
) ١(العدد) ٣٣( المجلدزراعة الرافدین                                                                                 مجلة
٢٠٠٥ 
البرومینال ومستویات السماد النایتروجیني  األدغالتراكیز مختلفة من منظم النمو الكلتار ومبید  تأثیر

 )الصنف المحلي(في نمو وحاصل الشعیر 
 Hordeun distichum L.  

  عبد العزیز شیخو عبد الجبار
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة / قسم علوم الحیاة 

  
  الخالصة

الیجuاد تuاثیر مuزیج مuن ثuالث تراكیuز مuن معuوق  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١دراسة حقلیuة لموسuم  أجریت
ریضuة االوراق جزء بالملیون مع تركیزین من مبید االدغال ع) ٢٠٠٠و  ١٠٠٠صفر و (النمو الكلتار 

  صuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuفر ) (برمینuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuال(
وراق اولیuة وتحuuت تuاثیر ثuuالث مسuتویات فuuي أ ٤-٣جuزء بuuالملیون رشuت فuuي مرحلuة تكuuوین ) ١٠٠٠و

یام مuن المعاملuة بuالمزیج علuى النمuو ومكونuات أ ٧ضیف بعد أدونم /كغم ) ٤٠و ٢٠صفر و(النتروجین 
عنuوي فuي ارتفuاع النبuات وطuول ظھرت النتائج حصول انخفuاض مأ). تصنیف المحلي(الحاصل للشعیر 

) سuم ٢.٢و ٢١.٩و ٧٣.٧( السالمیة العلویة والقاعدیة تحت تاثیر التراكیز المختلفuة مuن الكلتuار فكانuت 
  علuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuى التuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuوالي، والuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuى زیuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuادة معنویuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة 
في عuدد التفرعuات وعuدد السuنابل وعuدد الحبuوب فuي النبuات الواحuد وعuدد الحبuوب فuي السuنبلة الواحuدة 
  فكانuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuت 

لم تظھر تاثیر معنوي للكلتار على طول السuنبلة ووزن .على التوالي ) ٢٢.٧و  ٢٠١.٣و  ٨.٨و  ٩.٥(
تاثیر معنوي على الصفات المدروسة سوى انخفاض قلیuل ) البرومینال(لم یكن لمبید االدغال . الف حبة 

تویات اظھuر مسu.علuى التuوالي ) سuم ٢٣.٢و ٧٤.٥(ومعنوي في ارتفاع النبات وطول السالمیة العلویuة 
ثیراً واضحاً ومعنویاً في زیادة طول السالمیة العلویة والقاعدیة وعدد الحبوب فuي السuنبلة أالنایتروجین ت

وتشیر التداخالت الثانویة والتداخل الثالثي بین العوامuل الثالثuة . الواحدة وعدد الحبوب في النبات الواحد
uادة عuى زیuات والuاع النبuي ارتفuوي فuاض معنuات الى حصول انخفuي النبuوب فuدد الحبuات وعuدد التفرع

یستنتج مuن نتuائج ھuذه الدراسuة ان لمعuوق النمuو الكلتuار . الواحد وخاصًة عند التراكیز العالیة للمعامالت
  .وبالتداخل مع السماد النایتروجیني القابلیة على تقلیل االرتفاع والى زیادة حاصل النبات الواحد 

  
  المقدمة

حبuوب المھمuة وان زیuادة الحاجuة وانخفuاض معuدل االنتuاج لالراضuي یعد الشعیر من محاصیل ال
المزروعuuة بھuuذا المحصuuول ادت الuuى االھتمuuام الكبیuuر فuuي اسuuتعمال بعuuض الطuuرق العلمیuuة لرفuuع انتاجیuuة 

  . وحدة المساحة 
فاالضuuطجاع الكثیuuف وخاصuuة فuuي المنuuاطق الرطبuuة وعنuuد اضuuافة السuuماد النیتروجینuuي تعuuد مuuن 

في فقدان وضیاع نسبة كبیuرة مuن الحاصuل والتقلیuل مuن كفuاءة وسuرعة الحاصuدة ممuا  العوامل الرئیسیة
  Street(یتطلuuب الحاجuuة الuuى زمuuن اضuuافي اكثuuر مuuن الuuزمن المقuuرر اعتیادیuuاً كحصuuاد مسuuاحة معینuuة 

لذلك فان استعمال منظمات النمو خاصة المعیقuات لغuرض تحسuین وزیuادة االنتuاج .  )١٩٨٦وآخرون ، 
حuuاالت االضuuطجاع واالسuuتفادة مuuن كمیuuات السuuماد النیتروجینuuي المضuuاف وخاصuuة فuuي  والتقلیuuل مuuن

المناطق ذات الرطوبة العالیة اصبح موضوع اھتمام الكثیر من الباحثین في الدول المتقدمة ، حیuث وجuد 
ان اضافة ھذه المنظمات تؤدي الى تقلیل ارتفاع وتصلب سیقان النباتات وھذه بدورھا تuؤدي الuى تحفیuز 
  وزیuuuuuuuuuuادة التفرعuuuuuuuuuuات والuuuuuuuuuuى التقلیuuuuuuuuuuل مuuuuuuuuuuن االضuuuuuuuuuuطجاع وزیuuuuuuuuuuادة الحاصuuuuuuuuuuل النھuuuuuuuuuuائي 

)Hill  ، رونuuuعیر و  ١٩٨٢وآخuuuة الشuuuي حالuuuفAbdel-Wahab  ، رونuuuار  ١٩٨٣وآخuuuد الجبuuuوعب
 Faulkenوذكuuuر ). ٢٠٠٠وعبuuuد الجبuuuار وزیuuuدان ،  ١٩٩١وعطیuuuة وآخuuuرون ،  ١٩٩١وآخuuuرون ، 

فuuuuuي ) ١٩٨٥( Hebblethwaiteو  Hamptonو )١٩٨٢(وآخuuuuuرون  Hebblethwaiteو  )١٩٨١(
  حالuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة نبتuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuات الزیuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuوان االنكلیuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuزي المعمuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuر 

)Lolium perenne( وBaker  رونuuوآخ)١٩٨٣(  رزuuات الuuة نباتuuي حالuuف)Oryza sativa . ( ان
اضuافة معuوق النمuو الكلتuار عuن النباتuات ادت الuuى قصuر طuول النبuات وتقلیuل االضuطجاع وزیuادة عuuدد 



ة والuى زیuادة الحاصuل النھuائي، كمuا اشuاروا الuى ان الكلتuار ربمuا یعمuل علuى الحبوب في السنبلة الواحد
  .تثبیط تكون مادة الجبرلین الطبیعي في النباتات 

   Barban(عنuد اسuتعمالھما الربعuة مبیuدات لالدغuال  )١٩٨٤( Sullivanو Kirklan أشuاروقد 
ھكتuuار فuuي مرحلuuة /مكغuu ١بتراكیuuز  ).Dickito methylو Flamprop methylو Ditenzoquatو

قتuuل نباتuuات الشuuوفان والuuى زیuuادة الحاصuuل  إلuuىوراق اولیuuة لمكافحuuة الشuuوفان فuuي حقuuول الحنطuuة أ ٤.٢
  النھائي معنویاً وعدم ظھور

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٥/ ٣/ ٢٣وقبولھ      ٥/١١/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 



 – ٠.١(ان التراكیuuز القلیلuuة  )١٩٧٩( Banoو Rozaوضuuح أو. ثuuار سuuلیبة علuuى نباتuuات الحنطuuةآأي 
زیuادة معنویuة فuي طuول الرویشuة والجuذیر  إلuى أدت ٢.٤ D األدغuالمن مبیuد ) جزء في الملیون ٠.٠١

 أدىسuلوك المبیuد ممuا ) جuزء بuالملیون ١٠٠٠(وسلكت سلوك مشجع النمو بینما سلكت التراكیuز العالیuة 
لuuى زیuuادة إدى أ Prominal األدغuuالان مبیuuد  )١٩٨٤(رمیلuuة  أبuuووذكuuر . مuuوت بuuادرات الفاصuuولیا إلuuى

العریضuة  لألدغuالمعنویة في حاصuل الحبuوب والقuش للقمuح والuى انخفuاض معنuوي فuي الuوزن الجuاف 
  . األوراق

ثیر تراكیز مختلفة من معوق النمو كلتار بعuد مزجھuا مuع أان الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة ت
وذلuuك لتقلیuuل عملیuuات الخدمuuة الزراعیuuة فuuي عملیuuة واحuuدة ) ومینuuالبر( األوراقالعریضuuة  األدغuuالمبیuuد 

مسuuتویات مختلفuuة مuuن السuuماد النتروجینuuي فuuي صuuفات النمuuو والحاصuuل النھuuائي للشuuعیر  تuuأثیروتحuuت 
  .في الحقل ) الصنف المحلي(
  

  مواد وطرق البحث
لموسuم في تجربة حقلیuة دیمیuة ) Hordeum distichumالصنف المحلي (زرعت بذور الشعیر 

تحت تاثیر ثuالث معuامالت  ٢٩/١١/٢٠٠١محافظة نینوى في / في قضاء تلكیف  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١عام 
-Prominal) (3,5 dibromo(ومبیuد البرومینuال ) Paclobutrazol(مختلفة ھي معوق النمو الكلتار 
4-hydroxy-benzonitrile ( لuاللقتuة  األدغuذت الت األوراقعریضuي ، ونفuماد النیتروجینuuة والسuuجرب

  زرعuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuت الحبuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuوب فuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuي تربuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة :  كuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuاآلتي
خطuوط داخuل كuل  أربعuةفuي ) نینuوى/مختبر تحلیل التربuة فuي مركuز البحuوث الزراعیuة(طینیة مزیجیة 

  وحuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuدة 
 ٤-٣سuم وتuم معاملuة النباتuات فuي مرحلuة  ٢٠م والمساحة بین خط وآخuر  ٢تجریبیة طول الخط الواحد 

 ١٠٠٠صuفر و(امل مكونة منة معuوق النمuو الكلتuار بمزیج من ثالث عو ٢٠/٢/٢٠٠٢في  أولیة أوراق
جuزء بuالملیون وتحuت ثuالث ) ١٠٠٠صuفر و( Prominalبuالملیون مuع التركیuزین مuن /جزء) ٢٠٠٠و

وباسuتخدام تصuمیم القطاعuات العشuوائیة . دونم/كغم) ٤٠و ٢٠صفر و(مستویات من السماد النیتروجیني 
كمuا سuجلت درجuات الحuرارة . عاملیة وبثالث مكuرراتمعاملة  ١٨الكاملة في تجربة عاملیة تتكون من 

الموصuل /وكمیات االمطار الساقطة خالل فترة النمو والتي تم الحصول علیھuا مuن دائuرة االنuواء الجویuة
وفي نھایة الموسم اختیرت عشوائیاً النباتات من الخطوط الوسطیة فuي كuل  ).١(جدول الوالموضحة في 

  : تیة وحدة تجریبیة ودرست الصفات اال
عuuدد . ٤ .)سuuم(طuuول السuuالمیة القاعدیuuة . ٣). سuم(طuuول السuuالمیة العلویuuة . ٢). سuuم(ارتفuاع النبuuات . ١

  . التفرعuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuات
عuuدد الحبuuوب فuuي . ٨.  عuuدد الحبuuوب فuuي السuuنبلة الواحuuدة. ٧). سuuم( طuuول السuuنبلة. ٦. عددالسuuنابل. ٥

  ).غم(لف حبة أوزن . ٩. النبات الواحد
للقطاعuuات  اإلحصuuائيتحلیuuل المتوسuطات طبقuuاً لطریقuuة التحلیuuل  حسuبت متوسuuطات الصuuفات وتuuم

% ٥ومقارنuuuة المتوسuuuطات بطریقuuuة دنكuuuن وعنuuuد مسuuuتوى احتمuuuال ) ١٩٩٠داود وزكuuuي، (العشuuuوائیة 
  .والمتوسطات التي تحمل نفس الحرف ال تختلف عن بعضھا معنویاً 

  
فuي  ٢٠٠٢–٢٠٠١م الزراعuة لموسu واألمطuاریبین المعuدالت الشuھریة لuدرجات الحuرارة  :)١( جدولال

  موقع التجربة
  )ملم(الشھریة  األمطارمعدل مجموع   )°م(الحرارة  معدل درجات  األشھر
٢٠٠١  -  -  

  ٢.٦  ٢٢.٨  األولتشرین 
  ١١.١  ١٣.١   الثاني تشرین 

  ٤٨.٣  ١٢.٠٠٠  األولكانون 
٢٠٠٢      

  ٥٥.٤  ٧.١  كانون الثاني
  ١٧.٩  ١٠.٣  شباط
  ١٢٦.١  ١٤.٧  آذار



  ٧٧.٤  ١٧.٣  نیسان
  ١.١  ٢٣.٩  أیار

  -  ٣٠.١  حزیران
  ملم ٣٣٩.٣    المجموع

  



  النتائج والمناقشة
في الواحد التي شuملت المعاملuة بمبیuد  األوراقالعریضة  األدغاللنباتات  آثاربشكل عام لم تظھر 

كuuuالبریبرة والفجیلuuuة  األوراقالعریضuuuة  األدغuuuالبینمuuuا ظھuuuرت بعuuuض نباتuuuات  Prominal األدغuuuال
  . Promonal األدغالبرة في الوحدات التي لم تعامل بمبید والجنی

، جuuuزء فuuuي ٢٠٠٠، ١٠٠٠(ان معاملuuuة النباتuuuات بتركیuuuزین  )٤، ٣، ٢(یتضuuuح مuuuن الجuuuدول 
من معوق النمو الكلتار ادت الى حصuول انخفuاض فuي ارتفuاع النبuات وطuول السuالمیة العلویuة ) الملیون

علuى %)  ١٥.١و ٩.٢(نسuبة االنخفuاض فuي ارتفuاع النبuات  والقاعدیة مقارنة بمعاملuة المقارنuة وكانuت
  التuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuوالي وفuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuي طuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuول السuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuالمیة العلویuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuة 

ویعuuود السuuبب فuuي ذلuuك الuuى ان %). ٢٩.٠و ٢٥.٨(وفuuي طuuول السuuالمیة القاعدیuuة %) ١٣.٨و ٤.٣(
ولذي یؤثر فuي سلسuلة مuن ) Kaurene(نزیم الـ أمعوقات النمو تعمل على قصر النبات من خالل تثبیط 

وان ) ١٩٨٤( Lawrenceو Dalzielلى تكوین الجبرلین وھuذه تتفuق مuع مuا ذكuره إفاعالت المؤدیة الت
  ).١٩٦٨( Simpsonمن نمو النبات ، حیث یبین  األخیرةقصر السالمیات لھ فوائد في المرحلة 

  
 للشعیر) سم(تراكیز مختلفة من مزیج الكلتار والبرومینال في ارتفاع النبات  تأثیر :)٢(جدول ال

  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(
تراكیز 

البرومینال 
جزء (

  )بالملیون

تراكیز 
جزء (الكلتار 

  )بالملیون

  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  البرومینال

  الكلتار  البرومینال  لكلتار× 
  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر
      أ ٩٢.٩  أ ٩٢.٥  أ ٩٣.٧  أ ٩٢.٥  صفر
      ب ٨٣.٨  ب ج٨١.٦  ب ٨٤.٥  ب ٨٥.٥  ١٠٠٠
      ج ٧٨.٦  ھـ و ٧٥.٥  ج د ٧٧.٢  ب ٨٣.٢  ٢٠٠٠

١٠٠٠  
      ج ٨٠.٨  ب ٨٤.٨  ھـ و ٧٤.١  ب ٨٣.٦  صفر
      د ٧٣.٨  و ز ٧١.٠  و ٦٨.٨  ب ج ٨١.٦  ١٠٠٠
      ھـ ٦٨.٩  ز ٦٨.٦  د ھـ ٧٦.٠  ج ٦٢.٢  ٢٠٠٠

  البرومینال
  النتروجین ×

    أ ٨٥.٢١    أ ٨٣.٢  أ ٨٥.١  أ ٨٧.٠  صفر
    ب ٧٤.٥    ب ٧٤.٨  ب ٧٢.٩  ب ٧٥.٨  ١٠٠٠

  الكلتار
  النتروجین ×

  أ ٨٦.٨      أ ٨٨.٦  ب ٨٣.٩  أ ٨٨.٠  صفر

 ٧٨.٨      ج ٧٦.٣  ج ٧٦.٦  ب ٨٣.٥  ١٠٠٠
  ب

  ج ٧٣.٧      ج ٧٢.٠  ج ٧٦.٦  ج ٧٢.٧  ٢٠٠٠
        أ ٧٩.٠  أ ٧٩.٠  أ ٨١.٤    النتروجین

  %٥احتمال  المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى
  

للشعیر ) سم(ثیر تراكیز مختلفة من مزیج الكلتار والبرومینال في طول السالمیة العلویة أت: )٣(ول الجد
  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(

اكیز البرومینال تر
  )جزء بالملیون(

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

  البرومینال  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  الكلتار ×

البرومینا
  ل

  الكلتار
  ٤٠  ٢٠  صفر

  
  صفر

      أ ٢٥.٨  أ ٢٨.٧  ب ٢٥.٤  ج د٢٣.٤  صفر
      أ ٢٥.٤  أ ٢٧.٨  ج د٢٣.٥  ب ٢٥.٠  ١٠٠٠

  د ھـ ٢٣.٢  و-د ٢٢.٤  و ٢١.٦  ٢٠٠٠
ب  ٢٢.٣
      ج

  
١٠٠٠  

      أ ٢٤.٩  ب ج ٢٤.٧  ب ٢٥.٠  ب ٢٥.٢  صفر
      ب ٢٣.٣  ب ٢٤.٨  ھـ و ٢٢.٢  د ھـ ٢٣.٠  ١٠٠٠



      ج ٢١.٥  و-د ٢٢.٦  ھـ و ٢٢.٦  ز ١٩.٥  ٢٠٠٠
  البرومینال

  النتروجین ×
    أ ٢٤.٥    أ ٢٦.٥  ب ج ٢٣.٧  ب ج ٢٣.٣  صفر
    ب ٢٣.٢    ب ٢٤.٠  ب ج ٢٣.٢  ج ٢٢.٥  ١٠٠٠

  
  الكلتار

  النتروجین ×

  أ ٢٥.٤      أ ٢٦.٧  ب ج ٢٥.٢  ج ٢٤.٣  صفر
  أ ٢٤.٣      أ ب ٢٦.٣  د ھـ ٢٢.٨  ج د ٢٤.٠  ١٠٠٠
  ب ٢١.٩      د ھـ ٢٢.٩  ھـ ٢٢.٥  و ٢٠.٥  ٢٠٠٠

        أ ٢٥.٣  ب ٢٣.٥  ب ٢٢.٩    النتروجین
  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 



) سuuم(ثیر تراكیuuز مختلفuuة مuuن مuuزیج الكلتuuار والبرومینuuال فuuي طuuول السuuالمیة القاعدیuuة أتuu :)٤(جuuدول ال
  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(للشعیر 

تراكیز 
جزء (البرومینال 
  )بالملیون

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

البرومینا  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  ل

  الكلتار ×

البرومینا
  الكلتار  ل

  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر
      أ ٣.٥  أ ٣.٨  أ ب ٣.٤  أ ب ٣.٥  صفر
    ٢.٢  أ ٢٥.٤  د- ب ٢.٨  ھـ و ١.٧  و-د ٢.٠  ١٠٠٠
      ب ٢.٤  ھـ-ج ٢.٥  ھـ-ج ٢.٥  و-د ٢.٢  ٢٠٠٠

١٠٠٠  

      ب ٢.٧  ھـ-ج ٢.٥  ھـ-ج ٢.٤  ج-أ ٣.٢  صفر
      ج ١.٨  و-د ٢.٠  و-د ٢.٠  و ١.٥  ١٠٠٠

ب  ٢.١  و-د ٢.٣  و-د ٢.٢  ھـ و ١.٨  ٢٠٠٠
  ج

    

  البرومینال
  النتروجین ×

    أ ٢.٦    أ ٣.٠  ب ٢.٥  ب ٢.٥  صفر
    أ ٢.٢    ب ٢.٣  ب ٢.٢  ب ٢.١  ١٠٠٠

  الكلتار
  النتروجین ×

  أ ٣.١      أ ب ٣.٢  ب ٢.٩  أ ٣.٣  صفر
  ب ٢.٣      ج د ٢.٤  ب ج ٢.٨  ھـ ١.٧  ١٠٠٠
  ب ٢.٢      ج د ٢.٤  د ٢.٣  د ھـ ٢.٠  ٢٠٠٠

        أ ٢.٦  أ ٢.٦  ب ٢.٣    النتروجین
  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 

  
 أوكثیuرة  أزھuارة العلیا القصیرة ال تتنuافس علuى المuواد الغذائیuة وتسuاعد علuى تكuوین ان السالمی

وكuuذلك . علuى امuuتالء الحبuوب وعلuuى تكuوین تفرعuuات عدیuدة والتقلیuuل مuن احتمالیuuة حصuول االضuuطجاع
uات وطuاع النبuي ارتفuت فuال تفوقuة بالبرومینuات المعاملuى النباتuول النباتات غیر المعاملة بالبرومینال عل

%) ٥.٣(وفuuي طuuول السuuالمیة العلویuuة %) ١٢.٤(السuuالمیة العلویuuة وكانuuت نسuuبة التفuuوق فuuي االرتفuuاع 
ان مبیuد االدغuال برومینuال اظھuر علuى نباتuات القمuح اعuراض تسuمم ) ١٩٨٤(وھذه تتفق مع ابو رمیلة 

  طفیفuuuuuuuuuuuuuuuة فuuuuuuuuuuuuuuuuي مقuuuuuuuuuuuuuuuuاطع ھuuuuuuuuuuuuuuuuذه المعاملuuuuuuuuuuuuuuuuة اال انھuuuuuuuuuuuuuuuuا اسuuuuuuuuuuuuuuuuتعادت نموھuuuuuuuuuuuuuuuuا 
ثیر مسuتویات التسuمید النتروجینuي لuم تحصuل زیuادة معنویuة فuي ارتفuاع اما من حیuث تuا. في وقت الحق

النبات بالمقارنة مع مستوى صفر نایتروجین حصلت زیادة معنویة لطuول السuالمیتین العلویuة والقاعدیuة 
  عنuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuد 

  علuuuى التuuuوالي وھuuuذه  %)١٣.٠و ١٠.٥(دونuuuم مقارنuuuة بمعاملuuuة المقارنuuuة /كغuuuم ٤٠مسuuuتوى التسuuuمید 
فuي حالuة الحنطuة عنuد زیuادة التسuمید النتروجینuي ) ١٩٩٣(آخرون و Abdel-Gawad الزیادة تتفق مع

  مuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuن 
ثیر التuداخل بuین معuوق النمuو الكلتuار والسuماد النتروجینuي أفدان اما من حیuث تN /uكغم ٨٠لى إ ٦٠-٤٠

uة والقاعدیuالمیتین العلویuول السuات وطuاع النبuي ارتفuل فuى تقلیuار ادى الuن فان التاثیر السلبي للكلتuة یمك
  .اخل مع مستویات النتروجین لتشجیع النمو وخاصة المستویات العالیة دتقلیلھ عن طریق الت

  زیuادة فuي عuدد التفرعuات للشuعیر  أظھuرتان معاملuة النباتuات بالكلتuار ) ٥(ویالحظ من الجuدول 
من  )١٩٨١( Andersonو  Jensenقیاساً الى معاملة المقارنة وھذه النتائج تتفق مع ) لصنف المحلي(

یuuؤدي الuuى قصuuر النبuuات وزیuuادة عuuدد التفرعuuات القاعدیuuة لنباتuuات ) Terpal(ان معuuوق النمuuو التربuuال 
البرومینال فروقات معنویة فuي صuفة عuدد  األعشابلم تظھر معامالت التسمید والمعاملة بمبید . الشعیر 

الملیuuون برومینuuال جuuزء فuي ) ١٠٠٠(دونuم نuuایتروجیني مuع / N كغuم ٢٠التفرعuات سuuوى عنuد مسuuتوى 
فuان افضuل معاملuة  )البرومینuال ×التسuمید  ×الكلتuار (اما بالنسبة لتأثیر التداخل الثالثي ) . ٧.٧(فكانت 

دونuم وتركیuز صuفر /N كغuم ٤٠جuزء فuي الملیuون وعنuد مسuتوى  )٢٠٠٠(حصuلت عنuد تركیuز الكلتuار 
  .برومینال 

اكیuuuز العالیuuuة لمعuuuوق النمuuuو الكلتuuuار الواضuuuح والمعنuuuوي للتر التuuuأثیرالuuuى ) ٦(ویشuuuیر الجuuuدول 
ین فuuي زیuuادة عuuدد السuuنابل للنبuuات الواحuuد بالمقارنuuة مuuع النباتuuات غیuuر المعاملuuة فكانuuت الزیuuادة جوالنتuuرو



یضاً الى عدم وجود تاثیر لمبیuد االدغuال برومینuال فuي أویشیر الجدول . على التوالي %)٢.٥و  ٣١.٣(
  .زیادة عدد السنابل 

معنuuuوي لتراكیuuuز معuuuوق النمuuuو الكلتuuuار ومبیuuuد االدغuuuال  تuuuأثیرعuuuدم وجuuuود ) ٧(ویبuuuین الجuuuدول 
الظuروف  لتuأثیرالبرومینال ومستویات النتروجین في صفة طول السنبلة فھذه الدراسuة وقuد یكuون نتیجuة 

 األمطuuاراسuuتفادة النبuuات مuuن كمیuuات  إلuuى أدىممuuا ) ١جuuدول ال( آذارالبیئیuuة وتuuوفر الرطوبuuة فuuي شuuھر 
  .المعامالت الثالثیة  تأثیرالفترة من السنة والتغلب على  الساقطة في تلك



الصuنف (تاثیر تراكیuز مختلفuة مuن مuزیج الكلتuار والبرومینuال فuي عuدد التفرعuات للشuعیر  :)٥(جدول ال
  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) المحلي

تراكیز 
جزء (البرومینال 
  )بالملیون

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

البرومینا  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  ل

  الكلتار ×

البرومینا
  الكلتار  ل

  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر
      د ٦.٥  ي-ھـ ٧.٠  ي ٦.٢  و ي ٦.٣  صفر
      أ ب ٩.٢  أ ب ٩.٦  ج د ٨.٥  أ ب ٩.٧  ١٠٠٠
      أ ٩.٩  أ ب ٩.٧  أ ١٠.٢  أ ١٠.٠  ٢٠٠٠

١٠٠٠  
      ج ٧.٢  ي-ھـ ٧.٠  ي-ھـ ٧.١  د ھـ ٧.٥  صفر
      ج ٧.٨  د ج ٨.٤  ي-ھـ ٧.٠  د ھـ ٨.٠  ١٠٠٠
      ب ٩.١  د- ب ٨.٨  ب ج ٩.٠  أ ب ٩.٥  ٢٠٠٠

  البرومینال
  النتروجین ×

    أ ٨.٥    أ ٨.٧  أ ب ٨.٣  أ ب ٨.٥  صفر
    أ ٨.٠    ب ج ٨.٠  ج ٧.٧  أ ب ٨.٣  ١٠٠٠

  الكلتار
  النتروجین ×

  ج ٦.٨      د ٧.٠  د ٦.٦  د ٦.٩  صفر

 ٨.٥      ب ٩.٠  ج ٧.٧  ب ٨.٨  ١٠٠٠
  ب

  أ ٩.٥      أ ب ٩.٢  أ ٩.٦  أ ٩.٧  ٢٠٠٠
        أ ٨.٤  أ ٨.٠  أ ٨.٥    النتروجین

  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 
  
الصنف (تاثیر تراكیز مختلفة من مزیج الكلتار والبرومینال في عدد السنابل للشعیر : )٦(جدول ال

  النتروجینتحت مستویات مختلفة من ) المحلي
تراكیز 
جزء (البرومینال 
  )بالملیون

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

البرومینا  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  ل

  الكلتار ×

البرومینا
  الكلتار  ل

  ٤٠  ٢٠  صفر

  
  صفر

      ھـ٦.٢  ھـ٧.٠  و ٥.٨  و ٦.٠  صفر

ب  ٨.٢  أ ب ٨.٨  ج د ٨.٠  ج د٨.٠  ١٠٠٠
  ج

    

      أ ٩.٠  أ ٩.٢  أ ب ٩.٠  أ ب ٩.٠  ٢٠٠٠

  
١٠٠٠  

      د ٧.١  ھـ ٦.٩  ھـ ٧.٠  د ھـ ٧.٥  صفر
      ج د ٧.٧  ج ٨.٢  ھـ ٧.٠  د ج ٨.٠  ١٠٠٠
      أ ب ٨.٦  ب ج ٨.٥  ب ج ٨.٤  أ ب ٩.٠  ٢٠٠٠

  البرومینال
  النتروجین ×

    أ ٧.٨    أ ٨.٣  ج ٧.٦  ج ٧.٦  صفر
    أ ٨.٠    ب ج ٨.٠  ج ٧.٧  أ ب ٨.٣  ١٠٠٠

  
  الكلتار

  النتروجین ×

  ج ٦.٧      د ھـ ٧.٠  ج ٦.٤  ـ وھ ٦.٧  صفر

 ٨.٠      أ ب ٨.٥  ج د ٧.٥  ب ج ٨.٠  ١٠٠٠
  ب

  أ٨.٨      أ ٨.٨  أ ٨.٧  أ ٩.٠  ٢٠٠٠
        أ٨.١  أ ٧.٥  أ ٧.٩    النتروجین

  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 
  

الحبuوب فuي السuنبلة الواحuدة نتیجuة رش  حصول زیادة معنویة فuي عuدد) ٨(ویتضح من الجدول 
و  ٣.٩(النباتات بتراكیز من معوق النمو الكلتuار ومعاملتھuا بمسuتویات التسuمید النتروجینuي حیuث بلغuت 

جuزء بuالملیون معuوق النمuو للكلتuuار  ٢٠٠٠مقارنuة بمعاملuة المقارنuة علuى التuوالي عنuuد تركیuز  %)٣.٩
فuي النباتuات وان النتuروجین  األزھuارؤدي الuى زیuادة عuدد دونم حیث ان معوق النمuو كلتuار یu/كغم ٤٠و



حuول حصuول ) ٢٠٠٠(یساعد على امتآل الحبوب وھذه النتیجuة تتفuق مuع مuا ذكuره عبuد الجبuار وزیuدان 
زیادة معنویة في عدد الحبوب في السنبلة الواحدة لمحصول الحنطة نتیجة المعاملة بمعوق النمuو التربuال 

)Terpal (رuuتویات النتuuبة ومسuuا بالنسuuأثیروجین امuuت  لتuuة بلغuuل معاملuuان افضuuي فuuداخل الثالثuu٦.٨الت %
  زیuuuuuuuuادة فuuuuuuuuي عuuuuuuuuدد الحبuuuuuuuuوب فuuuuuuuuي السuuuuuuuuنبلة الواحuuuuuuuuدة عنuuuuuuuuد تركیuuuuuuuuز صuuuuuuuuفر برومینuuuuuuuuال 

  .جزء بالملیون كلتار  ٢٠٠٠و
المعنوي لمعوق النمو كلتuار والنتuروجین فuي زیuادة عuدد الحبuوب فuي  التأثیر) ٩(یوضح الجدول 

uuد لصuuات الواحuuاً النبuuي قیاسuuعیر المحلuuىنف الشuuت  إلuuة ، فكانuuة المقارنuuز % ٥.٩و ٣٦معاملuuد تركیuuعن
  جuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuزء بuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuالملیون كلتuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuار  ٢٠٠٠

. ثیر معنوي لمادة البرمینuال فuي زیuادة عuدد الحبuوب فuي النبuات الواحuد ألم یظھر أي ت. دونم /كغم ٤٠و
uي النبuوب فuفر حصلت زیادة معنویة للتداخل بین العوامل الثالثة في عدد الحبuز صuد تركیuد عنuات الواح

  برومینuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuال 
لیuھ عبuد الجبuار وزیuدان إدونم وتتفق ھذه النتuائج مuع مuا توصuل /كغم ٢٠جزء بالملیون كلتار و ٢٠٠٠و
)٢٠٠٠.(  
الصuنف (للشعیر ) سم(ثیر تراكیز مختلفة من مزیج الكلتار والبرومینال في طول السنبلة أت :)٧(جدول ال

  النتروجینتحت مستویات مختلفة من ) المحلي
تراكیز 
جزء (البرومینال 
  )بالملیون

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  البرومینال

  الكلتار  البرومینال  الكلتار ×
  ٤٠  ٢٠  صفر

  
  صفر

      أ ٨.٢  د- ب ٨.٣  ج د ٨.٢  ج د ٨.٢  صفر
      أ ٨.٤  أب ٨.٦  د ھـ ٨.٠  أ ٨.٧  ١٠٠٠
      أ ٨.٤  ج-أ ٨.٥  أ ٨.٨  دھـ ٨.١  ٢٠٠٠

  
١٠٠٠  

      أ ٨.٣  ج-أ ٨.٥  ھـ و ٧.٨  ج-أ ٨.٥  صفر
      أ٨.٣  ج-أ ٨.٥  ج د ٨.٢  د- ب ٨.٣  ١٠٠٠
      أ٨.٣  أ٨.٧  أب ٨.٦  و ٧.٦  ٢٠٠٠

  البرومینال
  النتروجین ×

    أ ٨.٣    أ٨.٥  أ ب ٨.٣  أب ٨.٣  صفر
    أ ٨.٣    أ ٨.٥  أب ٨.٢  ب  ٨.١  ١٠٠٠

  
  الكلتار

  النتروجین ×

  أ ٨.٢      ج-أ ٨.٤  د ھـ ٨.١  د- ب ٨.٣  صفر
  أ ٨.٥      أب ٨.٥  ھـ-ج ٨.١  أب ٨.٥  ١٠٠٠
  أ ٨.٤      أ ب ٨.٦  أ ٨.٧  ھـ ٧.٩  ٢٠٠٠

        أ ٨.٥  أ ٨.٣  أ ٨.٢    النتروجین
  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 

  
لتار والبرومینال في عدد الحبوب في السنبلة للشعیر ثیر تراكیز مختلفة من مزیج الكأت :)٨(جدول ال

  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(
تراكیز 

  البرومینال 
  )جزء بالملیون(

تراكیز الكلتار 
جزء (

  )بالملیون

  البرومینال  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  الكلتار ×

البرومینا
  ل

  الكلتار
  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر

      ج ٢١.٩  د ٢٢.٢  د ھـ ٢٢.٠  ھـ ٢١.٥  صفر

  ب ج ٢٣.٢  ١٠٠٠
      ب ٢٢.٧  ب ٢٣.٤  ھـ ٢١.٥  

      أ ٢٣.٤  د ھـ ٢٢.٠  أ ٢٥.٨  د ٢٢.٤  ٢٠٠٠

١٠٠٠  
ب  ٢٢.١  د ٢٢.٥  ھـ ٢١.٨  د ھـ ٢٢.٠  صفر

      ج

ب  ٢٢.٥  ب ج ٢٣.٠  د ھـ ٢٢.٦  د ھـ ٢٢.١  ١٠٠٠
  ج

    



ب  ٢٢.١  ب ج ٢٣.٢  ج د ٢٢.٦  و ٢٠.٦  ٢٠٠٠
  ج

    

  البرومینال
  النتروجین× 

    ٢٢.٦  أ ٢٢.٥  أ  ٢٣.١  ب ٢٢.٣  صفر
    ٢٢.٢    أ ٢٢.٩  ب ٢٢.٣  ج ٢١.٥  ١٠٠٠

  الكلتار
  النتروجین ×

 ٢١.٩      ج د ٢٢.٩  د ھـ ٢١.٩  د ھـ ٢١.٧  صفر
  ب

  أ ٢٢.٦      ب ٢٣.٢  ھـ-ج ٢٢.٠  ب ج ٢٢.٦  ١٠٠٠
  أ ٢٢.٦      ب ج ٢٢.٦  أ ٢٤.٢  ھـ ٢١.٥  ٢٠٠٠

        أ ٢٢.٧  أ ٢٢.٩  ب ٢١.٩    نتروجینال
  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 

  
الuuى عuuدم حصuuول تuuاثیر معنuuوي لمuuادة البرومینuuال والكلتuuار ومسuuتویات ) ١٠(یشuuیر الجuuدول 

ثیر معنوي للتداخل الثنائي والثالثuي ألف حبة لصنف الشعیر المحلي ولكن حصل تأالنیتروجین في وزن 
ثیر ھذه العوامuل وخاصuة النیتuروجین ألى تإثیر في ھذه الصفة ویعزى السبب أبین العوامل الثالثة في الت

  .الحبوب  ءوھي فترة ظھور السنابل وامتال) ١(جدول الذار ونیسان آوالى توفر الرطوبة في شھر 
مو كلتار حیث مع معوق الن األدغالمـزج مبید  باإلمكانیستنتج مــن نتائج ھــذه الدراسة انھ 

معوق النمو (في فعالیة الھـرمون  التأثیردون  األوراقعریضة  األدغالنفرد بشكل مستقل فــي قتل 
وھـذا یشجع مـن عملیة المزج بین العاملین والتقلیل مــن لتكالیف والضرر الناتج مــن خالل ) كلتار

واضح في زیادة تعدد  تأثیرالنتروجین وان لمادة الكلتار و. األدغالعملیات الرش لمنظم النمو ومكافحة 
السنابل وعدد في السنبلة الواحدة والى زیادة الحاصل لنھائي للنبات الواحد الى زیادة الحاصل ضمن 
وحدة المساحة والى التقلیل من حصول حاالت االضطجاع بسبب قصر النبات وخاصة في المراحل 

  .تسمید النتروجیني من النمو تحت الظروف العالیة الرطوبة وال األخیرة
ثیر تراكیuز مختلفuة مuن مuزیج الكلتuار والبرومینuال فuي عuدد الحبuوب فuي النبuات الواحuد أتu: )٩(جدول ال

  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(للشعیر  
تراكیز 
جزء (البرومینال 
  )بالملیون

  تراكیز الكلتار
جزء (
  )لملیونبا

  البرومینال  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  الكلتار ×

البرومینا
  الكلتار  ل

  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر

      ھـ ١٣٧.٩  ز ١٥٥.٤  ح ١٢٧.٦  ح ١٣٠.٨  صفر
      ب ١٨٧.٨  ب ٢٠٥.٩  ھـ ١٧٢.٠  د ١٨٥.٦  ١٠٠٠

ب  ٢٠١.٦  ٢٠٠٠
  ج

ب  ٢٠٢.٤  أ ٢٣٢.٢
  ج

      أ ٢١٢.١

١٠٠٠  
      د ١٥٨.٦  ز ١٥٨.٢  ز ١٥٢.٦  و ١٦٥.٠  صفر
      ج ١٧٤.٣  د ١٨٨.٠  ز ١٥٨.٢  ھـ ١٧٦.٨  ١٠٠٠
      ب ١٩١.١  ج ١٩٧.٢  د ١٨٩.٩  د ١٨٥.٤  ٢٠٠٠

  البرومینال
  النتروجین ×

- ب ١٧٧.٢  د ھـ ١٧٢.٦  صفر
    أ ١٧٩.٢    أ ١٨٧.٩  د

    أ ١٧٦.٣    ج-أ ١٨١.٤  ھـ ١٦٦.٨  ج د ١٧٥.٧  ١٠٠٠

  الكلتار
  النتروجین ×

  ج ١٤٨.٢      و ١٥٦.٨  ح ١٤١.١  ز ١٤٧.٩  صفر

  ھـ ١٦٥.١  د ١٨١.٢  ١٠٠٠
ب  ١٩٦.٩
      ج

١٨١.١ 
  ب

  ٢٠١.٦      ب ٢٠٠.٣  أ ٢١١.٠  ج ١٩٣.٥  ٢٠٠٠
        أ ١٨٤.٦  ب ١٧٢.١  ب ١٧٤.٢    النتروجین

  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 
  



للشعیر ) غم(حبة  ألفثیر تراكیز مختلفة من مزیج الكلتار والبرومینال في وزن أت :)١٠(دول الج
  تحت مستویات مختلفة من النتروجین) الصنف المحلي(

تراكیز 
البرومینال 

جزء (
  )بالملیون

تراكیز 
الكلتار 

جزء (
  )بالملیون

  )دونم/كغم(مستویات النتروجین 
  البرومینال

  الكلتار ×
البرومینا

  ل
  الكلتار

  ٤٠  ٢٠  صفر

  صفر

      د ٣٦.١٨  ج د٣٨.٧٢  ٣٥.٦٨  ز ٣٤.١٦  صفر
      بأ  ٤٠.٠  أ ب ٤١.٢٠  ج ٣٩.٥٢  ج د ٣٩.٢٨  ١٠٠٠

  ج د ٣٩.٠  ج د ٣٨.٧٠  ھـ-ج ٣٨.٣٦  ٢٠٠٠
ب  ٣٨.٦٨
      ج

      أ ٤٠.٤٥  ج ٣٩.٤٠  أ ٤٢.٠  ب ج ٣٩.٩٦  صفر  ١٠٠٠
      ج ٣٨.٢٦  ھـ و ٣٧.١٢  ج د ٣٩.٠  ھـ-ج ٣٨.٦٨  ١٠٠٠  
      ج د ٣٧.٣٩  د ھـ ٣٧.٨٨  ھـ-ج ٣٨.٦٨  و ز ٣٥.٥٢  ٢٠٠٠  

  البرومینال
× 

  النتروجین
    أ ٣٨.٢٨    أ ب ٣٩.٦٤  ب ج ٣٧.٩٦  ج ٣٧.٢٦  صفر

    أ ٣٨.٧٠    ج-أ ٣٨.١٣  أ ٣٩.٨٩  ج-أ ٣٨.١٠  ١٠٠٠  
  الكلتار

× 
  النتروجین

  أ ٣٨.٣٢    أ ب  ٣٩.٠٦  أ ب ٣٨.٨٤  ج ٣٧.٠٦  صفر
  أ ٣٩.١٣      أ ب ٣٩.١٦  أ ب ٣٩.٢٦  أ ب ٣٨.٩٨  ١٠٠٠
  أ ٣٨.٠٢      ب ٣٨.٤٤  أ ٣٨.٦٩  ج ٣٦.٩٤  ٢٠٠٠

        أ ٣٨.٨٨  أ ٣٨.٩٣  أ ٣٧.٦٦    النتروجین
  %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویا عند مستوى احتمال 
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ABSTRACT 
Field experiment was conducted in the season of 2001-2002 to study the 

effect of mixture of three concentrations of cultar (0, 1000, 2000ppm) with two 
concentrations of prominal (0, 1000ppm) and three levels of nitrogen (0, 20, 
40, kg/ donum) on growth and yield of Barley (local black). The results 
indicated that cultar reduced plant height upper amnd lower internode and 
increased number of tillers, number of spike per plant, number of seed per 
spike and number of seed per plant. No significant have been shown from 
cultar on spike and 1000 wight of grain characters.  Prominal decreased slightly 
plant length and upper internode length. The results also indicate significant 
increase in the plant height, internode length, number seed per spike, nimber of 
seed per plant, with nitrogen fertilizwes. The effect of interaction between the 
two and three factors in this study were obvious by decreasing plant height and 
increasing tillers number, number of seeds per spike, number of seed per plant 
with high concentrations. It was concluded that the effect of interaction 
between cultar and nitrogen decreased plant length and increased the yield per 
plant .  
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