سحتف دة ألي  بي  او ن و وتطور ال   وع الخضري وال ذري وتحسحين األلح  ض ال ضوي  تأثيرات 

ل    ح  الثغحري ل بشحرة ال  يح  لنب تح ت الحذرة أن  حس بشح   اي ح بو ع ح  ألحذي أو  ن ال ن صر الغذافي  

 .     (1022وآخرون ،  Buyukkeskin )  الصفراء

ححح  ض  رشالححري و  ( إلح  التححداخ  الثيثححو بحين تب عححد  حدد36تحح في احو ال ححدو   تظهحر النو 

ضححح ا  حححح  ض الهيو يحححا تفحححوع   -1  غحححك . لتحححر 300ال     ححح    و أيححح ك 1 حححدة الحححري  ححح  البحححرولين وا 

    ح  الثغحري ل   توسحطحح  ض الهيو يحا  احو أعطح ء أع ح   2رحك .ك2ح  ض البحرولين وال     ح  

 1 ح  ال ق رنح    عن         نوي ً  ختيا ً أخت ف أوكد   27الذرة الصفراء  ت تنبألوراع ل بشرة ال  ي  

  .31.33   إذ ب    توسط الصف  أي ك 

أيححححححح ك وعنحححححححد ال     ححححححح                12  نويحححححححً  عحححححححن  حححححححدة الحححححححري  ححححححح  ريحححححححر ختياحححححححً  أخت فحححححححت أوكحححححححد 

سحححححط الصحححححف    إذ ب ححححح   تو  حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.2 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 322

أيح ك دون أن يحؤثر ذلحا ع ح   12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    أل  وبذلا ي  ن ا24.66

 ن و وتطور النب ت .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيك و إضافح( تأثُش 26جذول )

 انزسج انصفشاء َثاتاخ نثغشٌ نهثششج انعهُا ألوساقأنًعايم أوانتذاخم تُُهًا  فٍ 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

33.27 34.93 34.17 32.65 31.33 0 

 5 أٌام 
34.09 35.66 34.83 33.55 32.33 1 

34.58 35.56 35.40 34.63 32.73 2 

34.83 38.00 35.90 34.00 31.43 3 

31.49 33.00 32.00 31.16 29.80 0 

 10 أٌام 
32.75 34.33 33.16 32.50 31.00 1 

32.54 33.66 32.90 32.13 31.50 2 

32.20 34.66 33.00 31.16 30.00 3 

21.42 22.54 21.59 21.15 20.40 0 

 15 ٌوم
21.87 23.00 22.10 21.60 20.80 1 

22.27 23.50 22.50 22 21.10 2 

22.78 24.12 23.10 22.40 21.50 3 

2.95 
1.68 

31.16 30.05 29.07 27.82 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

5.90 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

28.72 30.15 29.25 28.32 27.17 0 

29.56 30.99 30.03 29.58 28.04 1 

29.66 30.93 30.26 30.58 28.44 2 

29.93 32.26 30.66 29.18 27.64 3 

L.S.D=  3.67 2022 ذاخم انثُائٍانت 

L.S.D= 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ سش انتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أيام 5 31.95 33.70 35.07 36.03 34.58

 أيام 10 30.57 31.73 32.76 33.91 32.24

 يوم 15 20.95 21.78 22.32 23.26 23.38

L.S.D=0.66 2.55 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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 (X40)لبشرة العميا ألوراق الذرة الصفراء ألثغور  ي أتأثير مدد الري  ي توزيع  (9الصورة )

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C          يوك15  الري 
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لثغور  ي أتأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي توزيع  (10الصورة )

 (X40لبشرة العميا ألوراق الذرة الصفراء )أ
A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 
B :100  ح  ض الهيو يا  3-.كرك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
C :200  ح  ض الهيو يا 3-.كرك 2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
D :300  ح  ض الهيو يا  3-ك .رك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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 Stomatal index for abaxal leafنثغشٌ نهثششج انسفهً أنًعايم أ 4-1-3-6

surface : 

أيحح ك احو إعطحح ء  5 حدة الححري  ح  إلح  تفححوع  (11  والصححورة (38تبحين النتح في اححو ال حدو   

 21.13  إذ ب حح   ف   ألوراع نب تحح ت الححذرة الصححفراءلصححف  ال    حح  الثغححري ل بشححرة السحح  توسححطأع حح  

 21.11أيح ك   إذ ب ح   توسحط الصحف   12 تب عد  دة الري  ح عن    نوي ً رير  ختيا ً أ تخت فأوكد 

 . 30.75سط الصف     إذ ب    تو يوك  11ختيا    نويً  عن         دة الري    أخت ف أو 

لح  أنخفح ض ال هحد ال ح فو النح تي عحن ع حز  ح ء إي زى السبب او تأثير تب عحد  حدد الحري و 

. ل  تثبحيط توسح  الخييح  ويسحبب أن   شحه      ح  يحؤدي الح  صحغر ح حك الثغحورإالترب  الذي يؤدي 

وج بخحح ر ال حح ء لححداخ و وخححر أل حح ربون إلحح  النسححيي أو سححيد أوالثغححور هححو ال نفححذ الححرفيس لححدخو  ثحح نو 

  إذ  ب   يح  النحت    إذ ان ع  يح  البنح ء الضحوفو وع  يحح  النحت  ع  يتح ن  تيز تح ن لب ضحه   ب ححض

 .  (Ali  ،1022)  يه   يق  عند   يق   حتوى الورك   ن ال  ء نأ

 300ححح  ض البححرولين أدى إلحح  تفححوع ال     حح   رشان  (38تبححين النتحح في اححو ال ححدو   و 

نب تححح ت الحححذرة ألوراع  السحححف  ال    ححح  الثغحححري ل بشحححرة لصحححف     توسحححططححح ء أع ححح  ب ع -1  غحححك . لتحححر

              و 122 ن  ححح   تيالو       ححح  ال ق رنححح  عحححن   نويححح ً ختياحححً  أوكحححد أخت حححف  31.82 إذ ب ححح  الصحححفراء 

 ع   التوالو  . 21.17 و 21.27و  22.17  توسط الصف     إذ ب    -1  غك . لتر 322

( وعحححدد 4 حححدو     لححح  تفحححوع حححح  ض البحححرولين احححو زيححح دة ال سححح ح  الوركيحححإب ي حححزى السحححبو 

وكطححر الوعحح ء  (34   و لخشححبو اححو ال ححرع الوسححطو لححلوراع  ححدألوعحح ء أ( وكطححر 6األوراع  ححدو   

ل  زي دة او سحب ال ح ء وال غحذي ت  حن إ أدى     (31 دو    لوع في  ل س عألحز   أ لخشبو اوأ

ييحح  الح رسحح  ن الخألتححردد الثغححري ل بشححرة السححف     إذ أي حح بو ع حح  أ  ثححر وبشحح أوسححط الن ححو والححذي 

نتفححح خو وتفحححت  الثغحححور   ححح  يحححؤدي إلححح  دخحححو  ثححح نو او سحححيد                ألنتي ححح  ل ضحححغط ا تنفحححت  بحححدخو  ال ححح ء

ال حح ربون اتححزداد ع  يحح  البنحح ء الضححوفو والححذي يححؤدي إلحح  زيحح دة ن ححو النبحح ت وب لتحح لو زيحح دة ال سحح ح  

 .(1021وآخرون ،  Sadek)وركي  ال
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  ( ان إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح   تفححوع ال     حح 38تظهححر النتحح في اححو ال ححدو   و 

      نب تححح ت الحححذرةألوراع  السحححف  لثغحححري ل بشحححرة أل    ححح  ألصحححف    توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   -2رحححك .ك3

               ن  ححح   تيالو    ححح  ال ق رنححح    عحححن    نويححح ً ريحححر  ختياححح ً أخت حححف أ  وكحححد  31.64  إذ ب ححح  الصحححفراء  

 ع   التوالو . 31.33و   21.22و  22.72  إذ ب    توسط الصف  -2رك .ك 3و  1

                تحسحححححححين لصحححححححف ت التربححححححح  ال ي ي فيححححححح بلححححححح  تفحححححححوع حححححححح  ض الهيو يحححححححا إوي حححححححزى السحححححححبب 

تغ غ هحح  اححو التربحح  وبتحح لو  والفيزي فيحح    وزيحح دة تهويحح  التربحح    حح  يسححه   ححن تححنفس ال ححذور  وزيحح دة

لح  تحسحين ن حو ال   حوع الخضحري والحذي اثحر بشح   إل   ء وال غذي ت والتو تؤدي أ ثر  تص ص أ

ل بشحححرة لثغحححري أل    ححح  أ( وب لتححح لو أدى إلححح  زيححح دة 4زيححح دة ال سححح ح  الوركيححح   حححدو    أي ححح بو ع ححح 

 .     (1022وآخرون ،  Buyukkeskn ) السف   

ححح  ض  رشو  ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري 38ل ححدو  تبححين النتحح في اححو او 

ضححح ا  حححح  ض الهيو يحححا تفحححوع   -1  غحححك . لتحححر 300وال     ححح   أيححح ك 12 حححدة الحححري  ححح  البحححرولين وا 

لثغري أل      ألصف    توسطب عط ء أع    ح  ض الهيو يا 3-رك.ك3ح  ض البرولين وال       

  عحن      ح   نويح ً  ختيا ً أخت ف أوكد  23.66  إذ ب    رة الصفراءنب ت ت الذألوراع  السف  ل بشرة 

 . 30.66  إذ ب    توسط الصف  أي ك  12     ال ق رن

              أيحححح ك وعنححححد ال     حححح  1ختياححححً  ريححححر   نويححححً  عححححن  ححححدة الححححري  حححح  أخت فححححت أوييحححححظ انهحححح  

إذ ب ححححح   توسحححححط الصحححححف     حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.3 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 222

أيح ك دون أن يحؤثر ذلحا ع ح   12أي ك ب لري     1ست  ض  عن الري    أل  وبذلا ي  ن ا23.61

 .ن و وتطور النب ت 
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 27جذول )

 نزسج انصفشاء ا َثاتاخ نثغشٌ نهثششج انسفهً ألوساقأنًعايم أوانتذاخالخ تُُهًا  فٍ 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

31.01 31.55 31.26 30.84 30.52 0 

 5 أٌام 
31.11 31.64 31.30 30.96 30.55 1 

31.87 31.56 31.40 31.80 31.73 2 

32.07 32.61 31.46 32.10 32.13 3 

30.99 31.80 30.80 30.73 30.66 0 

 10 أٌام 
31.27 32.30 31.30 31.81 30.70 1 

31.68 32.66 31.41 31.33 31.33 2 

32.12 31.83 32.17 31.83 31.66 3 

30.38 30.72 30.41 30.27 30.15 0 

 15 ٌوم
30.75 30.82 30.88 30.71 30.60 1 

30.88 31.13 30.94 30.83 30.65 2 

30.98 31.22 30.98 30.91 30.83 3 

2.85 
0.23 

31.82 31.19 31.09 30.19 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

0.79 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض إضافح و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 يُكانهُى حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

30.80 31.35 30.82 30.61 30.44 0 

31.00 31.58 31.00 30.82 30.61 1 

31.33 31.78 31.25 30.98 31.32 2 

31.64 31.88 04020 31.61 31.54 3 

.م     غ  انتذاخم انثُائٍ 0.46 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  إضافحانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 04320 04012 04002 02006 04022

 أَاو 10 04005 04044 04012 02006 04024

 َىو 15 00022 00035 00050 00064 00042

L .S.D =0.66 0.39 
 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 
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 (X40)تأثير مدد الري  ي توزيع الثغور  ي البشرة السفمى ألوراق الذرة الصفراء  (11الصورة )
 

A     كأي  5       الري 

B     أي ك10       الري 

C     يوك15       الري 
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ا

تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي توزيع الثغور  ي  (12لصورة )ا

 (X40البشرة العميا ألوراق الذرة الصفراء )

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 

B :100  ح  ض الهيو يا 3-.كرك1ن    ح  ض البرولي -1  غك. لتر 

C :200  ح  ض الهيو يا 3-.كرك2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

D :300  ا.ح  ض الهيو ي 3-.كرك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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نثغشٌ نهثششج انعهُا ) ثغش. سىأنتشدد أ 4-1-3-6
2-
  ) 

Stomatal frequency of adaxial leaf surface: 

             أيححح ك احححو إعطححح ء 5 ححح  تفحححوع  حححدة الحححري  (12  والصحححورة (37   تبحححين النتححح في احححو ال حححدو 

 6874.26لصححف  التححردد الثغححري ل بشححرة ال  يحح  ألوراع نب تحح ت الححذرة الصححفراء   إذ ب حح   توسححط أع حح  

إذ ب ح   توسحط    يوك 11و 10    عن ب كو  دد الري   نوي ً رير  ختيا ً أخت فت أوكد  2-ثغر. سك

 .ع   التوالو  -2ثغر. سك 6417.81و-2ثغر. سك 6826.87الصف  

ن أ عنحححد تب عحححد  حححدد الحححري إلححح  التحححردد الثغحححري ل بشحححرة ال  يححح   توسحححطسحححبب انخفححح ض وي حححزى 

ن  ح ش الخييح  والتحو ألح  إ تص ص ال  ء وبت لو يحؤدي أل  ك   إنخف ض  حتوى   ء الترب  يؤدي أ

ر ي تبحر وسحي   ت يفيح  عنحد الت رضح  لل هح د ن تق يح  النبح ت ل حدد الثغحو أ   إذتق    ن عحدد الثغحور 

 . (1001 ، وآخرون  Kutlu)ال  فو 

              حححححححح  ض البحححححححرولين أدى إلححححححح  تفحححححححوع رش نأ إلححححححح  (37تشحححححححير النتححححححح في احححححححو ال حححححححدو   و 

ل بشححرة ال  يحح  ألوراع  لثغححري ألصححف  التححردد   توسححطاححو إعطحح ء أع حح   -1  غححك . لتححر 222ال     حح  

     حح   ن  نويححً  عحح ختياحح ً أخت ححف أ  وكححد  -2ثغححر. سححك 8841.11راء   أذ ب حح  نب تحح ت الححذرة الصححف

 -2ثغر. سك 6218.71و  1377.32  إذ ب    توسط الصف    1-  غك .لتر122ال ق رن  وال       

               إذ ب حححححح   توسححححححط الصححححححف   1-  غححححححك .لتححححححر 322ختياححححححً  ريححححححر   نويححححححً  عححححححن ال     حححححح  أخت ححححححف أو 

 ع   التوالو. -2. سكثغر 8223.41

( و عححدد الحححزك 4لحح  تفححوع ححح  ض البححرولين اححو ال سحح ح  الوركيحح   ححدو   إوي ححزى السححبب 

( 32( وعحححدد الححححزك الوع فيححح  احححو ال حححرع الوسحححطو لحححلوراع  حححدو   33الوع فيححح  احححو السححح ع  حححدو   

 دة ع  يح  النحت  احت  الثغحور وزيح أدى زيح دةل  األوراع   ح  إاد ال غذي  يص   ال و أزي دة او  وب لت لو

Transpiration  وزيحح دة الححذي أثححر بشحح   أي حح بو   لحح  الوركحح إل حح ربون أو سححيد أدخححو  ثحح نو زيحح دة و

 . (1021 )غنيه ،زي دة عدد الثغور ل إ ىدأ     الضوفو البن ءع  ي  
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تفحححوع ال     ححح   إلححح دى أن أضححح ا  حححح  ض الهيو يحححا أ( 37تشحححير النتححح في احححو ال حححدو   و 

وكحد  3-ثغحر. سحك 8412.43ب ح  إذ    ل تردد الثغري ل بشرة ال  يح   توسطع   أء عط أاو  3-رك.ك2

ب ححح   توسحححط إذ     -2رحححك .ك 3و  1و  ححح   تو  بححح ع      ححح  ال ق رنححح  عحححن   نويححح ً  ختياححح ً أأخت حححف 

 ع   التوالو .    3-ثغر.سك 6718.33و  6123.87 و 1761.68الصف  

           حسححححححين خححححححواص التربحححححح  ال ي ي فيحححححح ت تفححححححوع ححححححح  ض الهيو يححححححا اححححححوإلحححححح  ي ححححححزى السححححححبب و 

لن حو األحيح ء الدكيقح  احو التربح       ليهوار ظروف  ث والفيزي في  وتهويته    ورا  در   حرارته     

             روري    وزيححح دة أ تص صحححه ضححح حححن   هزيححح  ال ن صحححر الغذافيححح  ال عحححداده    ححح  زادأوزيححح دة نشححح طه  و 

             الخضححححري والححححذي أن  ححححس وبشحححح  الن ححححو  زيحححح دةس سححححو اححححو ألدور ا ححححن كبحححح  النبحححح ت والتححححو لهحححح  الحححح

الحذرة  نب تح ت أوراعاحو التحردد الثغحري ( والحذي زاد  حن 4زيح دة ال سح ح  الوركيح   حدو   ع ح   ي  بوأ

 (.  1001 ، خرونآو  Selim   .الصفراء 

ححح  ض  رشري و ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الحح37تبححين النتحح في اححو ال ححدو   و 

ضحح ا  ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح    -1  غححك . لتححر 222أيحح ك و ال     حح   12البححرولين وا 

لصحححف  التحححردد   توسحححطاحححو إعطححح ء أع حح   ححح  ض الهيو يحححا -2رحححك .ك3ححح  ض البحححرولين وال     ححح  

ت حححف خأوكحححد   -2ثغحححر. سحححك 7786.22 إذ ب ححح  الثغحححري ل بشحححرة ال  يححح  ألوراع نب تححح ت الحححذرة الصحححفراء 

 . -2ثغر. سك 4363.77  إذ ب    توسط الصف   اي ك 12    ال ق رن   عن         نوي ً  ختيا ً أ

                أيحححح ك وعنححححد ال     حححح  1ختياححححً  ريححححر   نويححححً  عححححن  ححححدة الححححري  حححح  أخت فححححت أنهحححح  أوييحححححظ 

ف    إذ ب حححح    توسححححط الصحححح ححححح  ض الهيو يححححا 3-كرححححك.2 وححححح  ض البححححرولين  1-  غححححك. لتححححر 222

أيح ك دون أن  12أيح ك بح لري  ح   1ست  ض  عن الحري  ح  أل  لذلا ي  ن ا -2ثغر. سك 7728.61

 يؤثر ذلا ع   ن و وتطور النب ت .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخالخ سش  يٍ حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 28جذول )

انصفشاء )ثغش. سى انزسج َثاتاخ نثغشٌ نهثششج انعهُا ألوساقأنتشدد أتُُهًا  فٍ 
-2

) 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

6169.12 7280.95 6801.35 5827.81 4766.40 0 

 5 أٌام 
6551.04 7825.21 7278.80 5781.00 5319.16 1 

6899.36 8202.46 7288.33 6198.48 5908.20 2 

7556.73 8837.65 8282.92 6825.55 6280.81 3 

5730.68 7028.15 6368.14 5263.47 4262.99 0 

 10 أٌام 
6425.11 7045.11 6872.41 6162.55 5620.40 1 

6910.18 7028.99 7977.72 6867.18 5766.84 2 

7881.15 9876.33 8271.32 7106.12 6270.83 3 

5871.15 6844.37 6671.58 5705.19 4263.48 0 

 15 ٌوم
6532.19 7694.41 7267.92 6700.33 4466.12 1 

6642.13 7303.88 7272.28 6720.81 5271.55 2 

6793.39 7979.13 7276.66 6655.77 5262.00 3 

617.21 
 

380.77 
7745.55 7302.45 6317.85 5288.23 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

4002040 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 حايض تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

5965.67 7051.15 6781.78 5598.82 4430.95 0 

6502.78 7521.57 7139.71 6214.62 5135.22 1 

6817.22 7511.77 7512.77 6595.49 5648.86 2 

7410.42 8897.70 7943.63 6862.48 5937.88 3 

L.S.D= 423.74   408.51 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                 

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 5568.64 6158.21 7412.85 8036.56 6794.06

 أَاو 10 5480.26 6349.83 7372.39 7744.64 6736.78

 َىو 15 4815.78 6445.52 7122.11 7455.44 6459.71

 انتذاخم انثُائٍ 350.71  غ.و     

L.S.D = 0.05 
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 (X40)تأثير مدد الري  ي توزيع الثغور  ي البشرة السفمى ألوراق الذرة الصفراء  (13الصورة )

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C يوك15           الري 
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تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي توزيع الثغور  ي  (14الصورة )

 (X40ألوراق الذرة الصفراء ) العمياالبشرة 

A :0 ح  ض البرولين وح  ض الهيو يا 

B :100  ح  ض الهيو يا 3-.ك رك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 

C :200 ح  ض الهيو يا  3-.كرك2ح  ض البرولين     -1. لتر   غك 

D :300  ح  ض الهيو يا  3-.كرك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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نثغشٌ نهثششج انسفهً ) ثغش .سىأنتشدد أ 4-1-3-8

2-
  ) 

Stomatal frequency of abaxial leaf surface: 

             أيححح ك احححو إعطححح ء 5تفحححوع  حححدة الحححري  ححح  ( 11  والصحححورة( 37تبحححين النتححح في احححو ال حححدو   

               لصححححححف  التححححححردد الثغححححححري ل بشححححححرة السححححححف   ألوراع نب تحححححح ت الححححححذرة الصححححححفراء   إذ ب حححححح   توسححححححطأع حححححح  

  إذ ب ح  أيح ك  10     ح  الحري  ح   ختياحً  ريحر   نويحً  عحن أ تخت فحأوكحد   -2ثغر .سحك 6090.22

يوك    11  نويً  عن         دة الري     ختيا ً أخت فت أو  -2ثغر .سك 6237.44 توسط الصف  

% ع ححح  12.88% و 1.22وبنسحححب  زيححح دة ب غحححت   -2ثغحححر .سحححك 5497.60إذ ب ححح   توسحححط الصحححف  

 . ال ق رن ب        كي س ً  التوالو

ن ت رض النب ت ت إلح  اإل هح د ال ح فو يحؤدي إلح  كيح ك النب تح ت ب ل ديحد أي زى السبب إل  و 

التر يبححو ل نبحح ت والححذي يححؤدي إلحح  تحسححين كححدرة النبحح ت ع حح  تح حح    ححن التحححويرات ع حح  ال سححتوى

رححيع الثغححور ألالظححروف البيفيحح  ريححر ال ن سححب  و ححن هححذا التحححورات زيحح دة حس سححي  الخييحح  الح رسحح  

عنحححد الت حححرض لإل هححح د ال حححح فو ل ححححد  حححن اقححححدان ال ححح ء عحححن طريحححع النححححت  وال ح اظححح  ع ححح  ال هححححد 

 يحح  و ححذلا التق يحح   ححن ال سحح ح  الوركيحح    حح  أثححر ع حح  التححردد الثغححري تيفححو داخحح  الخييحح  النب تألا

 (1022،  محب)  ألوراع نب ت ت الذرة الصفراء . ل بشرة السف  

 ححح  ض البححرولين أدى إلحح  تفححوع ال     حح   رشان  (37توضحح  النتحح في اححو ال ححدو   و 

 6472.42سف     إذ ب   لصف  التردد الثغري ل بشرة ال  توسطاو إعط ء أع    -1  غك . لتر300

 -1  غحك . لتحر 322و  122 ن     تيالو  ختياً    نويً  عن        ال ق رن أخت ف أوكد  -2ثغر .سك

 ع   التوالو . -2ثغر .سك 1682.72و  1621.41و  1176.63  إذ ب     توسط الصف  

ة ال سحح ح  ن رش نب تحح ت الحذرة الصحفراء بحح  ض البححرولين أدى إلح  زيح دأي حزى السحبب إلح  

زاد  حن كحدرة النبح ت ع ح  البنح ء الضحوفو  حن خحي  (     6( وعدد األوراع  دو   4الوركي   دو  
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ل  ربون واقدان أو سيد أخذ ث نو أالسيطرة ع   ات  الثغور ور قه  وب لت لو يس عد ع   التوازن بين 

 . (1021وآخرون ، Sadek) ال  ء  ن خي  ع  ي  النت  

                  تفحححوع ال     حححح   حححح  ض الهيو يحححا أدى إلححح  ن إضحححح اأ( 37ال حححدو    تبحححين النتححح في احححوو 

 -2ثغححر .سححك 6187.46ب حح   ل بشححرة السححف     إذ  ل تححردد الثغححري  توسححطب عطحح ء أع حح   -2رححك .ك 3

  إذ ب ححح   توسحححط الصححححف  -2رحححك .ك 1وال     ححح   ختياحححً    نويحححً  عحححن      ححح  ال ق رنححح أخت حححف أوكحححد 

 رححك2ال     حح  ختياححً  ريححر   نويححً  عححن ال     حح  أخت ححف أو  -2ثغححر .سححك 1177.72و  5448.53

 .ع   التوالو  -2ثغر .سك 5962.78  إذ ب    توسط الصف  -2.ك

ي ححزى السححبب إلحح  أن األح حح ض ال ضححوي  لهحح  تححأثيرات إي  بيحح  اححو ن ححو وتطححور ال   ححوع و 

وذلا بدورا أدى إلح  تحسحين ال سح ح  ستف دة  ن ال ن صر ال غذي    ألالخضري وال ذري وتحسين ا

ي ححح بو ع ححح  التحححردد الثغحححري ألوراع نب تححح ت الحححذرة الصحححفراء أن  حححس بشححح   أ(   ححح  4الوركيححح   حححدو   

(Selim  ، 1001وآخرون) . 

ححح  ض  رش( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري و 37تشححير النتحح في اححو ال ححدو   و 

ضححح ا  حححح  ض الهيو يحححا تفحححوع  حححد  -1  غحححك . لتحححر300أيححح ك  ححح  ال     ححح   5ة الحححري  ححح  البحححرولين وا 

ل تحححردد الثغحححري   توسحححطحححح  ض الهيو يحححا ب عطححح ء أع حح   -2.ك رححك 3ححح  ض البحححرولين و ال     ححح  

ختياححً    نويححً  أخت ححف أوكححد  -2ثغححر .سححك 8830.33ل بشححرة السححف   لنب تحح ت الححذرة الصححفراء   إذ ب حح  

 . -2ثغر .سك 1326.87سط الصف    إذ ب    تو أي ك 1   ال ق رن    عن      

                أيحححح ك وعنححححد ال     حححح  12ختياححححً    نويححححً  عححححن  ححححدة الححححري  حححح  أخت فححححت أنهحححح  كححححد أوييحححححظ 

  إذ ب حححح    توسححححط الصححححف   ححححح  ض الهيو يححححا 3-كرححححك.2 وححححح  ض البححححرولين  1-  غححححك. لتححححر 222

 . -2ثغر. سك 8211.62
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخم تُُهًا سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 29جذول )

)ثغش.سى نثغشٌ نهثششج انسفهً ألوساق َثاتاخ انزسج انصفشاءأنتشدد أفٍ 
-2

) . 
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 -2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

5495.38 6242.25 5316.73 5215.78 5206.78 0 

 5 أٌام 
5700.47 6615.11 5582.44 5368.22 5236.13 1 

5955.21 6719.39 5682.27 5401.00 6018.20 2 

6309.82 8830.33 5897.71 6480.84 6036.41 3 

5400.65 5553.15 5458.07 5381.00 5210.41 0 

 10 أٌام 
5750.11 6827.82 5518.94 5427.32 5226.38 1 

6416.65 6888.50 6374.22 3200021 3204002 2 

6535.21 7015.63 6372.11 6412.35 6240.76 3 

2014026 2542014 2211004 2222002 2243044 0 

 15 ٌوم
2016022 2220042 2023040 2020052 2220024 1 

2204020 2642044 2163054 2036052 2223006 2 

2360004 2614012 2120040 2126034 2634002 3 

581.88 
 

333.06 
6490.40 5673.90 5605.45 5586.62 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

4432042 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 حايض تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

5448.53 5870.27 5439.63 5272.93 5211.3 0 

5599.93 6322.21 5475.82 5373.13 5228.57 1 

5962.78 6506.79 5851.1 5668.13 5825.11 2 

6178.46 6595.79 5928.97 6107.62 6081.49 3 

L.S.D = 370.07  343.35 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 يذد تأثُش يتىسط

 انشٌ
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 5624.38 6516.46 5618.28 6601.77 6090.22

 أَاو 10 5727.15 5863.53 5955.83 6571.27 6029.44

 َىو 15 5408.33 5336.34 5447.58 5798.18 5497.60

L.S.D= 472.59 306.77 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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 (X40)لعميا ألوراق الذرة الصفراء تأثير مدد الري  ي توزيع الثغور  ي البشرة ا (22الصورة )

A     أي ك 5       الري 

B     أي ك10       الري 

C     يوك15       الري 
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تأثير تراكيز مختمفة من حامض البرولين وحامض الهيوميك  ي توزيع الثغور  ي  (16الصورة )

 (X40البشرة السفمى ألوراق الذرة الصفراء )
 

A :0  ولين وح  ض الهيو ياح  ض البر 
B :100  ح  ض الهيو يا  3-.كرك1ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
C :200  ح  ض الهيو يا  3-.كرك2ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
D :300  ح  ض الهيو يا  3-.كرك3ح  ض البرولين     -1  غك. لتر 
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شٌ تدددأثُش إضدددافح حدددايض انهُىيُدددك وحدددايض انثدددشونٍُ ويدددذد انددد  4-1-4

 وانتذاخالخ تُُهًا فٍ تعض يؤششاخ انعالقاخ انًائُح نهزسج انصفشاء 

 (%تقذَش يحتىي انًاء انُسثٍ نهىسقح ) 4-1-4-1

Estimation of the watercontent   : 

ل حتحوى   توسطأي ك او إعط ء أع    5( تفوع  دة الري    22تبين النت في او ال دو   

  نويً  عحن رير ختياً  أ تخت فأوكد  % 37.95الصفراء   إذ ب    ال  ء النسبو ألوراع نب ت ت الذرة

وكححد اخت ححف اختياحً    نويححً  عححن  % و 21.63    إذ ب حح   توسححط الصحف أيح ك  12 حح   الححري      ح 

 .  % 22.77يوك   إذ ب    11       الري    

و  ححن خححي  ل ح اظحح  ع حح   حتححوى ال حح ء النسححبأوي ححزى السححبب إلحح  كححدرة الخييحح  النب تيحح  

سحححت  ب  لإل هححح د أز حححوزي   ححح  يحححؤدي إلححح  الحححتح ك احححو ر حححع الثغحححور ألالحححتح ك احححو الت حححدي  الضحححغط ا

 ال  فو .

                تصحححححح ص ال حححححح ء وذلححححححا لق تححححححه اححححححوأأو رب حححححح  ي ححححححود السححححححبب عححححححدك كححححححدرة النب تحححححح ت ع حححححح   

                 و  ز حححححححوزي بحححححححين الوسحححححححط الحححححححداخ و ل نبححححححح ت وبحححححححين  ح حححححححألالتربححححححح  أو لو حححححححود احححححححرع احححححححو الضحححححححغط ا

 . (1024وآخرون ،   kabiri )الترب  

             ححححح  ض البححححرولين أدى إلحححح  تفححححوع ال     حححح  رشن أ( 22توضحححح  النتحححح في اححححو ال ححححدو   و 

ل حتحوى ال ح ء النسحبو ألوراع نب تح ت الحذرة الصحفراء     توسحطاحو إعطح ء أع ح   -1  غك . لتر300 

               و  122و  حححححححح   تو    نويححححححححً  عححححححححن      حححححححح  ال ق رنحححححححح  ختياحححححححح ً أخت ححححححححف أ% وكححححححححد  39.15إذ ب حححححححح  

 .ع   التوالو % 36.97 % و34.73% و 32.45  إذ ب     توسط الصف   -1  غك . لتر 322

النب تحح ت ال  رضححح    ينحح   حححن  صححدر خحح ر و إلححح ألي ححزى السححبب ان إضححح ا  األح حح ض او 

 تصحح ص ال حح ء ويسحح عد اححو تحسححين أزيحح دة  لإل هحح د يسحح عد ع حح  إعحح دة اححت  الثغححور   حح  يححؤدي إلحح 

 . (Mohamed  ،2014)لحد  ن الذبو  أع  ي  البن ء الضوفو وب لت لو 
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              تفححوع ال     حح   ن إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح أ( 22تظهححر النتحح في اححو ال ححدو   و 

%  وكحححد 36.98ل حتحححوى األوراع  حححن ال ححح ء النسحححبو   إذ ب ححح     توسحححطب عطححح ء أع ححح   -2رحححك .ك 3

%  33.36  إذ ب    توسط الصف -2رك .ك 1ختياً    نويً  عن        ال ق رن  وال       أخت ف أا

  إذ ب ح   توسحط  -2.ك رحك 3ختياً  رير   نويً  عن ال       أخت ف أ% ع   التوالو و 35.41و 

 % .36.89الصف  

            ال سححح ح  الوركيححح  لنب تححح تي ححح بو احححو زيححح دة ألي حححزى السحححبب إلححح  دور حححح  ض الهيو يحححا او 

            ( بسححححبب  حححح  يحتويححححه  ححححن ال ن صححححر الغذافيحححح  الضححححروري  لن ححححو النب تحححح ت4الححححذرة الصححححفراء  ححححدو   

حتفححح ظ األوراع ب ل ححح ء   ححح  زاد  حححن  حتحححوى ال ححح ء النسحححبو أي ححح بو ع ححح  زيححح دة أن  حححس بشححح   أوهحححذا 

 . (Tan ،1001 (للوراع 

ضح ا  حح  ض 22و   تبين النت في او ال دو  ( إل  التحداخ  الثيثحو بحين تب عحد  حدد الحري وا 

ض ا  ح  ض الهيو يا تفوع  دة الري     حح  ض -1لتحر  غك.300أيح ك  ح  ال     ح   5البرولين وا 

ل حتححوى ال حح ء النسححبو اححو   توسححطححح  ض الهيو يححا ب عطحح ء أع حح  -2.كرححك 3البححرولين و ال     حح  

 ال ق رنححح   ختياححً    نويححً  عحححن      ححأخت حححف أوكححد %  45.34ب حح   أوراع نب تحح ت الححذرة الصحححفراء  إذ

 . %31.59إذ ب    توسط الصف  اي ك  1  

                        أيححححححح ك وعنحححححححد ال     ححححححح  12ختياحححححححً  ريحححححححر   نويحححححححً  عحححححححن  حححححححدة الحححححححري  ححححححح  أخت فحححححححت أوكحححححححد 

الصحححححف     إذ ب ححححح   توسحححححط حححححح  ض الهيو يحححححا 3-كرحححححك.2 وحححححح  ض البحححححرولين  1-  غحححححك. لتحححححر 222

أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا  12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  أل%   لححذلا ي  ححن ا42.22

 ع   ن و وتطور النب ت .
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ٌ حايض انثشونٍُ ويذد انشسش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 30جذول )

 . )%( َثاتاخ انزسج انصفشاء فٍ اوساق انُسثٍ وانتذاخم تُُهًا فٍ يحتىي انًاء
 

 بٌن الثنائً تداخلال
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

34.31 36.26 35.07 34.33 31.59 0 

 5 أٌام 
38.53 41.85 40.46 37.40 32.43 1 

39.03 42.22 41.39 36.62 35.06 2 

39.93 45.34 44.40 38.28 31.71 3 

33.39 37.41 33.00 32.00 31.16 0 

 10 أٌام 
34.36 38.20 34.66 33.66 32.00 1 

37.60 42.19 37.73 36.16 34.33 2 

36.88 43.03 35.50 34.83 34.16 3 

32.41 34.00 33.00 31.83 30.83 0 

 15 ٌوم
33.58 35.50 34.33 32.83 31.66 1 

35.41 37.16 35.83 35.00 33.66 2 

34.16 36.66 35.33 33.83 30.83 3 

2.38 
 

0.92 
39.15 36.97 34.73 32.45 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

7.15 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

    

 انثشونٍُ حايضسش  و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ يضحا

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

33.36 35.89 33.66 32.72 31.19 0 

35.41 38.51 36.48 34.63 32.03 1 

36.89 40.52 36.79 35.92 34.35 2 

36.98 41.67 38.41 35.64 32.23 3 

L.S.D = 1.37   1.85 
 انتذاخم انثُائٍ

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                  

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 32.69 36.65 41.08 41.41 37.95

 أَاو 10 32.91 34.16 35.22 40.20 35.62

 َىو 15 31.74 33.37 34.62 35.83 33.89

L.S.D= 3.01 1.60 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
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غى يحتىي األوساق يٍ انثشونٍُ ) ياَكشو يىل .  3-3-3-3
-1

 وصٌ جاف (  

Leaf content of proline  : 

                     أيححححححححححححح ك احححححححححححححو  10 ححححححححححححح  ( تفحححححححححححححوع  حححححححححححححدة الحححححححححححححري 21تبحححححححححححححين النتححححححححححححح في احححححححححححححو ال حححححححححححححدو   

  ح ي رو  0.67 ل حتحوى أوراع نب تحح ت الحذرة الصححفراء  حن البححرولين   إذ ب ح   توسححطإعطح ء أع ح  

   يحوك 11و  1 ح   ختياً  ريحر   نويحً  عحن بح كو  حدد الحريأ تخت فأوكد  وزن   ف   1-رك و  . 

ب غححححت  زيحححح دةوزن  حححح ف وبنسححححب    1-رححححك حححح ي رو  ححححو  .  0.48و  0.56إذ ب حححح   توسححححط الصححححف   

 . % ع   التوالو27.17% و 17.64

وي زى سبب زي دة  حتوى البرولين او أوراع النب ت ت ال  رض  لإل ه د ال ح فو وذلحا ل حدك 

 يني  داخ  النبح ت و حن ضح نه  أللحيوي ل بروتين اتزداد   ي  األح  ض اأ قدرة النب ت ع   البن ء 

ن ألضححح ر ل  فححح ف أو رب ححح  أالوسححح ف  الدا عيححح  ل تق يححح   حححن األثحححر  ححححدأحححح  ض البحححرولين الحححذي ي حححد 

نت ج األح  ض اأاإل ه د ال  فو يؤدي إل  تحفيز   ينح  و نهح  البحرولين ألنزي  ت تح   البروتين ت وا 

لخ ويحح  وزيحح دة ك ب يحح  الخ يحح  ع حح  أرشححي  ألسححتقرار وثب تيحح  اأالححذي ي  حح  ح اظححً  از وزيححً    ودورا اححو 

 . (2005وآخرون  Amini .) ال غذي ت الذافب  ايهسحب ال  ء و 

 300تفحوع ال     ح    ح  ض البرولين أدى إل  رش( ان 21توض  النت في او ال دو   و 

 ح ي رو  حو   0.73 حن البحرولين   إذ ب ح    ل حتحوى األوراع  توسطاو إعط ء أع    -1  غك . لتر

 322و   122 ن  حح   تيالو     حح  ال ق رنحح      نويححً  عححن ختياححً  أخت ححف أوزن  حح ف   وكححد  1-رححك. 

وزن  ح ف  1-رحك ح ي رو  حو  .  0.59و  0.50و  0.48  الصحف   توسط  إذ ب     -1  غك . لتر

 ع   التوالو .

ن رش نب تحح ت الححذرة الصححفراء بححح  ض البححرولين أدى إلحح  زيحح دة  حتححواا أي ححزى السححبب إلحح  و 

الح  ض     أدى إل  زي دة ترا  ه ايه  وبذلا زاد  تص ص األوراع لهذا أنس ته  نتي   لزي دة أاو 

ز حوزي بحين السح يتوبيزك أللت حدي  األداخ و او النب ت لحه دور  هحك احو أن زي دة البرولين أتر يزا   و 

ست رار دخو  ال  ء إل  النب ت     ح  لحه دور وكح فو لينزي ح ت ويحح اظ ألخ وي  وض  ن أوالف وات 
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( 3217  داود وأزهح رخ ويح  وهحذا النتي ح  تتفحع  ح   ح  توصح  إليحه لأل ضي ت أرشي  أع   تر يب 

 ان        النب ت ت بح  ض البرولين أدى إل  زي دة ا تص ص األوراع له . 

              ( ان إضححححححح ا  حححححححح  ض الهيو يحححححححا أدى إلححححححح   تفحححححححوع 21تشحححححححير النتححححححح في احححححححو ال حححححححدو   و 

    حححن ححححح  ض  ع نب تححح ت الحححذرة الصحححفراءل حتححححوى أورا  توسحححطب عطححح ء أع ححح   -2رحححك .ك 3ال     ححح  

               ختياحححححً    نويحححححً  أخت حححححف أ وزن  ححححح ف   وكحححححد   1-رحححححك ححححح ي رو  حححححو  .  0.71البحححححرولين   إذ ب ححححح   

و  0.55و  0.51  إذ ب ححح   توسحححط الصحححف   -2رحححك .ك  3و   1 ن  ححح   تيالو  عحححن      ححح  ال ق رنححح 

 .وزن   ف ع   التوالو  1-رك  ي رو  و  .  0.54

زيححح دة  رشحححي  الخ ويححح  وألن حححح  ض الهيو يحححا ي  ححح  ع ححح  زيححح دة نف ذيححح  اأوي حححزى السحححبب 

( وزيح دة  حتحوى األوراع  حن 4ال سح ح  الوركيح   حدو   ل غذي ت       يؤدي إلح  زيح دة أ تص ص أ

ع  يححححح  البنححححح ء الضحححححوفو وت حححححوين ال  ربوهيحححححدرات إلححححح  زيححححح دة  والحححححذي أدى ( 1ال  وروايححححح   حححححدو   

نزي  ت   وذلا  ن خي  تق يح  اإل هح د ع ح  النب تح ت ألن لل بن  األس سي  لأالتو ت د والبروتين ت 

 .( 2005 ، وآخرون Kava ). البرولين يتض عف ت وينه او النب ت ت ال  رض  لإل ه د ال  فو

ححح  ض  رشو  داخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري( إلحح  التحح21تبححين النتحح في اححو ال ححدو   و 

ضحح ا   -1  غححك . لتححر300أيحح ك  حح  ال     حح   10ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح   البححرولين وا 

ل حتححوى أوراع   توسححطححح  ض الهيو يححا ب عطحح ء أع حح   -2.ك رححك 3ححح  ض البححرولين و ال     حح  

خت ححف أوزن  ح ف   وكحد   1-رحك ح ي رو  حو  .  1.45نب تح ت الحذرة الصحفراء  حن البحرولين   إذ ب حح  

  1-رحك  ي رو  و  .  0.43  إذ ب    توسط الصف  اي ك 12   ال ق رن       ختياً    نويً  عن   أ

 .وزن   ف 

 1-  غححك. لتححر 222أيحح ك وعنححد ال     حح   1ختياححً    نويححً  عححن  ححدة الححري  حح  أخت فححت أوكححد 

  1-رك  ي رو  و  . 2.27 توسط الصف    إذ ب     ح  ض الهيو يا 3-كرك.2 وح  ض البرولين 

 وزن   ف .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ وانتذاخم سش  حايض انهُىيُك و إضافح( تأثُش 31ل )جذو

غى)ياَكشو يىل . تُُهًا فٍ يحتىي انثشونٍُ فٍ اوساق َثاتاخ انزسج انصفشاء
-3

)  
 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

0.69 0.66 0.66 0.92 0.54 0 

 5 أٌام 
0.50 0.61 0.49 0.45 0.46 1 

0.64 0.89 0.57 0.60 0.50 2 

0.44 0.38 0.40 0.37 0.60 3 

0.45 0.61 0.37 0.42 0.43 0 

 10 أٌام 
0.74 1.09 0.77 0.53 0.56 1 

0.55 0.72 0.51 0.49 0.50 2 

0.97 1.45 1.17 0.70 0.59 3 

0.39 0.38 0.40 0.37 0.40 0 

 15 ٌوم
0.42 0.47 0.43 0.40 0.38 1 

0.44 0.48 0.45 0.43 0.41 2 

0.75 1.02 0.87 0.64 0.44 3 

0.23 

0.10 
0.73 0026 0.20 0.48 

 حامض متوسط 
 البرولٌن

0.35 
 الثالثً التداخل

L.S.D =  0.05 

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                   

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

0.51 0.55 0.47 0.57 0.45 0 

0.55 0.72 0.56 0.46 0.46 1 

0.54 0.69 0.51 0.50 0.47 2 

0.71 0.95 0.81 0.56 0.54 3 

L.S.D = 0.13 0.20 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ         

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد            

 أَاو 5 0.52 0.58 0.53 0.63 0.56

 أَاو 10 0.52 0.51 0.70 0.96 0.67

 َىو 15 0.41 0.41 0.53 0.58 0.48

 0.17 غ.و
 
 

 انتذاخم انثُائٍ

LSD0.05 
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 :  Leaf content of proteinيحتىي األوساق يٍ انثشوتٍُ ) % (  4-1-4-3

ل حتحوى   توسطأي ك او إعط ء أع    5 دة الري    ( تفوع 23تبين النت في او ال دو   

ختياححً  ريححر   نويححً  أ تخت فححأوكححد  %    12.77أوراع نب تحح ت الححذرة الصححفراء  ححن البححروتين   إذ ب حح  

  .%  12.67% و  12.73  إذ ب    توسط الصف    يوك 11و  10    عن ب كو  دد الري

 وذلحا نتي ح بنح ء البحروتين   د ال فح او يق ح   حنت حرض النب تح ت لإل هح نأوي حزى السحبب إلح        

 Prolineحح  ض البحرولين   ينيح األو ن هذا األح ح ض  يني  أح  ض أ وينتي عنهالبروتين  لتح  

 ( .1002وآخرون ، (Rao والذي يزيد  ن  ق و   النب ت لإل ه د ال ف او

وع ال     ححح  ( ان إضححح ا  حححح  ض البحححرولين أدى إلححح  تفححح23توضححح  النتححح في احححو ال حححدو   و 

%    13.04إذ ب حح   ل حتححوى األوراع  ححن البححروتين    توسححطاححو إعطحح ء أع حح   -1  غححك . لتححر300

  إذ ب حح   -1  غححك . لتححر 322و  122  حح   تو       حح  ال ق رنحح  و ختياححً    نويححً  عححنأخت ححف أوكححد 

 ع   التوالو .%  13.11و 13.17و 13.46  توسط الصف  

س سحححيً  احححو بنححح ء البروتينححح ت أ ينيححح  ت حححد  صحححدرًا نترو ينيحححً  ألن األح ححح ض اأي حححزى السحححبب و 

ل ححذري لححذلا احح ن إضحح ا  ححح  ض ألخضححري و ألن ححو أنزي حح ت وت هيححز الط كحح  التححو تشحح   ع حح  ألوا

 . )Gupta)  ،1022.البرولين ع   أوراع نب ت ت الذرة الصفراء أدى إل  زي دة نسبته ايه 

              تفححححوع ال     حححح    ض الهيو يححححا أدى إلحححح ان إضحححح ا  ححححح (23تشححححير النتحححح في اححححو ال ححححدو   

ل حتوى أوراع نب ت ت الذرة الصفراء  ن حح  ض البحروتين   إذ   توسطاو إعط ء أع    -2رك .ك 3

  إذ ب حح   -2رححك .ك 1وال     حح       حح  ال ق رنحح   عححنختياححً    نويححً  أخت ححف أ%   وكححد  12.81ب حح  

   -2رحك .ك 2ختياً  رير   نويحً  عحن ال     ح  أت ف خأ% و  12.60% و  12.50 توسط الصف  

 .% ع   التوالو  12.80 إذ ب    توسط الصف  

 تصحح ص ع حح  أن األح حح ض ال ضححوي  لهحح  دور اححو زيحح دة ك ب يحح  النب تحح ت أوي ححزى السححبب 

 ينيح   ح لنترو ين والفسحفور وال بريحت والحذي أدى إلح  لضروري  لبن ء األح ح ض األأال  ء وال ن صر 

  إذ و ححد نقححص زيحح دة اححو  حتححوى األوراع  ححن البححروتين والححذي ي ححد أهححك   ونحح ت بروتححوبيزك الخييحح 
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 Hasegawa ). عنصحر النيتحرو ين بشح   واضح  اححو أ حزاء النب تح ت ال خت فح  ال  رضح  لإل هحح د

  ( .2000 ، وآخرون

ححح  ض  رشو   ( إلحح  التححداخ  الثيثححو بححين تب عححد  ححدد الححري23تبححين النتحح في اححو ال ححدو   و 

ضحح ا  ححح  ض الهيو يححا تفححوع  ححدة الححري  حح    -1  غححك . لتححر300 حح  ال     حح    أيحح ك 10البححرولين وا 

ل حتحوى البحروتين   توسحطح  ض الهيو يحا ب عطح ء أع ح   -2.ك رك 3ح  ض البرولين و ال       

    ححححختياحححً    نويححححً  عحححن    أخت حححف أ%  وكححححد  14.41احححو أوراع نب تححح ت الححححذرة الصحححفراء   إذ ب ححح  

 % .13.26  إذ ب    توسط الصف   اي ك 12    ال ق رن 

                أيحححححححح ك وعنححححححححد ال     حححححححح   1ختياححححححححً  ريححححححححر   نويححححححححً  عححححححححن  ححححححححدة الححححححححري  حححححححح  أخت فححححححححت أوكححححححححد 

 توسححححط الصححححف      إذ ب حححح  ححححح  ض الهيو يححححا 3-كرححححك.2 وححححح  ض البححححرولين  1-  غححححك. لتححححر 222

أيحح ك دون أن يححؤثر ذلححا  12أيحح ك بحح لري  حح   1ست  ضحح  عححن الححري  حح  أل%   لححذلا ي  ححن ا12.42

 ع   ن و وتطور النب ت .
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حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سش  ( تأثُش إضافح حايض انهُىيُك و32جذول )
 )%( وانتذاخم تُُهًا فٍ يحتىي أوساق َثاتاخ انزسج انصفشاء يٍ انثشوتٍُ

 

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

12.66 12.76 12.55 12.7 12.58 0 

 5 أٌام 
12.55 12.56 12.98 12.34 12.35 1 

12.90 13.37 12.83 12.89 12.53 2 

12.65 13.40 12.50 12.20 12.50 3 

12.28 12.47 12.40 12.20 12.06 0 

 10 أٌام 
12.56 12.65 12.61 12.57 12.41 1 

12.89 13.56 13.31 12.39 12.33 2 

13.30 14.41 13.37 12.92 12.51 3 

12.54 12.61 12.53 12.51 12.52 0 

 15 ٌوم
12.70 12.90 12.71 12.71 12.51 1 

12.78 12.90 12.56 12.90 12.77 2 

12.73 12.96 12.74 12.66 12.57 3 

0.29 
0.42 

13.04 12.15 12.58 12.46 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

0.43 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                     

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

12.50 12.67 12.49 12.47 12.38 0 

12.60 12.70 12.76 12.54 12.42 1 

12.80 13.07 12.19 12.72 12.54 2 

12.81 13.27 12.87 12.59 12.53 3 

L.S.D= 0.16 0.24 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 
 

 يذد انشٌوحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                           
1- 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 12.49 12.53 12.71 13.37 12.77

 أَاو 10 12.32 12.92 12.44 13.27 12.73

 َىو 15 12.59 12.64 12.63 12.84 12.67

 انتذاخم انثُائٍ 0.21 غ.و

L.S.D = 0.05 
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يداَكشوغشاو يهغى .  ( Abscisic acid)تسُسك أليحتىي األوساق يٍ حايض ا 4-1-4-4

.غى
-1

 :   Leaf content of ABA وصٌ جاف 

  توسحححطأيححح ك ب عطححح ء أع ححح   10( تفحححوع  حححدة الحححري  ححح  32توضححح  النتححح في احححو ال حححدو   
وزن  1- حح ي رورراك .رححك  غححك .  6.26أوراع نب تحح ت الححذرة الصححفراء  إذ ب حح   بسيسححا اححوأللححح  ض ا

  غك .  1.48  إذ ب    توسط الصف   أي ك 1   الري  ةختياً    نويً  عن  دأ تخت فأوكد      ف 
يححوك   إذ ب ححح   11أخت ححف أختياححً  ريحححر   نويحح ا عحححن  ححدة الححري  ححح  و وزن  ححح ف  1- حح ي رورراك .رححك
% و  10.01وبنسحححححححب  زيححححححح دة  وزن  حححححح ف 1- ححححححح ي رورراك .رحححححححك  غححححححك .  5.64  توسححححححط الصحححححححف  

 .% ع   التوالو 10.99
ي ح بو ل ق و ح  ال فح ف وذلحا عحن طريحع ر حع ألحه دور  ABAوي زى السبب ان زي دة تر يحز       

في  إل  تغيير الح ل  ال    ليه نخف ض ع  ي  النت    إذ يؤدي هذا الهر ون عند الترا يز ال أالثغور و 
خححراج البوت سححيوك إلحح  خحح رج الخييحح  الح رسحح  والححذي لححه دور أاححو الخييحح  الح رسحح    إذ ي  حح  ع حح  

 ححتيء هححذا الخييحح  عنححد زيحح دة   يتححه ايهحح  و ححن ثححك يتنحح كص البوت سححيوك أاس سححو اححو ال ح اظحح  ع حح  
لفتحح ت الثغريح  نغحيع اأبسبب هذا الهر ون ا ن الخيي  الح رس  تفقد در   ا تيفه      يؤدي إلح  

و ن ثك تق  ع  ي  النت  ايح اظ النب ت ع    حتوى ال ح ء داخ حه األ حر الحذي ي  ح  النب تح ت تقح وك 
 . ( Zeiger  ،2010و  Taiz )أو تتح   ظروف اإل ه د أو ال ف ف 

تفحححححوع ال     ححححح   حححححح  ض البحححححرولين أدى إلححححح  رش( ان 32تظهحححححر النتححححح في احححححو ال حححححدو   و 
او أوراع نب ت ت الذرة الصفراء    ABAلتر يز ح  ض   توسطط ء أع   او إع -1  غك . لتر300

 ختياً    نويً  عن      ح  ال ق رنح أخت ف أوكد  وزن   ف  1-  ي رورراك .رك  غك .  6.25إذ ب   
وزن  1- ح ي رورراك .رحك  غحك .  5.58و  1.31  إذ ب    توسط الصحف -1  غك . لتر100وال       

 6.10   إذ ب    توسط الصحف  -1  غك . لتر 200 ال     اً  رير   نويً  عن ختيأخت ف أ و   ف
 ع   التوالو. -1  غك .  غك
يححزدادان تحححت ظححروف اإل هحح د  ABAي ححزى السححبب ان تر يححز ححح  ض البححرولين وححح  ض و 

لحه دور  ABAن حح  ض أ    ين  س ع   زي دة  قدرة النب ت ت ع ح   ق و ح  ظحروف اإل هح د   إذ 
لتر يز او الخييح  الح رسح  أ  الس ري ت ال توا دة او الخيي  الح رس  إل  نشأ وبذلا يق  او تحوي
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نتش ر ال  ء  ن الخيي  الح رس  إل  الخييح  ال  ح ورة وهحذا أل   ورة     يؤدي إل  أ ق رن  ب لخيي  
 ( .Zhu  ،1020  ن   شه أيؤدي إل  ر ع الثغور بسبب 

               تفححوع ال     حح  ان إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا أدى إلحح  (32توضحح  النتحح في اححو ال ححدو   و 
   احححو أوراع نب تححح ت الحححذرة الصحححفراء   إذ ب ححح   ABAلحححح  ض   توسحححطاحححو إعطححح ء أع ححح   -2رحححك .ك 3

ختياحً    نويحً  عحن      ح  ال ق رنح    إذ أخت حف أ  وكد  وزن   ف 1-  ي رورراك .رك  غك .  6.32
ختياححً  ريححر   نويححً  عححن أخت ححف أو  وزن  حح ف 1- حح ي رورراك .رححك غححك .   5.42ب حح   توسححط الصححف  

 1- ححح ي رورراك .رحححك  غحححك .  5.83و  5.71 توسحححط الصحححف    إذ ب ححح    3-كرحححك . 3و  1   ححح   تو 
 ع   التوالو . وزن   ف

وي زى السبب إل  أن أض ا  ح  ض الهيو يا يزيد  ن نف ذيح  األرشحي  الخ ويح    ح  ي حزز 
وي   هح   ت حح  ل نظح ك ال حذري وان حح  ض  وال  ليسيوك وال غنيسيوك والفسفور سيوك  تص ص البوتأ

األبسيسيا ي    ع   اقدان الخيي  الح رس  ل نصر البوت سيوك و حذالا اقحده  لح لح  األ حتيء وهحذا 
 .( 1022وآخرون ،  Khaled)  يؤدي إل  ر ع الثغور  

ححح  ض  رشالثيثححو بحين تب عححد  حدد الححري و ( إلح  التححداخ  32تظهحر النتحح في احو ال ححدو   و 
ض ا  ح  ض الهيو يا   -1  غحك . لتحر300أي ك    ال        10تفوع  دة الري    إل  البرولين وا 

ل حتححوى أوراع   توسححط ححح  ض الهيو يححا ب عطحح ء أع حح   -2.ك رححك 3ححح  ض البححرولين و ال     حح  
  وزن  حح ف  1- حح ي رورراك .رححك.   غححك  7.42  إذ ب حح   ABAنب تحح ت الححذرة الصححفراء  ححن ححح  ض 

  غحك .  5.48  إذ ب ح   توسحط الصحف   أيح ك 12    ال ق رن   ختياً    نويً  عن      أخت ف أوكد 
 .  وزن   ف 1-  ي رورراك .رك

ح  ض  1-  غك. لتر 222 أي ك وعند ال       1دة الري      نويً  عن   ختيا ً أخت ف أوكد       
 1- حح ي رورراك .رححك  غححك .  6.27  إذ ب حح   توسححط الصححف   ححح  ض الهيو يححا 3-كرححك.2 والبححرولين 

يححححوك   أذ ب حححح   توسححححط الصححححف             11وأخ ححححف أختياححححً  ريححححر   نويححححً  عححححن  ححححدة الححححري  حححح   وزن  حححح ف
 .وزن   ف 1-  غك .   ي رورراك .رك 8.28
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  تُُهًددا فددٍدانشٌ وانتددذاخم حددايض انثددشونٍُ ويددذسش حددايض انهُىيُددك و إضددافح( 33جددذول )

يدداَكشوغشاو .غددى)يهغدى . ABA خ انددزسج انصدفشاء يددٍ حددايض األتسُسدكأوساق َثاتددايحتدىي 
-1

وصٌ  

       جاف(
 

 بٌن الثنائً التداخل
 حامض إضافة
 الري مدد و الهٌومٌك

           حامض -1لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
 الهٌومٌك

 2م.غم

 
 0 100  200 300 الري مدد

5.28 5.84 5.73 5.34 4.23 0 

 5 أٌام 
5.49 5.92 5.77 5.73 4.56 1 

5.20 5.84 5.67 5.70 4.61 2 

5.66 6.09 6.02 5.82 4.74 3 

5.75 6.36 5.74 5.44 5.48 0 

 10 أٌام 
6.11 6.36 6.24 6.13 5.72 1 

6.46 6.71 6.58 6.42 6.14 2 

6.74 7.42 6.89 6.47 6.18 3 

5.24 5.85 5.74 3.91 5.47 0 

 15 ٌوم
5.54 5.74 5.63 5.48 5.32 1 

5.59 5.89 5.71 5.47 5.31 2 

6.21 7.07 6.58 5.87 5.35 3 

1.03 
0.38 

6.25 6.10 5.58 5.25 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

1.32 
 الثالثً التداخل

L.S.D = 0.05 

 انثشونٍُ حايضسش  و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش طيتىس

 حايض

 انهُىيُك
300 200 100 

  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

5.42 6.01 5.73 4.89 5.06 0 

5.71 6.00 5.88 5.78 2020 1 

5.83 6.14 5.98 5.86 5.35 2 

6.20 6.86 6.49 6.05 5.42 3 

L.S.D= 0.59   0.76 ٍانتذاخم انثُائ 

L.S.D = 0.05 

 حايض انثشونٍُ ويذد انشٌ سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 تأثُش يتىسط

 انشٌ يذد
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

 حايض انثشونٍُ               

نتش. يهغى                    
1-

 

 انشٌ يذد

 أَاو 5 4.53 5.64 5.79 5.92 5.47

 أَاو 10 5.88 6.11 6.36 6.71 6.26

 َىو 15 5.36 5.18 5.91 6.13 5.64

L3S3D= 0.74 0.66 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD0.05 



 330                                                           ناقشة .........   النتائج وامل
 

 

 :   Stress intensityشذج اإلجهاد  3-3-3-3

نب تح ت الحذرة  ( ان القحيك السح لب  تشحير إلح  ت حرض24توض  النت في ال ش ر اليه  او ال حدو        
احححو شحححدة   حححدد الححري تبحح ين   ححح  يتتشحححدته بزيححح دة سحح لبيته  احححو ال حححدو  اد دتححز  و لإل هححح د الصححفراء

خت ف أوكد     0.107-ب    اإل ه دشدة  توسط ل أع  يوك  11 دة الري     اإل ه د   إذ س  ت
  إذ ب ح   توسحط شحدة اإل هح د ألوراع نب تح ت الحذرة  أيح ك 12و 1ختياحً    نويحً  عحن  حدد الحري  ح  أ

 .ع   التوالو 0.049-و06 .0- الصفراء  
( الحذي يق ح   حن ارصح  ت حرض 3احو ارتفح ع النبح ت  حدو   وي زى السبب إل  انخفح ض احو        

أوراع النبحح ت ألشحح   الشحح س وحصححو  ع  يحح  حصحح د الط كحح  و ححذلا أنخفحح ض اححو ال سحح ح  الوركيحح  
فراء لل هح د ( نتي   لت رض نب ت ت الذرة الصح1( و حتوى األوراع  ن ال  ورواي   دو   4 دو   

سححححبب اححححو أختححححزا  ال ححححواد األس سححححي  لن واألعضحححح ء النب تيحححح   الححححذي ال حححح فو بسححححبب تب عححححد  ححححدد الححححري
 Barteis  وSunkar  (2005, 

( أسححححت  ب  نب تحححح ت الححححذرة الصحححفراء لتح حححح  األ هحححح د بزيحححح دة 24وتبحححين النتحححح في اححححو ال حححدو           

  توسحط حن حح  ض البحرولين بأعطح ء أكح    1-  غحك .لتحر 222ح  ض البرولين إذ تفوكت ال     ح  

و حن ضح نه       ح   وكد أختف أختياً    نويً  عن بح كو ال  ح  يت - 2.223الل ه د   إذ ب    

  و ع   التوالو . -2.241و -2.217و   -20.18  إذ ب    توسط األ ه د ال ق رن  

تح يحح  البححروتين وت ححف األرشححي  وي ححزى السححبب إلحح  أن ت ححرض النب تحح ت ل ل هحح د يححؤدي إلحح         

لحح  ر ححع الثغححور وألحححد  ححن اتحهحح  و ححن ثححك  أختححزا  أنتشحح ر  إلحح  النبحح ت   حح  يححؤثر سحح بً  ع حح   Co2وا 

ع  يححح  البنححح ء الضحححوفو وت  ححح  السححح ري ت واألح ححح ض األ ينيححح  السحححي   البحححرولين وتق يححح  أ تصححح ص 

 ( .3221وآخرون   Guptaال ن صر الغذافي  او وسط الن و  

 ن ح  ض الهيو يا  3-رك .ك 2( إل  أن ال       24شير النت في او ال دو   وت   

و ن  أخت ف أختياً    نويً  عن ب كو ال    يت كدو  2.217لإل ه د   إذ ب     توسط ك س  ت أ

 ع   التوالو . 2.261-و -2.271و 2.127- توسط األ هد  ب   إذ   ض نه         ال ق رن 
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إضحح ا  ححح  ض الهيو يححا لحه تححأثير ع حح  ع  يحح  تححنفس ال ححذور ون ححو  وي حزى السححبب إلحح  أن

وأستط ل  خيي  ال ذور       يؤدي إل  زي دة حصو  النب ت ت ع   ال  ء وال غذي ت والتحو تحن  س 

 .( 3212وآخرون     Tahirع   تق ي  تأثير اإل ه د ال  فو ع   النب ت   

ححح  ض  رشثححو بححين تب عحد  ححدد الحري و بححين ( التحداخ  الثي24وتبحين النتحح في احو ال ححدو   

شدة ل ل هح د سح  ت عنحد      ح  ال ق رنح  عنحد تب عحد  ك البرولين و إض ا  ح  ض الهيو يا  أن أ

  إذ ب ح   وال     ح  عحدك أضح ا  حح  ض الهيو يحا 1-  غك.لتحر 222وال     ح    كيحأ 1 دد الري    

 11و 12و  1 ق رن  عنحد تب عحد  حدد الحري  ح  وكد أخت ف أختياً    نويً  عن     يت ال 2252.

 ع   التوالو.-2.221و   -2.232و  - 2.232يوك   إذ ب   
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انثشونٍُ ويذدانشٌ و انتذاخم  سش( تأثُش إضافح حايض انهُىيُك و34جذول )

 تُُهًا فٍ شذج األجهاد ألوساق َثاتاخ انزسج انصفشاء  

 بٌن الثنائً التداخل
 الهٌومٌك حامض إضافة
 الري مدد و

لتر.  ملغم البرولٌن حـــامــض
1-

           حامض 
 الهٌومٌك

 2-م.غم

 
 الري مدد

300 200  100 0 

0.030 0.225 -0.030 -0.070 -0.020 0 

 5 أيام 
-0.113 -0.120 -0.12 -0.025 -0.187 1 

-0.076 -0.092 -0.092 -0.014 -0.107 2 

-0.033 -0.076 -0.134 -0.007 -0.115 3 

-0.006 -0.027 0.082 -0.059 -0.023 0 

 10 أيام 
-0.053 -0.034 -0.092 -0.035 -0.052 1 

-0.078 -0.116 -0.034 -0.069 -0.096 2 

-0.052 -0.018 -0.090 -0.055 -0.45 3 

-0.041 0.099 0. 206 -0.103 -0.035 0 

 15 يوم
-0.115 -0.077 -0106 -0.062 -0.119 1 

-0.127 -0.104 -0.063 -0.091 -0.203 2 

-0.066 -0.047 -0.112 -0.106 -0.80 3 

  -0.008                                   
-                 0. 004 

-0.032 -0.041 -0.058 -0.180 
 حامض متوسط 

 البرولٌن

-0. 013 
 الثالثً التداخل

LSD = 0.05 

    

 انثشونٍُ حايض سش و انهُىيُك حايض  إضافح تٍُ انثُائٍ انتذاخم

 تأثُش يتىسط

 100 200 300 انهُىيُك حايض
  انثشونٍُ حايض

0 

 حايض انثشونٍُ

نتش. يهغى                        
1-

 

غى. و انهُىيُك حايض
-2

 

-0.108 0.104 -0.138 -0.058 -0.135 0 

-0.085 -0.077 -0.106 -0.040 -0.119 1 

-0.061 0.047 -0.112 -0.056 -0.032 2 

0.019 0.099 0.086 -0.077 -0.029 3 

L.S.D =-0.006  - 0.003 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 

 يذد انشٌ وحايض انثشونٍُ  سشانتذاخم انثُائٍ تٍُ 

 يذد تأثُش يتىسط

 انشٌ
300 200  100 

 انثشونٍُ حايض

 0  

   حايض انثشونٍُ                

نتش. يهغى                        
1- 

 انشٌ يذد          

 أيام 5 0.102- 0.029- 0.094- 0.015- 06 .0-

 أيام 10 0.064- 0.054- 0.033- 0.048- 0.049-

 يوم 15 0.289- 0.090- 0.018- 0.032- 0.107-

L.S.D = - 0. 004 -0.009 ٍانتذاخم انثُائ 

LSD = 0.05 

 



                                                    ...... المقترحاتاالستنتاجات و
 

 المقترحاتاالستنتاجات و

 :االستنتاجات  -أوال :

أى جباعذ هذد الشٌ بُي الشَات أثش سلباً فٍ هؤششات الٌوى الخضشٌ والصفات  -1

أَام كاى هحقاسباً هع جباعذ هذد الشٌ كل  11الكوُة للحاصل إال أى جباعذها إلً 

 أَام . 5

صاافات الٌوااى غلاا  أى سش ًباجااات الاازسص الصاافشاض بحاااهي البااشولُي أثااش فااٍ أ -2

 لكوُة والٌىعُة للحاصل والصفات الحششَحُة .أالخضشٌ والصفات 

حاهي الهُىهُك كاى لا  دوس فاعال فاٍ صَاادص الٌواى الخضاشٌ للازسص الصافشاض  -3

وصَادص بعي الصافات الكوُاة والٌىعُاة للحاصال فضا ً عاي جحعاُي العذَاذ هاي 

 الصفات الحششَحُة .

غلاا  صاافات الٌوااى الخضااشٌ أفااٍ ى الحااذات ت بااُي عىاهاال الذساسااة  ُااذص أ -4

 والصفات الكوُة فض ً عي هؤششات الع قات الوائُة .

غلااا  صااافات الٌواااى الخضاااشٌ والصااافات الكوُاااة والٌىعُاااة والحشاااشَحُة أى أ -5

هلغن.لحاااش 311والع قاااات الوائُاااة أصادت عٌاااذ اساااحعوا  الحىلُفاااة 
-1
حااااهي  

غن.م 3البشولُي و 
-2
 .   أَام 11حاهي الهُىهُك وهذص الشٌ كل  

أَاام فاٍ  11أَاام و  5كاى للحذاتل الث ثٍ جأثُشاً غُش هعٌىَاً باُي هاذد الاشٌ كال  -6

 وُع الصفات الوذسوسة لٌباجات الزسص الصفشاض ها عذي طى  العشًىص وعاذد 

حبااااة  1111الحبااااى  فااااٍ كاااال صااااا بااااالعشًىص ووصى العشًااااىص ووصى 

وحاصال الحباى  ودلُال الحصااد وعاذد الحاضم الىعائُاة فاٍ  الحُاىٌوالحاصل 

الىساا ٍ لااقوسا  وق ااش الىعاااض الخشاابٍ فااٍ الحضهااة الىعائُااة للعااا   العااش  

 .  ABAاألوسا  هي البشولُي والبشوجُي وحاهي وهححىي 
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 :  المقترحات -ثانياً :

اغل  صافات فٍ  َىم  15عي هذد الشٌ كل  أَام هعٌىَاً  5الشٌ كل  دهذ ثجفىق -1

 . وهححىي الواض الٌعبٍ فٍ األوسا  الحاصل والصفات الحششَحُة

هلغن.لحش 311أَام هع جشكُض  11أسحعوا  فحشص سٌ كل  -2
-1
حاهي البشولُي و  

غن.م 3
-2
حاهي الهُىهُك لحفى  جأثُشاجها علً  وُع الصفات الخضشَة  

 والحاصل .

األقحصادٌ هي صساعة عٌذ أسحهذاف ألصفات ألكوُة للحاصل ولححقُق الجذوي  -3

أَام ورلك لحفىقها فٍ أغل   11الزسص الصفشاض ٌَبغٍ أسحعوا  هذص سٌ كل 

 الصفات الخضشَة والحششَحُة والحاصل .
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  المصادر العربية : 

     هلطيعددددو ، هلع نددددلن هلنيلج ددددو حمعيددددل  جح   يددددل:  (0202)، حمددددبر هيددددمهى م محمدددد ب  إبررررم 

 .240ع . ص   بهم هلفحم ل نشم  هلج ز ع . مصم ،هال لى

  جدثي م حدلمض ( : 0202، ع ي مينل   ملحب م لد ب لد  ملن    ءدلل لد  ملن  )د م ) حمد

            عض صدفلن مو ندلن محصد ل هلدامص هلصدفمهلهلي  م ك  هلجلم ب هالم)ي ع ى ي

(Zea mays L.  ) 00-0، هلمح و هالمبن و ءي هلع  م هلزمهع و ،    هنجلح جيل  . 

  ممودددز لددد زهن  –، م لددد عو هلنيدددلن  ءلددد  ل ح ل هلنيدددلن( : 0222محمدددب حلمدددب ) ،   دم ررر

 . 02-0، ع.ص ميلمك لاللجوشلف هلع مي ءي هلقلىمص ، مصم

 ،  ( وجلب 6محلل محم ب )هلطيعو مقم  أبوعالSPSS  ،0222 . 

  جلي م هلجبه ل ي ن هليم ل ن  هإلحيلب هلملئي ءي نمد  ( :0202، ق  ب يعيلن   لف ) سديأل

–، حلمعددو وددميالل مح ددو ( mays L.)  Zeaحددا م يعددض فصددنلف نيددلن هلددامص هلصددفمهل 

  . 060 -046هلعبب هليلني ع.ص  –هلمح ب هليللث عشم 

   هلجلددم ب هلنددل جم ح ني  طمهئدد  هلددمر هلصددفلن جددثي م  :( 0202) ءددلل محمددب لفجددو ،  لتم مرر

، هلزمهعددو  مح ددو هلفددمهن ل ع دد م،  ( Zea mays L.)هلن ع دو لجمهو ددب مددن هلددامص هلصددفمهل  

 . 086-022( : ع.ص 2)2

  جددددثي م حددددلمض هلي  م ددددك ءددددي ( 0222، حم ددددل محمددددب    للدددد ن ع ددددي ويددددف )  لتم مرررر :

،  قلئع هلمؤجمم هلع مي هلللبس ، قلدم ع د م هلح دلص   حلصل هلامص هلصفمهلهلصفلن هلن ع و 

 . 02-0، و  و هلجمي و ، حلمعو جوم ن ، ص

 جثي م ملج  لن م ج فو من مط يو هلجميو  هلي جلل  م :  (0202)،يلمو عز ز حم ب   لجبومي

، م ملدللو ملحلدج  ، Triticum aestivym L) .) ىءدي نمد   حلصدل هلحنطدو صدنف لدلل

 .22ع. ص  حلمعو وميالل، و  و هلجمي و ل ع  م هلصمءو 
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 جثي م مبب هلمر ءي نم   حلصل هصنلف من هلامص ( : 0202،  الل محم ب شلوم )  لجبومي

 ي و ل ع  م هلصمءو ، حلمعو ب للى، ملللو ملحلج م ، و  و هلجم  ( Zea mays L.) هلصفمهل

 .22ع. ص 

   بمهلددددددو هلجددددددثي مهن هلفلدددددد ح و  هلجشددددددم ح و : ( 0202، مينددددددب محمددددددب صددددددلحب ) لجشرررررر م

ل ملجح)ددم هلح ددد ر  جبه  ددو مدددع هإلحيددلب هلمدددلئي  هللددملب هلو م دددل ر ءددي نمددد   هنيددلن هلدددامص 

  . 002ع. ص  ، فطم حو بوج مهه ، و  و هلع  م ، حلمعو هلو ءو ، هلعمه  هلصفمهل

   و، هلمحم عدددددددددو هإلحصدددددددددلئ  لجهررررررررري   لممءررررررررر ي للحعررررررررري  وتء ولوج ررررررررري  لم  ومررررررررري                        

 .  0ع.ص  ، هلعمه  0204- 0200هلولم و ، 

  هلددددجحليو يعددددض : ( 0202هنجصددددلم ىددددلبر حم دددب  هلجم مددددي هي ددددم ىشددددلم ميددددبر )،   لح فرررر

، مح ددو هلع دد م  هالصددنلف هلجمو ي ددو مددن هلددامص هلصددفمهل لاللددمبص هلمعبن ددو  هلع)دد  و  هلح   ددو

 . 0422-0442( : 6) 48هلزمهع و هلعمهق و ، 

  هلعم دددددي ءدددددي جشدددددم   هلنيدددددلن  :( 0282طللدددددب ع  دددددب  ءدددددال  محمدددددب عز دددددز ) ،  لخ مجررررر

 زهمص هلجع دددد م هلعددددللي  هليحددددث هلع مددددي ،  ،حلمعددددو صددددال  هلددددب ن ، ة هلجح)دددد مهن هلمحيددددمر

 .204هلعمه . ص : 

  جددثي م جمهو ددز  م هع ددب هلددمش يحددلمض هلي  م ددك ( : 0202، ح ددبم ىددالل عيددلس )  لخفرريج

 2، مح دو هلو ءدو ل ع د م هلزمهع دو ،  ( .Zea mays L)  امص هلصدفمهلءدي نمد   حلصدل هلد

 . 022-022( ، ص0)

 بمهلو جدثي م عدبب هلم دلن  ملدج  لن هلجلدم ب ه ز جدي : ( 0228)، طو  هلحمب،عمءلن لخ  فة

، مح دو يحد ث حلمعدو ح دب، ل لد و Zea mays.L )) ءي إنجلح دو  مو ندلن هلدامص هلصدفمهل

 . 46-22،ص 62بهلع  م هلزمهع و، هلعب

 هألم ن دددد م جددددلي م هللددددملب هلع)دددد ر  هلي جللددددي ءددددي : ( 0204)، يشددددلم مزىددددم حددددلبم ل ب رررردي

                     هلدددددددامص هلصدددددددفمهل هلحدددددددلىز  محجددددددد ل هلنجدددددددمهن ءدددددددي هلجميدددددددو  محجددددددد ل هليدددددددم ج ن ءدددددددي حيددددددد ب
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Zea mays. L)  ) ، (8هلعدبب ) –و  دو هلع د م هلصدمءو  هلجطي ق دو  –مح دو حلمعدو يليدل 

 .0040 -0022( ع.ص 00هلمح ب )

 عيدددلس حللدددم حلددد ن   عيدددب هلودددم م حمدددب حلدددلن   فمدددل  دددلنم محمددد ب هلقدددزهز   لسررريعدي ،

ب م حددلمض هليددم ل ن ءددي جق  ددل هلجددثي م هللدد يي لو  م ددب هلصدد ب  م ءددي مو نددلن ( : 2010)

 . 442-420( : 4) 8، مح و هالنيلم ل ع  م هلزمهع و ،  هلحلصل لنيلن هلحنطو

  مطدددليع هلجع ددد م  هلدددامص هلصدددفمهل هنجلحيدددل  جحلددد نيل( : 0222، مدددبحن مح دددب )  لسررري وء ،

 . 28ع.ص  حلمعو يغبهب –هلعللي  هليحث هلع مي 

  جددددددددددددثي م م هع ددددددددددددب هلزمهعددددددددددددو ءددددددددددددي هلحلصددددددددددددل ( : 0226، لددددددددددددلمي ندددددددددددد مر )  لسرررررررررررر دو               

                         هع دددددددددو، مح دددددددددو هالنيدددددددددلم ل ع ددددددددد م هلزم   مو نلجدددددددددو لجدددددددددموي ن  مهي ددددددددد ن مدددددددددن هلدددددددددامص هلصدددددددددفمهل

(1) 4  :108-100 . 

 ( ،   8102 لسرررميوي ح رررو   ررري   ءررري )ءدددي   هلف لف دددك جدددثي م هلدددمش يحدددلمض هلي  م دددك

حلىز دددو هلحب دددب ءدددي هلجميدددو  نمددد   هنجلح دددو هلدددامص هلصدددفمهل ، ملدددللو ملحلدددج م، و  دددو هلزمهعدددو 

 . 20 -84، ع.ص  4هلعبب  6حلمعو هلمينى ، هلمح ب 

 هلجحليو هلامص هلصفمهل ل مر  عم   طم قدو هلزمهعدو: )0202 (ىلبر محمب وم م،  ل بودي  ،

 . 22-02 ص. ع ، و  و هلزمهعو، حلمعو يغبهب فطم حو بوج مهه

  عيددب عددد ن ىلشددم ع دد هن ، عيدددب هلحللددم مح لددن حللدددم هلحيدد  مر   ق دد ب يعيدددلن   لغرري م ،

ملل هليدددم ل ن يباللدددو نمددد   ج ف دددف جدددثي م هإلحيدددلب هلمدددلئي يللدددجع: ( 0202  لدددف هاللدددبر )

 .042-002( .0:)02مح و حلمعو   وميالل  هلع م و،  ، يعض فصنلف  هلامص  هلصفمهل

     جثي م هلمش يحلمض هليم ل ن ءي جحمدل نيدلن هلحنطدو  :( 0202همل  لنم محم ب )،  لق

ن و  دو هلجمي دو هيد ،  ملدللو ملحلدج م، ( .Triticum aestivum L) هلمم  دو يم دله مللحدو

  . 042ع.ص  حلمعو يغبهب، هلي يم 
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  ف ج لم هلم صب هلنلن ر حي ي م وللل  م ( 0202، هحمب نحم عيب ههلل ) لموسوي       

  G-Power Ca ، ءي هلمحج ل هلو م ل ر  هلفعلل و هألنز م و ليعض هصنلف هلامص هلصفمهل

 .   028-008هلعبب هلمهيع ع.ص –مح و وميالل هلع م و _ هلمح ب هل لمس عشم 

   جددددددثي م يعددددددض هندددددد هع هاللددددددمبص هلع)دددددد  و ءددددددي نمدددددد   :( 0200، محمددددددب حمددددددب ) لررررررو  ب             

 ، حلمعو هلو ءو، و  و هلزمهعو ،ملللو ملحلج م،  ( Zea mays L.هلصفمهل) ص حلصل هلام 

 . 82ع.ص 

  جددثي م عددبب مددمهن هلددمش ( : 0222، م لددى محمددب  حلددن ع دد هن  عمددم حم ددب عي ددب )حمرر ة

ءددي نمددد   حلصددل هلدددامص هلصددفمهل هلمزم عدددو به ددل هلي دددن  Humus soilللددملب  ملددج ل ه

 . 0، هلعبب  0، مح و هلقمهن ل ع  م هلزمهع و ، هلمح ب  هلزحلحي

  ،  ( جثي م هلمش يحلمض هلي  م ك  هلجلم ب هألز جي ءي يعض 0202)خض م وفي  س  مي

، لل م و ل يحد ث هلزمهع دو ( ، هلمح و ه 80صفلن هلنم     و هلامص هلصفمهل )صنف   طو 

6 (2 : )048- 060 . 

   (: فلجحليو  مس فصنلف جمو ي و من  0202، ه ملن الزم   ءل)ل ح هب ولظم) ممضي
 042 -028(:ع.ص 0)2( لملع ب هلزمهعو ، Zea mays. Lهلامص هلصفمهل  )

 
    ن و ءي هلبيلل و  هالحملض هالم  هلم هب جثي م يعض( : 0222، م لض  لم م ب  ب )  د

نجدددددلص هلدددددامص هلصدددددفمهل   ، مح دددددو جنشدددددم ل بمهلدددددلن  هليحددددد ث هلع م دددددو ، ل لددددد و هلع ددددد م  نمددددد   ه 

 . 0، هلعبب  02هلي  ل ح و ، هلمح ب 

  جدثي م م)دلب هلندج   ( :0202)، ح دلص،  محمدب ز دن هلدب ن نعمدو،  محمدب شد   قدم شطوشي

مح دددو هلع ددد م  لمزم عددو. هالحيددلب هلمدددلئي ءددي يعدددض هلمؤشددمهن هلف ز  ل ح دددو ل ددامص هلصدددفمهل ه

 .220-242(:2) 44، هلزمهع و هلعمهق و
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  جثي م هلشب هلملئي  هليم ل ن ءي نمد   حلصدل زىدمص هلشدمس: ( 0202، ح مهل ع ي ) عبي 

( Helianthus annulus L.)  ،ع.ص  ، حلمعدو يغدبهب ملدللو ملحلدج م و  دو هلزمهعدو

422- 440 . 

 ، فددلن ع)دد  و م ج فددو ءددي يعددض  دد هص : جددثي م م( 0202حيددلم شددالل ) عبررد  لحمرر ة  

، ملددللو ملحلددج م ، و  ددو هلزمهعددو ، حلمعددو يغددبهب ، حمي م ددو  هلجميددو  حلصددل هلددامص هلصددفمهل

 . 68 - 62ع.ص  هلعمه 

 هلددجحليو نمدد  (  0202، يشدد م حمددب ، )دد لل يطددمس   لددف   لددنل قللددم حلددن )  هلل  عبررد

. مح ددو هألنيددلم  هلنيلجددلن ءددي هلحقددل ياليددو جمهو ددب  مهي ددو مددن هلددامص هلصددفمهل أللدد  ب ج ز ددع

 . 208 – 224( : 4) 8ل ع  م هلزمهع و . 

  جددثي م هلصدنف  هلددمش ( 0202، هحمددب حعفدم صدلب   هاللددبر مدلىم حم ددب لد ملن )عبءرة :

نجلح دو محصدد ل هلدامص هلصددفمهل ، مح ددو ( Zea mays L.) يحدلمض هلي  م ددك ءدي نمدد   ه 

 . 004-000( ، ص2) 2هلفمهن ل ع  م هلزمهع و ، 

    زهمص هلجع  م هلعللي  هليحدث هاللمبص  هلجعملالجيل جقلنو ) 0200 (هلب ن ش قي  ، ن مع  .

 .00 - 00 هلع مي . هلبهم هلحلمع و ل طيلعو  هلنشم حلمعو يغبهب

  شددم ط  مصدد م جددمهوم هليددم ل ن ءددي هألنلددحو هلنيلج ددو جحددن نقددص ( . 0200، شددل ب )غ  ررة

فطم حدددو بوجددد مهه .و  دددو هلع ددد م حلمعدددو منجددد مر ،  هألح دددللهلمدددلل: هنجقدددلل صدددفو هلجدددمهوم هلدددى 

 .2 -0ع.ص  هلحمي م و هلحزهئم و هلب مقمهط و هلشعي و،  قلنط نو

  ، ( ، هلدددددجحليو صدددددفلن هلنمددددد  هل )دددددمر 0208 لدددددلم مللدددددك    فزىدددددلم عدددددلمم   ددددد م )د ود

 ( ، ل ددمش يددلليم ل ن  هألمحندد ن ، مح ددو ب ددللى Zea mays L). حلصددل هلددامص هلصددفمهل 

 . 026 -002( : ع.ص 0) 02ل ع  م هلزمهع و 

  جدددثي م هألحيدددلب هلمدددلئي ع دددى هلعم  دددلن هلف ز  ل ح دددو ل نيدددلن(،  0200طدددو صدددقم )  محررر ، 

 . 022ع.ص  هلقلىمصحلمعو هلمنص مص 
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  ، جدثي م جمهو دز  م هع دب ه)دلءو يعدض من)دملن ( : 0220يدلن عيدب هلحيدلم صدبقي )محمد

  ، ملدددللو (Zea mays L). لجدددو ل دددامص هلصدددفمهلهلنمددد  هلنيلج دددو ع دددى هلحلصدددل  مو ن

 . 002 -002ع.ص  ملحلشج م ، و  و هلع  م ، حلمعو يغبهب

 جثي م هلجعملل هلمر يدللجنق ط هللدطحي  جحدن هللدطحي ءدي ( : 0226، ولمل مح ب ) محمد

نجلح دو محصد ل هلدامص هلصدفمهل  –، فطم حدو بوجد مهه ، حلمعدو يغدبهب  وفللص هلدج بهم هلم دله  ه 

 . 11- 5هلزمهعو . ع. ص ، و  و

  هلحيددددلز هلمموددددزر  جقم ددددم فنجددددلص هلددددامص هلصددددفمهل(:  0206)   مد م ررررة  ألحعرررري   ل م عرررر ،

 .www.cosit.gov-iqلألحصلل ، حمي م و هلعمه   

 جدددثي م هلشدددب هلمطددد يي  عم  دددو ( 0222، عيدددب هل دددلل  صدددلل ،  حلددد ن عز دددز محمدددب) مهررردي

مح و  ،لن هلوم و  هلن ع و لمحص ل هلامص هلصفمهلجقل و هليا م  هللملب هلي جللي ع ى هلصف

 .  0(0) 82-24ب للى ل ع  م هلزمهع و،

  جددثي م حددلمض ( 0202، هحمددب ع ددي  ملحددب م لدد ب  لدد  ملن  ءددلل لدد  ملن  )دد م ) مه رري :

هلي  م ددك  هلجلددم ب هالز جددي ع ددى يعددض هلصددفلن  هنجلح جيددل  مو نددلن  مو نددلن محصدد ل 

                :  11، هلمح ددددو هالمبن ددددو ءددددي هلع دددد م هلزمهع ددددو  (.Zea mays L) هلددددامص هلصددددفمهل

(002(242-            . 

   و  و هلع  م، حلمعو قطم ،هللل لن ءل  ل ح ل هلنيلن(: 0220، يللم طو ) يس. 

 

 

 

 

 

 

022 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 

 ثانيًا : المصادر األجنبية 

 A.O.A.C. (1975) : Official method of analysis 21thed . The 

association of official agricultural chemist Washington Dc . 

 A.O.A.C. (1995) : Official Methods Analysis . Association of 

official Analytical Chemists , 16
th

 Ed , Khlrich . Arlington , Virginia 

, USA . 

 Abd EL-Samad , H.M. ;Shaddad , A.K. and Barakat , N. (2010) The 

role of amino acid in improvments of salt tolerance of corp plants .J. 

of stress physiol and Biochem.,6(3): 26-37. 

 Abdelgawad, Z. A.; Khalafaallah, A. A. and Abdallah, M. M. 

(2014). Impact of Methyl Jasmonate on antioxidant activity and 

some biochemical aspects of maize plant grown under water stress 

condition. Agri. Sci. 5: 1077-1088. 

 Addullah, A. A, (2012) : “Shared Rivers between Iraq and Iran and 

its effect on Agricultural lands and Food Security, Tikrit University 

J., 20, 1, p. 356-3888 .  

 AL- Abedi g H.H.M.K ( 2010) : maize Response to irrigation, 

planting depth and methods Ph.P.Disseration Dept .of filed crops 

Sci,coll.Agric, Unv. Bagdad (in Arabic) pp.130. 

 AL- saadi ,A. J. H;A.H. ALwan and R. H. Hasan .(2012). The effect 

drought period proline acid concentration on some macronutrients 

of mung plant(vigna aradiata.L.)Kufa J. of Agric Sci.4(2):346-354. 

 Ali , Q.; Ashraf, M. and Athar, H. U. (2007). Exogenously applied 

proline at different growth stages enhances growth of two maize 

024 



                                                                              ...... املصادر
 

 

cultivars. grown under water deficit conditions. Pak. J. Bot., 

39(4):1133-1144.  

 Ali, Q. ;Elahi, M.; Hussain ,B. ; Khan, N. H.; Ali, F.and Elahi, F. 

(2011). Genetic improvement of maize (zea mays L.) against 

drought stress: An overview. Agri. Sci. Res. J.1(10):228-237. 

 Amini , F, and A.A. Ehsan Pour .(2005) soluble proteins , proline 

carbohydrates and Na
+ 

\ K
+
 changes in two Tomata to 

(Lycopersicom esculentum Mill.)cultivars under in Vitro salt stress . 

Am.J. of Biochemistry and Biotechn. ,1(4):204-208. 

 Amujoyegbe , B.J;J.T. Opabode and A. Otayinka .(2007). effect of 

orginc and Inorganic fertilizer on yield and chlorophyII content of 

Maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolour (L.) Moench). 

Afr.J. Biotchnol. 6(16): 1869-1873. 

 Anand, A.; Nagarajan, S.; Verma, A.; Joshi, D.; Pathak, P and 

Bhardwaj, J. (2012). Pre-treatment of seed with static magnetic field 

ameliorates soil water stress in seedling of maize (Zea mays L.). 

Indian J. Biochem. and Biophsic.49: 63-70. 

 Andrade ,F.H,M.E otegui ,and clautiavega (2000). Intercepted 

radiation number in mazie Agron .J.29:92-97. 

 Aroiee , H. ; Azizi, M. And Omidbiagi , R . (2005) . Effect of 

salinity and nitrogen nutrition on free proline and seed oil content of 

medicinal pumpkin (Cucurbita pepo subsp . pepo cnovar .pepovar 

.styrlaca).676 (4) : 45-51. 

 Ayas ,H.and Gulser,F.(2005). The effect of sulfur an humic acid on 

yield components and macronutrient contents of spinach . Journal of 

biological sciences5 (6):8701-804. 

022 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Azarpanah A. , O. Alizadeh , H. Dehghanzadeh and M. zare (2013) : 

The effect of irrigation Levels in Various growth stages on 

morphological characteristics and yield components of                   

(Zea mays L.) Tech Engin & App Sci. ,3(14) : 1447-1459 . 

 Barakat , M.A.S, Osman ; W.M, semide and M.A.H, Gyushi. 

(2015). Influence of potassium humate and ascorbicaid on growth , 

yield and chemical composition of common bean (phaseolus 

Valgaris L. ) rown under reclaimed soil conditions . International 

journal of Academic Research. 7 (1) :192-199. 

 Bartels , D . and Sunkar , R .(2005) Drought and salt tolerance in 

plants: Crit .Rev. Plant Sc., 24:23-58. 

 Buyukkeskin, T . and S. Akince. (2011). The effect of humic acid 

above ground parts of bean seeding under all toxicity.Fressenus 

Env. Bull.,20(3):539-548. 

 Calvo,  P., N. Louise and W.K. Joseph. (2014). Agriculture Uses of 

Plant Biostimulants : A Review Marschner. Plant Soil, 383(1):3-41. 

 Carrasquer , A. MJ. Casals and L. Algere , (1990) : Semi – 

automated method the determination of abscisic acid crude plant 

extracts , Journal chromatography , Vol 503. P. 459- 465. 

 Champman S.C., and G.O.Edmeades (1999) selectia improves 

droght, tolerance in tropical maize population , I I Direct correlated 

reponse among secondary tvaits  .crop.Sci..39:1315.1324.  

 Chapman H. D. and pratt. F. (1961) : Method of analysis soil plant 

and water . University of California , Division of Agricultural . Sci. : 

161-170 . 

 Dawood , M.G. ; sadak , M.S. and Hozayen , M. (2012) : 

Physiological role of salicylic acid in improving performance , yield 

026 



                                                                              ...... املصادر
 

 

and  som biochemical aspects of sunflower plant grown under newly 

reclaimed Sandy soil . Aust. J. Basic Appl. Sci. , 6 (4) : 82-84 . 

 Djurovic, N., R. Stricevic , and Z. Rudic (2008) standardized 

Statistical analysis of the correlation ofprecipitation index (spi) and 

yield reduction of some crops. Soil and Plant . 57 (2):89-101 . 

 Ergun , N. , S.F. Topcuoglu and A. Vlildiz (2002) : Auxin                

( Indol – 3- acetic acid ), gibbrellic acid ( GA3) , abcisic acid (ABA) 

and cytokinin ( zeatin ) production by some species of Mosses and 

Lichens . Turk . J. Bot 26 : 13-18. 

 Gapta. S.D.(2011). Reactive oxygen Species and antioxidant in 

higher plant . CRC press, Enfield, New Hampshire, USA:362 p. 

 Gupta , N.K. ; Gupta , S. and Kumar , A. (2001) : Effect of water 

stress on physiological attributes and their relationship with growth 

and yield of stages J. A gron. Crop Sci. 186 (1) : 55-62 . 

 Hartz, T.K. and T.G. Bottoms. (2010). Humic substances generally 

ineffective in improving vegetable crop nutrient uptake or 

productivity. Hort Sci., 45(6): 906 . 

 Hasegawa, p.r.;Bressan, J.K and H.Bohnen (2000). Plant cellular 

and molecular responses to high salinity . Annu . Rev. plant physiol. 

51:464-497. 

 Hatim, M. and Majidian , M, (2012) Effect of terminal season water 

strress on yieid , component and remobilization different cultivar 

and lion in bread whead int .j. Agric Sci .,4(16);1215-1220. 

 Iraj , A., O. Hussein ,and P. K. Fataneh(2011) . Effect of water 

stress on yield and yield  components of sunflower hybrids. Afr. J 

Biotechnol. Vol. 10 (34) , pp. 6504-6509. 

022 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Jampeetong , A. and Brix , H. (2009) : Effects of Nacl salinity on 

growth , morphology , photo synthesis and praline accumulation of 

Sylvania nations Aqutic , BOT . 91(3) : 181.186 . 

 Kabiri R. , Farah Bakhsh H. Nasibi F. (2014) : Exogenous Salicyic 

Acid on some physiology parameters and Alleviation of Drough 

Stress in Nigella Sativa plant under Hydropnic culture p;ant protect 

.Sci. Vol. 50(1),: 43-51. 

 Kava ,M; Atak , M; Khawar , K.M;Clfci, C . Y and Ozean , S. 

(2005). Effect of Pre-sowing. Seed treatment with zinc and folair 

spray of humic acid on yield of common bean (phaselus vulgaris L.) 

Turkey Int. J. Agri .Biol., 7(6):878. 

 Khaled H. & Fawy , H.A. (2011) : Effect of Different Levels of 

Humic Acid on the Nutrient , content , Plan Growth , and Soil 

.properties under conditions of Salinity Soil & water Res. , 6 (1) : 

21.29 . 

 Kramer,P.J.(1988). Water Relation of plants .Academic press 

(Ed).New York ,USA. 

 Kutlu N,: Terzi R., Tekeli, C., Senel, G. Battal , P. and Kadioglu , 

.A. (2009) changes in anatomical structure and Leveis of 

endogenous phytohormones during Leaf rolling in ctenathe setose 

under  drough stress . Turk.J. Biol .,33:1-8. 

 Lee,E.Aand Tollenar .(2007) physiological of successful breeding 

strategies for maize  grain Yield . crop Sci.    47:202-215. 

 Liang , G. H. ; C.C. chu , N.S. Reddi , S.S. Lin and A.D. Daton 

(1973) : Leaf blade area of sorghum Varieties and hybrid Agron . J. 

65 : 456 – 459 .                 

028 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Marinus , G.B.K.A.L. Rob A.G. Richard and M.J. David (2009) : 

Requirements for Irrigation and the Environment , P.173. 

 Mashiguchi , Kiyoshi (2011). The main auxin biosynthesis pathway 

in Arabidopsis .PNAS.108:18512-7. 

 Mengel , K.; E.A.Karkby ; H. Kosegaten and T. Apple (2002) : 

Principle of plant Nutrition m 5ed Institute , Bern , Switzerland . 

 Mohammed , H.A.(2014). the impact of spraying with proline 

absisic and inraising the effect of the use of water to plant maize             

(zea mays L.). Ciln Tikit University of Science Alzerain. Alcid 

14Issue21. 

 Mohammed ,W.H.(2012) .Effects of humic acid and  calcium on dry 

weight and nutrient uptake of mazie plant under saline 

condition.Australied Journal of Basic and Applied Science 

.6(8):597-604. 

 Moosavi, S.G. (2012) . The effect of water Deficit stress and 

Nitrogen Fertilizer levels on morphology Traits , Yield and Leaf 

area index in maize . Pak . J.Bot. ,(44) (4) : 1351 – 1355 

 Munns, R(2002) comparative physiology of salt and water stress 

plant cell and Environment , 16:15-24. 

 Nanjo,T.; Kobayashi, M.; Yoshiba, Y.; Kakubari, Y.; Shinozaki, K. 

Y. and Shinozaki, K. (1999). Antisense suppression of proline 

degradation improves tolerance to freezing and salinity in 

Arabidopsis thaliana. FEBS Letters, 461: 205-210 . 

 Nezami , A.H.R. Khazaei , Z.B. Rezazadrh and A. Hosseini (2008) : 

Effect of deought stress and defoliation on Sun flower (Helianthus 

annuus L.) in controlled conditions . Desert 12 :99-104 . 

022 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Odixi , B.O. (2013) The effect of flooding and drought stress on the 

growth of Maize of (Zea mays L. ) seedlings .S. of Biol . And Food , 

Sci Rese. 2(3) : 30-32 .    

 Pettit ,and Robert E.(2003) Emeritus Associate Professor Texas 

A&M University , Organic Matter, Humus, Humates Humic Acid , 

Fulvic Acid and Humin : Their importance in soil Fertility.  

 Pirasteh, A. H., Emam, Y. and Pessarakli , M.(2013) . changes in 

endogenous hormonal status in corn (Zea mays L.) hybrids under 

drought stress .J. of Nutrition , 36, Issue 11.(Abstract). 

 Rao,K.V.M.A.S. Rahavend and K.J. Reddy.( 2006). Physiology and 

molecular Biology of stress Tolerance in plants . springer , Dordecht 

, Netherland :p 343. 

 Reda , F.;Shedeed, M. R. ;EElmorsi, A.;ElGamassy, Kh. M. and 

Gamal El-Din , K. M. (2005).Effect of some amino acids on growth 

and alkaloidal pattrn of Hyoscyamus muticus L. Arab. Univ. J. 

Agric. Sci., Ain Shams Univ. 7:631-647 

 Reynolds ,M.P,A. pellegrineschi, and B.Skovm (2005) . 

sinklimitation .n to yield and biomass :A summary to same in 

vestigations in spring weat . Ann .Appl. Bio 146:39-49.  

 Riahinia , S.H., (2003). Evaluation of water stress in corn , 

sunflower , Cotton and bean   M.Sc. thesis of agronomy , faculty of 

Agriculture , Ferdowsi University of Mashhad. 

 Sadak , M.S.A. Abd EL-Monem , A.A. EL-Bassiouny and N.M. 

Badr (2012) Physiology response Sun flower (Helianthus annuus L.) 

toexogenus argentine and putrescine treatments under Salinity stress 

J. App 1. Sci Res 8(10) : 4943- 4951. 

062 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Saddon , N. and Zurainiz (2016) : Effect of gibberellic acid and 

praline on Vegetative characteristics of (Zea mays L. ) cultivar           

(fajir-1) international Journal of current Research Vol.                             

8 , issue / 01/PP. 2493-2494 . 

 Sairam R.K.,Srivastava G.C.,and Saxena D.C. (2001) Increased 

antioxidant activity under elevated temperature : a mechanism of 

heat stress tolerance in wheat genotypes Biol. Plant. 43:245-251 . 

 Sajedi, N., Ardakani, A., Naderi, A., Madani, H. and Mashhadi, M. 

(2009). Response of maize to nutrients foliar application under 

water deficit stress conditions . Amer. J. Agric., Biol. Sci. 4(3): 242-

248 . 

 Schuctz ,M,T.L,Rebeca,S.and Ellis, B(2013). Yglem tissue 

specification , patterning and diffrentation mechanlism . 

J.Exp.Bot.,64:11-13 

 Selim, E.M., A.A.Mosa and A.M. ELGHamry .(2009). Evaluation 

of humic substance fustigation through surface and subsurface drill 

irrigation systems on potato grown under Egyptian sandy soil 

conditions. Agric . water Management . 96:1218-1222. 

 Selim, E.M., A.S. El-neklawy and S.M. El-ashry . (2012). Beneficial 

effects of humic substances fertigation on soil fertility to Potato 

grown on sandy soil. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, 3: 4351-4358. 

 Shahryari  R.,Khayatnenzhad ,M.,Bahari N .(2011).effect of two 

humic fertile zers on germination and seeding . 

 Smith , T. A. (1985). Polyamines . Ann. Rev. plant physiol., 6:117-

143 

060 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Tahir M. and M.A. Sarwar.(2013). A Buddin complement of 

synthetic fertilizers for improving crop pak J. Life Soc. 11(1):1-7 

 Taiz , L and E. Zelger .2010 plant physiology . 5
the

 (ed.), Sianauer 

Associates and sunderland, UK :p 699 g. 

 Tan, A.H. (2003). Humic Matter in Soil Environment, Principles 

and Controversies, Marcel Dekker, Inc.270 Madison Avenue, New 

York. 

 Tatar, O. and Gevrek, M. N. (2010) . Influence of water stress on 

praline accumulation , lipid peroxidation and water content of 

wheat. Asian J. Plant Sci., 7(4): 409-412. 

 Turan , M .A, Asik, B.B. ;Katkat, A.V and celik H (2011). The 

effect of soil – applied humic Substances on the dry weight and 

mineral nutrient uptake of maize plant under soil- salinity conditions 

not Bot Hort Agroboteluj.39(1):171-177. 

 UNWWD :(2008) . water in changing world .lll. The United Nations 

World Water Development Report,p:16 . 

 Unyayar, S,Y.Kelas and E,Unal.(2004) proline and ABA Levels in 

two sunflower Genotypos subjected to water stress Blug.J.plant 

physol 30(3)34-47. 

 Vannozzi, G. ;Baldini, M. and Gomezsanchez, D.: (1999). 

Agronomic traits useful in sunflower beeding for drought resistance 

. Helia , 22(30) : 97-124  

 Verma , S. K. and M. Verma .(2010) . A text Book of plant 

Physiology,Biochemistry and Biotechnology. SChand and Company 

Ltd. Ramanar , New Delhi .p.112. 

060 



                                                                              ...... املصادر
 

 

 Zhu, Y.D.zhou,Z.Xia.S.Y. wen, J. Shen, J.Ma, C.Tu, J.Fut. (2010). 

The role of abscisic acid in earlyan the development plant Mol Biol. 

72:1-2. 

062 



Ministry of Higher Education     

and Scientific Research 

University of Diyala  

College of Education for Pure Sciences 

Department of Life Sciences 

 

Effect of Proline , Humic Acid 

And irrgation intervals on coren                   

    ( Zea mays L.) growth caracteristcs and  

Tolerance to water stress 

 

thesis 

Submitted to the Council of the College of Education 

for Pure Sciences / Diyala University in part of the 

requirements of the Ph.D. in Biology   

By 

Ahmed Farhan Fleeh AL- Hassan 

Bachelor and Master / University of Diyala 

Supervised by 

Prof.Dr. Najim  Abdullah Jumaah 

  

1441 A.H                                                        2020 A.C    

                        



Abstract  

The current study has been done in spring season (2018) in Adday 

Village in Baquba which is aimed to find the effect of different 

intensities of Humic Acid and Proline acid and the duration of 

irrigation every (5, 10, 15) days and their effects in growth and the 

qualitative qualities and anatomical qualities of yellow corn.  

The experiment is designed with full randomized sectors (RCBD) 

with three replications. Each duplicate is divided into (16) 

experimental units and the least significant rate difference was tested 

at the probability level (0.05) of averages comparison. 

Vegetative growth features , quantitative and qualitative features 

of crop and physiological indicators of plant water relations were 

tested as well as some of anatomical features . 

The study showed the following results :-  

1- Yellow maize plants showed adaptation for spacing of 

irrigation period every 10 days in all studied traits, as there 

were no significant differences between irrigation every 5 days 

and irrigation every 10 days Except for ABA and  stress 

intensity. 

2- The addition of proline acid and concentration (300) mg.l to 

significantly increase the stem diameter, leaf area, chlorophyll 

index, number of leaves, fresh cob weight, cob length, number 

of rows in the cob, number of grains in each row, weight of 

cob, number of grains in the cob, weight of ear, biological 

yield, grain yield per plant, harvest index and number of 

vascular in the stem, the number of vascular bundle in the main 

vein of the leaves and vessel diameter in the vascular bundles 

of the stem and the stomatal coefficient of the lower epidermis 

A 



and thestomatal frequency of adaxial and abaxialleaf surface 

and  determination of the water content and leaf content of 

proline and Abscisic acid (ABA). 

3-  The addition of humic acid at a concentration of 3 gm.m
-2 

led 

to a significant increase in leaf area, fresh and ear weight, 

number of rows in the cob, and number of grains in each row 

weight of ear, biological yield, grain yield per plant,and 

hectoliter grain yield the number of vascular bundle in the 

main vein of the leaves and vessel diameter in the vascular 

bundles of the main leaf vien and vessel diameter in the 

vascular bundles of the stem, stomatal frequency of upper and 

lower skin, leaf content of proline, protein, and Abscisic acid 

(ABA). 

4-Triangular interaction had a significant effect on all studied 

traits of yellow corn plants except for plant height, stem diameter, 

number of leaves and %75 female flowering. 
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 نمذد انرٌ
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