
 

 

 

امللدمة

ٌعخبر مدفٌى اللمذ مً مداـُل الحبىب الاظتراجُجُت الاهثر 

عذ الغزاء الشئِس ي في اهثر مً   في العالم  40اهمُت في العالم َو
ً
بلذا

، وحعىد اهمُتها  (Bushak,1998) % مً ظيان العالم35وألهثر مً 

البروجِىاث والياسبىهُذساث الى وىنها جدخىي على همُاث عالُت مً 

% مً اخخُاحاجه مً الطاكت والبروجين وجدخىي 25التي جضود الجعم 

وهزلً الامالح املعذهُت )الُىوغ  B1,B2 اًما على الفُخامُىاث

 ( ، ًدبع هباث اللمذ هباجاث مغطاة البزوس 1987واخشون ، 

Angiosperms مً العائلت   Poaceaeٍلوهى مً هباجاث النهاس الطى 

( .ان ظبب الٍضادة 2006)الخىسي ،  ًىمى في مىاطم مخخلفت الغشوف

في معذٌ اهخاحُت خاـل اللمذ في هثير مً دٌو اوسبا عً مثُلِه في 

دٌو اخشي ًشحع الى اخخالف هغم الاداسة املخبعت ومً لمنها 

اظخخذام مىغماث الىمى الىباجُت التي جىضح املعالً الباًىلىحُت 

ت لهزه الهشمىهاث التي جخخلم طبُعُا ً هُمائُا ً هدُجت الف عالُت الحٍُى

ٌى الظخعمالها  في اململىت الىباجُت الىاطئت والشاكُت منها ، وبغُت الـى

الامثل ملىاحهت مؽىالث الىمى والخطىس خالٌ دوسة خُاة الىباجاث 

ت همى الىباجاث لٍضادة الاهخاحُت  الاكخفادًت للعُطشة على ظلىُه

ا ً او بزٍسا ً مما فخذ وسفع غلتها ظىاء واه ذ ـخمٍشا ً او صهٍشا ً او زمٍش

افاكا ً اظتراجُجُت خذًثت ومؤزـشة في اظخخذام مىـغماث الىمى همـىاد 

ـادة الحـاـل اهـثـش مً هـىنها مثـبـطـت لاللطجاع  Blouet)  فـعـالت لـٍض

( ، ان اظخـخـذام مىـغم 1995واخشون ،  Stahil) ( و1991واخشون ، 

ا الىباث الىمـى خا ُـً ًىزش على اهلعام  واظخطالت خاًل من الجـبرل

ً ير في معخىي الاوهعِىاث وهدُجت لزلً  RNA وجيٍى وهزا له جأز
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 الخالصة   

 -هغم جشبت في مدطت بعدىت خاهلين  7اـُق  هفزث ججشبت باًىلىحُت باظخخذام الاـق ظعت ول

ً  2018 - 2017مدافغت دًالى ملىظم الىمى  باظخخذام جشبت حلبذ مً اخذي خلٌى املىطلت ، الهذف م

ز  من الجبرلين بتراهي بين خا زير الخذاخل  دساظت جا حضء مً امللُىن 120،  90،  60،  30، 0البدث هى 

وهي  اث مً ظماد الُىسٍا   والتي حعادٌ  1-هغم جشبت . اـُق 7غم ليل  1.05،  0.70،  0.35وزالزت معخٍى

لت   1-هغم. هـ  300،  200،  100 وهي عذد العىِبالث.ظيب لحاـل  في بعن ميىهاث ا ،  1-ملعشفت جازيرها  

لحبىب.ظيبلت ، دلُل الحفاد % ،وفي بعن  1-خبت  غم ، خاـل الحبىب هغم. هـ 1000، وصن  1-وصن ا

لحبىب وهي جشهيز الىتروحين % ، وعبت البروجين % ، وعبت الياسبىهُذساث % ،  الففاث الفعلجُت في ا

ادة معىىٍت  هفزث الخجشبت بأظخخذام الخفمُم العؽىائي اليامل وبثالزت مىشساث ، أعهشث الىخائج وحىد ٍص

ىسٍا هال على اهفشاد وهزلً  ُل من الجبرلين ومعخىي ا ادة جشهيز خا الخذاخل في وافت ـفاث الىمى اعاله بٍض

جشهيز مً خامن الجبرلين وافمل معخىي ظماد مً الُىسٍا هما  نهما وان افمل  حضء مً امللُىن و  120ُب

 على الخخابع في اعطائهما اعلى اللُم للففاث املذسوظت. 1-هغم. ـه 300
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( ، بُيذ دساظت 1986هىان جأزير اًجابي على الىمى )عبذوٌ ومدمذ ،

( بان عملُت الخبىير بشػ خامن الجبرلين اي بعذ 2008)الحذًثي ، 

عهىس وسكخين( اعطذ افمل الىخائج مً  ًىما مً الاهباث )مشخلت 14

ت وميىهاث الحاـل لىباث اللمذ  خُث الففاث املغهٍش

 ,Westen and Richard) (( و1989اؼاسث دساظت ول مً )البهادلي ، 

ادة في خاـل الحبىب ملدفٌى الؽعير واهذ  1993 الى ان اعلى ٍص

اث الىتروحين بمذي مً     هغم 200 - 80عىذ اظخخذام معخٍى

N.ت  1-هـ ً الاخماك الامُُي ، ار ان للىتروحين دوسا مهما في جيٍى

والاخماك الىىوٍت ومىغماث الىمى التي جذخل في بىاء الخلُت مما 

ًىدي الى همىا حُذا للىباث وبالخالي امخفاؿ املغزًاث مما ًىعىغ 

 ( ، وهزلً  اعهشث هخائج2000على ٍصاده اهخاحُت الىباث )الىعُمي،

((Waraich and Ahmad,2010   ادة همُت العماد الىتروحُجي الى ان ٍص

ى  0في اـىاف الحىطت الشبُعُت مً  ـ 150ال ادث الى ٍصادة   1-هغم. ه

( 2011خاـل الحبىب  ، وكذ اؼاسث دساظت )العاعذي واخشون، 

ت  اث الىتروحين / الىتراحي لغاً ادة معخٍى لُه  1-هغم . دوهم 125ان ٍص

ت والفعلجُت لىباث اللمذ   جأزيراث اًجابُت في بعن الففاث املغهٍش

ت  اث الاخشي مثل اسجفاع الىباث ، املعاخت الىسُك ملاسهت باملعخٍى

 . وعبت الىتروحين وعبت البروجين

ان العبب مً اخز الخذاخل الثىائي بين خامن الجبرلين وظماد 

مُائُت باًـىلـىحـُت  الُىسٍا ٌعىد الى ان هزا املىغم  ٌعخبر اداة ُه

 Moes) عخـفاد مـنها الىباث باظخـخذام املغـزًاث بـؽيل هفىءصساعـُت ٌـ

and Stobbe, 1991) ُاث العمادًت ملداـُل الحبىب في ، ان الخـى

مىطلت هشمُان كماء خاهلين مدافغت دًالى هادسة حذا وجفخلش الى 

الذكت وهزلً كلت الذساظاث خٌى اظخخذام مىغماث الىمى في هزه 

هزه الذساظت هى معشفت الترهيز  املىطلت لزلً فان الهذف مً

الافمل مً خامن الجبرلين واملعخىي املالئم مً ظماد الُىسٍا 

العطاء افمل اللُم للففاث التي ًشاد دساظتها ملدفٌى اللمذ 

 .وهزلً معشفت جازير جذاخلهما في هزة الففاث

  املواد وطرائم العمل

ق ظعت ول اـُق   7احٍشذ ججشبت باًىلىحُت باظخخذام الـا

 100هغم جشبت  في مدطت بعدىت  كماء خاهلين والتي جبعذ بمعافت 

خُث حلبذ  2018-2017هغم عً مشهض مدافغت دًالى ملىظم الىمى 

ملم  2التربت مً اخذي خلٌى املىطلت وجم جىعُمها وهخلذ بمىخل 

وجم اخز وصن معلىم منها لخلذًش بعن الففاث الىُمُائُت و 

ىفت في الفيًزائُت كبل الضساعت وخـعب واخشون ،  (Page الطـشق املـى

هغم مً التربت املطدىهت وولعها في ول اـُق ،  7جم وصن  .)1982

،  60،  30هزلً اظخخذمذ اسبع جشاهيز مً خامن الجبرلين وهي 

حضء مً امللُىن فمال عً معاملت العُطشة وهي ـفش 120،  90

لي مً خالٌ ارابت غشام  والتي خمشث مً املدلٌى اللُاس ي الـا

ت كطشاث مً هُذسوهعُذ واخذ مً الجبرلين باملاء امللطش مع الاف

ى لتر باملاء امللطش  الفىدًىم العُاسي واهماٌ الحجم ال

% هتروحين( 45)، وجم اظخخذام ظـمـاد الُىسٍا ) 1996)اللِس ي،

اث الخالُت   200،  100غم والتي حعادٌ  1.05،  0.70،  0.35باملعخٍى

الُفذ الىمُاث اعاله  مً العماد الى جشبت    1-هغم. ـه 300، 

ق على دفعخين الاولى كبل الضساعت وجم خلطها مع التربت بفىسه  الـا

ًىم مً الضساعت ، واظخخذمذ بزوس اللمذ  45حُذة والثاوي بعذ 

 .  99ـىف اباء 

هفزث الخجشبت هخجشبت عاملُت وفم الخفمُم العؽىائي اليامل 

اـُق هاججت  45وبثالزت مىشساث ار بلغ عذد معامالث الخجشبت  

   .عىامل الذساظتعً الخىافم بين 

خ  16صسعذ بزوس اللمذ بىاكع   1/11/2017بزسة ليل اـُق بخاٍس

هباجاث ليل اـُق ، سؼذ   10وبعذ الاهباث خفذ الىباجاث الى 

خ  بعذ اهخماٌ الىسكت  11/1/2017جشاهيز خامن الجبرلين بخاٍس

الشابعت في الفباح الباهش وخعب معامالث الخجشبت ، وجم مخابعت 

عملُاث سي واصالت الادغاٌ خالٌ فترة همى الىباث ، بعذ  الىباجاث  مً

وجم كُاط   21/4/2017حفاف الىباجاث وامال ً جم خفادها بخاٍسخ 

 -:الففاث الخالُت

جم خعاب عذد العىِبالث ملعىما ً على  -عذد العيُـبالث / ظيبلت :

 .عذد العىابل في ول اـُق وخعب املعامالث

خىظط وصن الحبىب الىلي ملعىما ً اخز م -وصن الحبىب / ظيبلت :

 . على عذد العىابل في ول اـُق وخعب املعامالث

جم خعابها عؽىائُا ً مً خاـل خبىب ليل  -( خبت : 1000وصن ) 

 .(Briggs and Aytenfisu, 1980)  اـُق وخعب املعامالث

ٌ  -) الحاـل الاكخفادي ( :  1-خاـل الحبىب هغم. هـ مً خال

ل اهخاحُت الـا  . 1-هغم جشبت الى  هغم. هـ 7ُق التي جدخىي     جدٍى

جم خعابه مً كعمت خاـل الحبىب على الحاـل  -دلُل الحفاد :

 . Donald,1962))  100× الباًىلىجي )الحبىب + اللؾ ( 

ورلً بهمم وصن معلىم مً  -جلذًش جشهيز الىتروحين في الحبىب :

لت ، ومً زم  (Gresser and Parson,1979) الحبىب باظخخذام طٍش

جلذًش جشهيز الىتروحين في معخخلق العُىاث الىباجُت الحامض ي وفم 

لت  .(Chapman and Partt,1961) طٍش

لت  Schaffelen and جلذًش وعبت البروجين في الحبىب خعب طٍش

Vanschauwenbury,1960)).                                8-  جلذًش وعبت

لتالياسبىهُذساث في الحبىب خعب      . (Herbert,1971) طٍش

لت  Little and)   جم احشاء الخدلُل الاخفائي خعب طٍش

Hills,1978) وجم ملاسهت املخىظطاث بأظخخذام اكل فشق معىىي ( 

LSD )  ( ٌ  . ( 0.05عىذ معخىي اخخما

 الىتائج واملىاكشة

ان عذد العىِبالث في العيبلت كذ اصدادث معىىٍا بٍضادة جشهيز 

ادة معخىي ظماد الُىسٍا والخذاخل بُنهما وهزا  خامن الجبرلين او ٍص
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حضء مً امللُىن مً  120( ار ان الترهيز 2ما اعهشجه هخائج حذٌو )

الحامن كذ اعطى اعلى معذٌ مً العىِبالث في العيبلت الىاخذة 

% ملاسهت بالترهيز ـفش، اما 111.11وبيعبت ٍصادة هي  19.0وهي 

 1-ظىِبلت. ظيبلت 17.0اعطى  فلذ 1-هغم. هـ 300معخىي العماد 

ـً  ً الاخٍش ا على املعخٍى ًىسٍا هغم .  200و  100وبزلً جـفىق معىٍى

على الخخابع والعبب في  1-ظىِبلت. ظيبلت 14.8و  10.2ار اعطُا  1-هـ

ي للىتروحين في ٍصادة الىمى الخمشي  رلً ٌعىد لذوس املعخىي العال

ٌ الاؼعت الفعالت للىباث بؽيل عام مما ًىدي الى جدعين اظخغال

للبىاء المىئي مما ًٍضذ مً جىفش املىاد املخمثلت التي جذعم وؽىء 

وحؽيل بادئاث الاؼطاء وهجاح اظخمشاس همىها مما ًىعىغ رلً على 

ٍصادة عذد العىِبالث في العيبلت ،ان الخذاخل الثىائي بين عاملي 

ه عىذ الذساظت وان واضحا في ٍصادة هزه الففت ار اعهشث الىخائج باه

حضء مً امللُىن خامن الجبرلين و جدذ املعخىي  120الترهيز     

ـ 300العمادي   23.0واهذ اعلى كُمت للففت وهي  1-ًىسٍا هغم. ه

( % ملاسهت 109.09و 228.57وبيعبت ٍصادة هي ) 1-ظىِبلت. ظيبلت

فش خامن الجبرلين ـ  ًىسٍا على   1-هغم. ـه 300و  100بمعاملتي

مت لهزه الففت واهذ عىذ الترهيز ـفـش خـامن الخخابع وان اكل كُ

-ظـىـُـبـلت. ظىـبـلت 7.0وهـي  1 -ًـىسٍا هغـم. ـه 100الجـبـشلُـً واملعخـىي 

 مما ًـؤهـذ بأن هـىان دوس فـعاٌ للجبـشلين في ٍصادة همى الىباث. 1

Stahil  ، اجفلذ هخائج هزه الففت مع هخائج1995واخشون .)            

ـل  2008) الحذًثي ،  ت في ميىهاث خا (  مً خذور ٍصادة معىٍى

ان ٍصادة   .هباث اللمذ مً خالٌ عملُت الخبىير بشػ خامن الجبرلين

كذ ازش اًجابُا في ٍصادة وصن الحبىب.  1-عذد العىِبالث. ظيبلت

) 1-ظيبلت ت هما جىضحها هخائج حذٌو ( ار 3وواهذ هزه الٍضادة معىٍى

ادة في  ـادة جـشهُـض خـامـن  1-وصن الحبىب. ظيبلتان هىان ٍص ظىاء بـٍض

الجـبرلين او ٍصادة معخـىي ظماد الُىسٍا او بخأزيرهما املخـذاخل معا ار 

حضء مً امللُىن  120عىذ سفع جشهيز خامن الجبرلين مً ـفش الى 

ت في وصن الحبىب في العيبلت ار اصدادث مً  ادة معىٍى كذ ادي الى ٍص

ى  2.68 مخىفلا بزلً على حمُع جشاهيز الحامن  1-يبلتغم.ظ 4.95ال

ت في وصن الحبىب عىذ سفع  الاخشي وبىفغ الاججاه هىان ٍصادة معىٍى

ار اصداد الىصن مً   1-هغم. ـه 300الى  100معخىي العماد مً 

% ، واعهشث  164.90وبيعبت ٍصادة هي   1-غم.ظيبلت 5.51الى  2.08

اظت خذور ٍصادة واضحت في هخائج الخذاخل الثىائي بين عاملي الذس 

 120هخائج هزه الففت ار واهذ اعلى اللُم لهزه الففت عىذ الترهيز 

ًىسٍا  1-هغم.ـه 300حضء مً امللُىن مً الحامن ومعخىي العماد 

( % 46.53و  575.73وبيعبت ٍصادة هي )  1-غم.ظيبلت 6.96وهي 

ـ 300، 100ملاسهت بمعاملتي ـفش خامن الجبرلين و  ىسٍا ً 1-هغم. ه

على الخخابع وان اكل كُمت واهذ عىذ الترهيز ـفشمً خامن 

مما ًؤهذ  1-غم.ظيبلت1.03وهي 1-هغم. ـه 100الجبرلين واملعخىي 

ادة جشهيز الجبرلين مع ٍصادة معخىي العماد املماف  هزا بأن لٍض

دوسمهما في ٍصادة كُم هزه الففت جماؼُا ً مع ٍصادة عذد 

ِبالث.ظيبلت                                                                                                         1-ظى

في ججشبت  Buu and Huang)،   (1980جخفم هزه الىخائج مع هخائج 

     .على هباث الشص

ت في وصن 4اؼاسث هخائج حذٌو )  خبت   1000( بىحىد ٍصادة معىٍى

ذم وصٍادة معخىي ظماد الُىسٍا بٍضادة جشهيز الجبرلين املعخخ

حضء مً  120والخذاخل بُنهما ، وواهذ اعلى اللُم عىذ الترهيز 

هغم.  300غم وهزلً عىذ املعخىي  46.09امللُىن مً الحامن وهي 

غم  وان الخذاخل الثىائي بين عاملي الذساظت وان  44.78وهي   1-هـ

 120ذ الترهيز واضحا في ٍصادة هزه الففت ار اعهشث الىخائج باهه عى

ـ 300حضء مً ملُىن حبرلين ومعخىي ظماد  ًىسٍا هما 1-هغم. ه

غم  57.19خبت وهي   1000الافمل في اعطائهما اعلى كُمت لىصن 

( % ملاسهت بمعاملتي ـفشخامن 62.47و  127.67وبيعبت ٍصادة هي )

ًىسٍا على الخخابع ، وان اكل كُمت  1-هغم. هـ 300، 100الجبرلين و

ترهيز ـفش مً خامن الجبرلين واملعخىي لهزه الفف ت واهذ عىذ ال

غم ، وهزا ٌعىد الى ان الاظخجابت ملىغم 25.12وهي  1-هغم. ـه 100

الىمى جدفل في مذي واظع الترهيز خُث ًىعىغ رلً اًجابُا ً على 

 ((Radley, 1982  ميىهاث الحاـل ، وهزه الىخائج اجفلذ مع هخائج

اخل العىِبالث لىباث اللمذ ًخدذد والتي اهذث بان عذد الحبىب د

   .بخفاعل هشمىوي داخل العيبلت

ان اي عامل او عىامل ًؤزش اًجابُاً  في ـفاث ميىهاث الحاـل ) 

خبت  1000، وصن  1-، وصن الحبىب.ظيبلت 1-عذد العىِبالث.ظيبلت

( ًؤزش اًجابُاً  في خاـل الحبىب لىخذة املعاخت )ظىاء واهذ  

( والتي اعهشث 5ا اوضحخه هخائج حذٌو )اـُق او خلل( وهزا م

حضء مً امللُىن مً خامن الجبرلين كذ اعطى اعلى 120بأن الترهيز 

مخفىكت بزلً معىىٍا  1-هغم.هـ 5724كُمت لحاـل الحبىب وهي 

ـل  على خاـل الحبىب جدذ التراهيز الاخشي ، وواهذ الٍضادة في خا

اث العماد التي جخماش  ادة معخٍى ى طشدًا مع الحبىب هدُجت لٍض

خاـل الحبىب الىاجج مً ٍصادة جشاهيز خامن الجبرلين ار اعطى 

 5051ًىسٍا اعلى خاـل خبىب وهى  1-هغم. هـ 300معخىي العماد 

ا على خاـل الحبىب عىذ املعخىي  1-هغم. هـ مخفىق بزلً معىٍى

اما جازير الخذاخل بين  1-هغم. هـ 1976الزي اعطى  1-هغم. ـه 100

ت في كُمت خاـل الحبىب ار عاملي الذساظت  فاعهشث ٍصادة معىٍى

ً  120جدذ الترهيز    1-هغم. ـه  7156واهذ اعلى كُمت هي  حضء م

مً ظماد الُىسٍا  1-هغم. هـ 300امللُىن مً خامن الجبرلين و 

بخفىق معىىي واضح على وافت كُم خاـل الحبىب في معامالث 

ت لهزه الففت واهذ الخذاخل الاخشي ، واعهشث الىخائج بان اكـل كُم

عىذ الترهيز ـفش مً خامن الجبرلين واملعخىي  1-هغم. هـ 904

ًىسٍا مما ًـؤهـذ اهمُت مىغماث الىمى في العملُاث  1-هغم. ـه100

ً الحاـل ـهداـل الحبىب في وخذة املعاخت  التي جـؤدي الى جىـٍى
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خبت غم، اجفلذ هخائج  1000ووصن  1-وهزلًـ عـذد الحـبىب.ظيبلت

  (Waraich and Ahmad, 2010) .الففت مع هخائجهزه 

دلُل الحفاد ًذٌ على وعبت هىاجج الخمثُل املىصعت بين الحاـل 

الاكخفادي )الحبىب( والحاـل الىلي ، وان دلُل الحفاد ًضداد 

( بان 6بٍضادة الحاـل الاكخفادي ،خُث أعهشث هخائج حذٌو )

ت في كُمت دلُل الحفاد عىذ ال ترهيز العالي مً هىان ٍصادة معىٍى

حضء مً امللُىن اعلى كُمت  120خامن الجبرلين ار اعهش الترهيز 

ا على كُم دلُل الحفاد ولبلُت  41.96وهي  % مخفىكا بزلً معىٍى

ًىسٍا جفىكا  1-هغم. ـه 300التراهيز الاخشي ، هزلً اعهش املعخىي 

 ً ا على املعخٍى  ًىسٍا وبيعبت ٍصادة هي 1-هغم. ـه 200و  100معىٍى

( % على الخىالي ، اما الخذاخل الثىائي بين  جشهيز 20.40و  59.91)

خامن الجبرلين ومعخىي ظماد الُىسٍا املمافت ادث الى ٍصادة كُم 

 120واهذ جدذ جشهيز  49.92دلُل الحفاد وان اعلى كُمت لت هي 

ًىسٍا  وبيعبت   1-هغم.هـ 300حضء مً امللُىن مً خامن الجبرلين و

( % ملاسهت بمعاملتي ـفشخامن الجبرلين 63.62و148.11ٍصادة هي )

ًىسٍا، وان اكل كُمت لهزه الففت واهذ   1-هغم.ـه 300،  100و

  1-هغم.ـه 100%عىذ الترهيز ـفش خامن الجبرلين واملعخىي 20.12

ًىسٍا  وكذ ًشحع العبب الى هفاءة الجبرلين في ٍصادة وجدعين الىمى 

ودلُل الحفاد ، وان هخائج  الضهشي وبالخالي ٍصادة خاـل الحبىب

) والزي اؼاس الى 1994هزه الففت جخفم مع هخائج )املباسن ، 

اظخخذام الجبرلين سؼا ًعلى هباث الزسة الففشاء ادي الى ٍصادة دلُل 

 %. هزلً اجفلذ الىخائج مع ما اؼاس الُهِ 41% الى 31الحـفاد مـً 

(Thomas, 1982) املداـُل  الى ان ٍصادة خاـل الحبىب في هباجاث

ٌعىد بالذسحت الشئِعُت الى جدعين جىصَع املادة الجافت الى الاحضاء 

الحفادًت مً الىباث )ٍصادة دلُل الحفاد( اهثر مما ٌعىد الى ٍصادة 

  املادة الجافت اليلُت ،  وان الافت مىغماث الىمى الىباجُت

 ًمىً ان ًؤزش في اهخاج املادة الجافت اليلُت )الحاـل الباًىلىجي(

وحغير جىصَعها وبزلً ًؤزش في دلُل الحفاد ، وهزلً ٌعضي ظبب 

 300ٍصادة دلُل الحفاد للىباجاث التي اظخلمذ معخىي ظماد 

الى ٍصادة خاـل الحبىب لهزه الىباجاث كُاظا بالىباجاث  1-هغم.ـه

ين                   .  1-هغم. هـ  200و  100عىذ املعخٍى

ة جشهيز خامن الجبرلين ادي الى ( بان ٍصاد7اعهشث هخائج حذٌو )

ت في جشهيزالىتروحين في الحبىب ار واهذ وعبت الٍضادة  ٍصادة معىٍى

% 198.54حضء مً امللُىن ملاسهت بالترهيز ـفش هي  120عىذ الترهيز 

وبغن الىغش عً معخىي الدعمُذ ، وبىفغ الاججاه ادث ٍصادة 

الى ٍصادة  مً الُىسٍا 1-هغم. ـه 300الى  100معخىي العماد مً 

ت  3.14الى  2.26جشهيز الىتروحين مً  وواهذ هزه الٍضادة ٍصادة معىٍى

% ، وللذ اوضحذ الىخائج في الجذٌو اعاله بان 38.93وبيعبت 

لخذاخل جشهيز خامن الجبرلين ومعخىي العماد الُىسٍا جازير معىىي 

حضء مً امللُىن مً خامن الجبرلين  120في هزه الففت وان الترهيز 

ـ 300عخىي العماد  وامل هما  الافمل في اعطائهما اعلى  1-هغم. ه

كُمت لترهيز الىتروحين ملاسهت مع حمُع اللُم الاخشي وبيعبت ٍصادة 

( % ملاسهت بمعاملتي ـفشخامن الجبرلين 178.39و  392.46هي)

ًىسٍا وان اكل كُمت لهزه الففت واهذ  1-هغم. هـ 300،  010و

هغم.  100امن الجبرلين واملعخىي % عىذ الترهيز ـفش مً خ1.12

ًىسٍا ، وهزه الىخائج جىهذ بان لٍضادة جشهيز خامن الجبرلين   1-هـ

دوسا مهما في ٍصادة همى الىباث بىحىد العماد جخفم هزة الىخائج مع 

 ..)1986هخائج )عبذٌو ومدمذ ، 

( ان ٍصادة وعبت البروجين في الحبىب كذ 8بُيذ هخائج حذٌو )

حضء  120دة في جشهيز الىتروحين في ار اعهش الترهيز جماؼذ مع الٍضا

ـادة  25.54مً امللُىن مً الحامن وعبت بشوجين كذسها  وبـيعبت ٍص

% ملـاسهت بالترهُـض ـفـش ـمً الحـامن وواهذ الٍضادة في  199.56هـي 

اث العماد فعىذ سفع  كُم وعبت البروجين جخماش ى مع ٍصادة معخٍى

ًىسٍا اسجفع وعبت  1-هغم. هـ 300الى  100معخىي العماد مً 

% ، ٌعضي  39.21وبيعبت ٍصادة هي  19.63الى  14.10البروجين مً 

العبب في ٍصادة وعبت البروجين في الحبىب مع ٍصادة معخىي العماد 

 الىتروحُجي الى جىفش عىفش الىتروحين في مدلىٌ التربت على ـىسة

((No3  الى امىهُا  والتي  والتي ًمخفها الىباث لخختٌز داخل اوسجخه

جخدذ بذوسها مع املىاد الياسبىهُذساجُت الزائبت لخيىن الاخماك 

شه الببدُذًت لخيىًٍ  الامُيُت والتي جشجبط بعمها ببعن بىاظطت الـا

البروجِىاث ، لزي حعذ وعبت الىتروحين املخىفشة في الىباث عامال 

  .مدذدا ليعبت البروجين في خبىب اللمذ

ىائي لعاملي الذساظت جازير معىىي في ٍصادة وعبت ووان للخذاخل الث

هاججت مً جذاخل  30.06البروجين في الحبىب ار واهذ اعلى وعبت هي 

مً   1-هغم. ـه 300حضء مً امللُىن ووعبت  120جشهيز الحامن 

( % ملاسهت بمعاملتي 178.08و  329.43الُىسٍا وبيعبت ٍصادة كذسها )

على الخخابع ،   1-غم. هـه 300، 100ـفش خامن الجبرلين و 

% عىذ الترهيز ـفش خامن 7.0واعهشث الىخائج اكل كُمت لهزه وهي 

ـ 100الجبرلين واملعخىي  مً الُىسٍا ، اجفلذ هزه الىخائج   1-هغم. ه

 .( في دساظتهم على هباث اللمذ2011مع هخائج )العاعذي واخشون ،

ت الظخخذا9ان هخائج حذوٌ ) م ول عامل ( اؼاسث بىحىد ٍصادة معىٍى

حضء مً  120مً عىامل الذساظت وهزلً جذاخلهما ار ان الترهيز 

امللُىن مً الحامن اعطى اعلى وعبت للياسبىهُذساث في الحبىب 

 3.60ملاسهت بالترهيز ـفش مً الحامن اعاله والزي اعطى  8.45وهي 

وعبت  1-هغم. ـه 300، هزلً اعهش املعخىي العالي مً العماد 

مً  1-هغم. ـه 100ملاسهت باملعخىي  6.72ها واسبىهُذساث كذس 

وهزلً وان هىان جفىق  5.26العماد والزي اعطى وعبت كذسها 

اث الاخشي  1-هغم. ـه 300معىىي ملعخىي العماد  على بلُت املعخٍى

حضء مً امللُىن مً  120، هزلً اعهش الخذاخل الثىائي بين الترهيز

مً الُىسٍا اعلى  1-هغم. هـ 300خامن الجبرلين ومعخىي العماد 
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وبيعبت ٍصادة كذسها  10.24كُمت ليعبت الياسبىهُذساث وهي 

 100( % ملاسهت بالترهيز ـفش خامن الجبرلين و 160.56و  229.26)

ـ 300،  ولزلً جفىكذ هزه املعاملت معىىٍا على باقي   1-هغم. ه

معامالث الخذاخالث الاخشي ،واعهشث الىخائج بان اكل كُمت لهزه 

ترهيز ـفش خامن الجبرلين واملعخىي الففت و هغم.  100اهذ عىذ ال

% ، اجفلذ هزه الىخائج مع هخائج 3.11ًىسٍا وهي  1-هـ

 . (2000)الىعُمي،

وعخيخج مً خالٌ عشك الىخائج بأن ٍصادة جشهيز الجبرلين واظخخذامُه 

ير   على الىباجاث مع ٍصادة معخىي ظماد الُىسٍا وان لهما جأز
ً
سؼا

ادة كُم الففاث املذسوظت اعاله ملدفٌى اللمذ الىامي اًجابي في  ٍص

في جشبت مىطلت خاهلين / مدافغت دًالى والتي جفخلش الى مثل هزه 

حضء بامللُىن مً الجبرلين                 120الذساظاث ، ووان الترهيز

م  1-هغم .ـه 300ومعخىي  ظماد ًىسٍا هما الافمل في ٍصادة ُك

ى لىء هخائج الخجشبت اعاله واظخيخاحاتها الففاث املذسوظت ، وعل

هىص ي بأحشاء دساظاث وبدىر خللُت مع مشاعاة اخز اـىاف اخشي 

تراهيز عالُت  اث الاظمذة املخىفشة مدلُاً  وب مً اللمذ وصٍادة معخٍى

ُاث  مً الجبرلين في هزه املىطلت )خاهلين ( لغشك اعطاء جـى

مداـُل الحبىب في ظمادًت مالئمت جؤدي بالىدُجت الى ٍصادة غلت 

 . وخذة املعاخت

 املفادس
( . جأزير الحؾ والىتروحين على خاـل 1989البهادلي ، كاظم اخمذ حاظم ) 1-

ُت  هىعُت العلف والحبىب للؽعير والؽىفان واللمذ الؽُلمي . سظالت ماحعخير ، ول

 . الضساعت ، حامعت بغذاد ، العشاق

جأزير جشاهيز وعذد سؼاث بعن مىغماث ( . 2008الحذًثي ، معضص عضٍض خعً )  2-

ـــيىهاجِه لىباث اللمذ ــ ل وـم ــخلق عشق العىط في الىمى والحـا  الىمى ومعخــ

(Triticum aestivum L.  ) .  الهُثم ، حامعت بغذاد ً ت اب سظالت ماحعخير ، ولُت الترُب

 . ، العشاق

ٍت ( . بزوس الىباجاث . ملالت عً الجمع2006ُالخىسي ، مىس ى ) 3- ت اليىهُت العىس

  .،الجمهىسٍت العشبُت العىسٍت

ٍض   4- ـــى لطُف عض العاعذي ، عباط حاظم خعين و عبذ عىن هاؼم علىان واظــ

( . جأزير الخذاخل بين معخىٍاث مخخلفت مً هتراث البىجاظُىم 2011الاسوىاصي )

. مجلت حامعت هشبالء  4ومىعذ اخز العُىت في همى هباث الحىطت ـىف ؼام 

 . 329 – 326( : 2، عذد ) 9لعلمُت ، املجلذ ا

ُت 1996اللِس ي ، وفاق امجذ مدمذ خالذ ) 5- ( . جأزير بعن مىغماث الىمى الىباج

اطشوخت دهخىساه ، ولُت الضساعت . ( .Vicia faba L ) على اـىاف مخخلفت مً الباكالء

 . ، حامعت بغذاد ، العشاق

بعن مىغماث الىمى الىباجُت ومىاعُذ الضساعت ( . جأزير 1994املباسن ، فلُذ علي )-  6

ُت  . ( .Zea mays L ) الشبُعُت في همى وخاـل الزسة الففشاء اطشوخت دهخىساه ، ول

 . الضساعت ، حامعت بغذاد ، العشاق

( . مبادي حغزًت الىباث )جشحمت( . 2000الىعُمي ، ظعذ اللت هجم عبذ اللت )7-

ًـشٍت داس الـىخب والطباعت الطبعت الثاهُت ، جألُف ن ،  مُـىي ل وي. ا. هُذي . مذ

ل ، العشاق  . والـيؽش ، ـحامعت املـى

ُـاط  8- الُىوغ ، عبذ الحمُذ اخـمذ ومـدفىظ عبذ الـلادس مدمذ وصوي عبذ ال

ل ، 1987) ( . مـداـُل الحبىب. مذًشٍت داس الىخب للطباعت واليؽش ، حامعت املـى

 . العشاق

(. فعلجت الخمشواث. 1986بذ العغُم واعم مدمذ )عبذٌو ، هشٍم ـالح وع - 9

ل ، العشاق  . مذًشٍت داس الىخب للطباعت واليؽش ،           حامعت املـى
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 ( بعن الففاث الىُمائُت والفيًزائُت لتربت الذساظت كبل الضساعت .1حذٌو )

 مفصوالت التربة 

 الىتروجين الجاهس  )غم / كغم ثربة(

 )ملغم/غم ثربة(

EC 

( ds/m ) 
pH 

 وسجة التربة الرمل الغرين الطين

 7.4 0.59 81.79 مٍضجُت 189 498 313

 

 لىباث اللمذ.  (1-( جأزيرخامن الجبرلين وظماد الُىسٍا وجذاخلهما في عذد العىِبالث)ظىِبلت.ظيبلت2حذٌو )

 ثركيزحامض الجبرلين 

 )جسء من املليون(

   معدل ثاثير       1-مستوى السماد كغم. هـ

               ثركيزحامض

    الجبرلين  
100 200 300 

0 7.0 9.0 11.0 9.0 

30 8.0 13.0 15.0 12.0 

60 10.0 15.0 17.0 14.0 

90 11.0 18.0 19.0 16.0 

120 15.0 19.0 23.0 19.0 

معذٌ جازير معخىي 

 العماد
10.2 14.8 17.0  

LSD 

(0.05)  

1.611جشهيز الجبرلين =   

1.822معخىي العماد =   

3.353الخذاخل =   

 

 اللمذ . لىباث )1-ظيبلت.غم (جأزير خامن الجبرلين و ظماد الُىسٍا وجذاخلهما في وصن الحبىب  (3حذٌو )

 جشهيزخامن الجبرلين

 )حضء مً امللُىن(

   معذٌ جازير    1-معخىي العماد هغم. هـ

                جشهيزخامن

 الجبرلين 
100 200 300 

0 1.03 2.26 4.75 2.68 

30 2.11 4.12 4.93 3.72 

60 2.16 4.46 5.23 3.95 

90 2.37 4.69 5.66 4.24 

120 2.75 5.14 6.96 4.95 

  5.51 4.13 2.08 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 0.522جشهيز الجبرلين = 

 0.708معخىي العماد = 

 0.917الخذاخل = 
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 .لىباث اللمذ خـبت )غم(  1000( جـأزـُـش  خاممالجـبرلين و ظمـاد الُـىسٍا وجـذاخـلهما في وصن 4حـذٌو )

 جشهيزخامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

 معذٌ جازير       1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

     الجبرلين
100 200 300 

0 25.12 32.45 35.20 30.92 

30 27.14 35.56 41.16 34.62 

60 28.65 40.72 44.11 37.83 

90 31.71 43.99 46.22 40.64 

120 34.88 46.20 57.19 46.09 

  44.78 39.78 29.5 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 1.380جشهيز الجبرلين = 

 2.113معخىي العماد = 

  2.919الخذاخل = 

 

 

 

 

 ( لىبات اللمح . 1-الجبرلين وسـماد اليوريا وثداخلهما في حاصل الحبوب )كغم. هـ( ثـأثيرحامض 5جدول )

 جشهيزخامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

  معذٌ جازير       1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

    الجبرلين
100 200 300 

0 904 2052 3260 2072 

30 1344 3356 4516 3072 

60 1648 4464 4944 3685 

90 2468 4992 5380 4280 

120 3516 6500 7156 5724 

  5051 4272 1976 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 11.0جشهيز الجبرلين = 

 9.72معخىي العماد = 

 16.68الخذاخل = 
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 في دلُل الحفاد)%( لىباث اللمذ . ( جأزيرخامن الجبرلين وظماد الُىسٍا وجذاخلهما6حذٌو )

 جشهيزخامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

  معذٌ جازير      1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

     الجبرلين
100 200 300 

0 20.12 24.65 30.51 25.09 

30 22.37 26.77 36.22 28.45 

60 24.66 30.11 39.87 31.55 

90 27.11 39.47 43.55 36.71 

120 30.82 45.15 49.92 41.96 

  40.01 33.23 25.02 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 1.025جشهيز الجبرلين = 

 0.692معخىي العماد = 

  1.389الخذاخل = 

 

 

 

 في جشهيز الىتروحين )%( في الحبىب لىباث اللمذ . ( جأزيرخامن الجبرلين وظماد الُىسٍا وجذاخلهما7حذٌو )

 جشهيز خامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

  معذٌ جازير      1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

     الجبرلين
100 200 300 

0 1.12 1.25 1.73 1.37 

30 1.63 1.94 2.26 1.94 

60 2.53 2.88 3.11 2.84 

90 2.78 3.56 3.79 3.38 

120 3.22 4.23 4.81 4.09 

  3.14 2.77 2.26 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 0.027جشهيز الجبرلين = 

 0.048معخىي العماد = 

 0.065الخذاخل = 
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 في وعبت البروجين )%( في الحبىب لىباث اللمذ . ( جأزير خامن الجبرلين وظماد الُىسٍا وجذاخلهما8حذٌو )

 جشهيز خامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

  معذٌ جازير      1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

     الجبرلين
100 200 300 

0 7.0 7.81 10.81 8.54 

30 10.19 12.13 14.13 12.15 

60 15.81 18.0 19.44 17.54 

90 17.38 22.25 23.69 21.11 

120 20.13 26.44 30.06 25.54 

  19.63 17.33 14.10 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 0.201جشهيز الجبرلين = 

 0.312معخىي العماد = 

  0.451الخذاخل = 

 

 

 الحبىب لىباث اللمذ . في وعبت الياسبىهُذساث )%( في ( جأزيرخامن الجبرلين وظماد الُىسٍا وجذاخلهما9حذٌو )

 جشهيز خامن الجبرلين 

 )حضء مً امللُىن(

  معذٌ جازير      1-معخىي العماد هغم. هـ

   جشهيزخامن            

     الجبرلين
100 200 300 

0 3.11 3.77 3.93 3.60 

30 4.36 4.67 4.95 4.66 

60 5.54 5.97 6.61 6.04 

90 6.16 6.99 7.88 7.01 

120 7.11 8.00 10.24 8.45 

  6.72 5.88 5.26 معذٌ جازير معخىي العماد

LSD 

(0.05) 

 0.189جشهيز الجبرلين = 

 0.214معخىي العماد = 

  0.363الخذاخل = 

 


