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لحنطة في صفات النمو والحاصل ومكوناته ل IAAتأثير المعاملة بمنظم النمو األندول أستيك أسيد 
 Triticum durum DESFوالحنطة الخشنة   .Triticum aestivum Lالناعمة

 حاجي أمينمحمد 
 /العراقجامعة الموصل قسم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة والغابات/

 
 

 الخالصة
التابعة لقسم المحاصييل الحقليية  مظلة البحثيةفي ال 4112-4112حث في الموسم الزراعي أجري هذا الب

في كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل . تضمن البحث دراستين مسيتقلتين فيي التصيميم  والتحلييل حييث 
ع البيذور جيز  بيالمليون بيريقية نقي 1111و  511و  451و  IAA 0تراكيز من منظم النمو  أربعةاستخدمت 

 فييي يييور تكييون الفييري القاعديييةسيياعة وبيريقيية اليير  بتييذي التراكيييز عليي  النباتييات  14قبييل الزراعيية لمييد  
فيي الدراسية الثانيية .  6-ومع الحنيية الناعمية شيام الول في الدراسة  1-لمحصول الحنية الخشنة صنف شام

لعيدد الحبيو/ / سينبلة ووزن الحبيو/ حققية أعلي  قيمية مت أنفي عامل التراكيز  الول أظترت نتائج الدراسة 
 .جيز  بيالمليون 1111كانيت فيي تركييز عيدد الحبيو/ / سيندانة )غم / سندانة( ووزن الق  )غيم / سيندانة(  و

قيمية  وأعلي جز  بالمليون  1111تركيز  وأعل  قيمة متحققة لصفة ارتفاي النبات كانت في معاملة المقارنة و
تفوقيت يريقية  اإلضيافةوفيي ييرق . جيز  بيالمليون  511نة كانيت فيي تركييز متحققة في عدد السنابل / سندا

ة ووزن الحبييو/ )غييم / سييندانة( عليي  وعييدد الحبييو/ / سيينبلاليير  معنويييا فييي صييفة عييدد الحبييو/ / سييندانة 
وأظتيرت نتيائج  يقتين في باقي الصفات المدروسية .يريقة النقع في حين لم يكن هناك فروق معنوية بين الير

جيز   1111فيي تركييز  كانيت ارتفياي النبيات قيمية متحققية لصيفة أعلي  أناكييز الثانية في عامل التر الدراسة
فيي بياقي الصيفات  IAAمعنويية بيين التراكييز المسيتخدمة لمينظم النميو  يكن هناك فيروق بالمليون في حين لم

دد الحبيو/ / سيندانة تفوقت يريقة الر  معنويا فيي صيفة ارتفياي النبيات وعي اإلضافةوفي يرق  .المدروسة 
وعدد الحبو/ / سنبلة  ووزن الحبو/ )غم / سندانة( ووزن الق  )غم/ سندانة( في حين ليم يكين هنياك فيروق 

 معنوية بين اليريقتين في باقي الصفات المدروسة .
 الر  .النقع .. : منظم النمو االندول أستيك أسيد  دالةالكلمات ال
 

 4114 / 10 / 15ه في وقبول 2/2/4111حث تاريخ تسلم الب

 

 المقدمة
بين المحاصيل الحقلية عامة والحبو/ خاصة في العراق مين حييث المسياحة  الولتحتل الحنية الموقع 

 أحميد)الفخري و مالي من القير ـــ% من المساحات المزروعة في الجز  الش 21حيث تغيي قرابة  واإلنتاج
ة هيييذا المحصيييول ضيييمن حيييدود محافظييية نينيييو  لة فيييي زراعيييغالمسيييت الراضيييي( وبلغيييت مسييياحة 1292 ،
تقيع ضيمن المنيقيية  الراضييوالنسيبة العظمي  مين هيذي  4116-4115 الزراعيي ( دونيم للموسيم1261424)

 إن( . 4112بيانات من مديريية زراعية نينيو  عين اليحيان وفيار ،المائي ) اإلجتادالميرية التي تعاني من 

الشييد المييائي  أضييرارمنييذ فتيير  زمنييية مبكيير  لتقليييل  اسييتخدمت تمنظمييات النمييو النباتييية وبالييذات االوكسييينا
عيين تحسييينم لنمييو النبييات وزييياد  الحاصييل تحييت  فضيي ا والملحييي وزييياد  تحمييل النباتييات للجفيياف والملوحيية 

 IAAنقييع بييذور الحنييية بمحلييول  أنLal (1292 )و  Chhipaالباحثييان  أوضيي الظييروف اليبيعييية للنمييو .  

 وأوضي  .زياد  ارتفاي النباتات وعيدد السينابل وحاصيل الحبيو/ والقي   إل  أد ون جز  بالملي 411 بتركيز

إذ  .تقنية نقع البذور بمحاليل من محفزات النمو حققت نتائج ايجابية في تحميل الشيد الملحيي  أن( 1222أحمد )
قليل مين  IAAفمعاملية بيذور الحنيية بمحليول  .المي  الضيار ليبعض  التيثثيرقللت بعض منظمات النمو من 

عاملية م% مقارنية ميع النباتيات غيير ال 111-11 الحنيية بنسيبة مين إنتاجوزاد من  .تثثير كبريتات الصوديوم 

تحتوي عل  الكلور بدال من الكبريتيات  أم  عند وجود  أكثركان  تثثيري أن إالوكذلك الحال بالنسبة للجبرلين 
 IAA ميين  ذور الحنييية قبييل الزراعيية بمحاليييلبيينقييع  أنRavinder  (1221  )و  Chhipa. بييين الباحثييان 

ملغييم / لتيير زاد ميين ارتفيياي النبييات وعييدد االشيييا  الخصييبة  411بتركيييز  IBAملغييم / لتيير و  411بتركيييز 

وحاصل الحبو/ والق  ومحتو  الحبو/ والق  من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم بينما سيببت 
لنبييات عليي  امتصيياي عنصييري الصييوديوم والبييورون مقارنيية مييع معامليية فييي قييدر  ا معامليية النقييع انخفاضيياا 

% 41زاد مين حاصيل الحبيو/ والقي  بنسيبة  IAAمعاملية نقيع البيذور بمحليول  إنالمقارنة غير المنقوعية . 
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المقارنة( . وفي دراسة للبياحثين الرجبيو وابيراهيم )نة مع نتائج البذور غير المنقوعة% عل  التوالي مقار11و
تضمنت تثثير نقع بيذور صينف مين الحنيية الناعمية وصينف مين الحنيية الخشينة بمحالييل منظميات ( 4114)

 أمييار .مليم  425.5( وبتراكيز مختلفة وزراعة البذور في حقل ضمن المنيقة الديمية IAAالنمو وبضمنتا )

( 2لحبيو/ )غيم / م( وحاصيل ا2و وزن الق  )غم / م ارتفاي للنبات القيم في  أعل  أنإتض  من خ ل النتائج 

جييز   511جييز  بييالمليون تليتييا معامليية  1111( بتركيييزIAA) لييةميين معام تتحققييولكيي  نييوعي الحنييية 

جيز  بيالمليون أعلي  عيدد  1111بتركييز (IAAفحققت معاملية ) 2أما بالنسبة لصفة عدد السنابل / م .بالمليون

اسة فعالية منظمات النميو النباتيية فيي تحسيين واستنتج الباحثان من الدر. حنية الناعمةفي صنف ال 2للسنابل/ م

التيييثثير االيجيييابي  أن( 4111وآخيييرون ) ALizadehتحيييت ظيييروف الشيييد الميييائي . بيييين الباحيييث  اإلنتاجيييية

قدرتيم علي   إلي ين ترجيع سيخاصية التحفيز ل وك أن إل ل وكسينات في تحسين نمو نبات الحنية ربما يعود 
فيي تحفييز النميو وبتذي اليريقة فثنم يسياعد . اإلنباتباتية الداخلية في مرحلة تغيير الموازنة لمنظمات النمو الن

ض م( تييثثير اسييتخدام تراكيييز مختلفيية ميين حييا4116وآخييرون ) Yasinودر  الباحييث  للنمييوات الخضييرية.
IAA  بيريقية الير  فييي صينفين ميين محصيول الشييعير همياB-99094  وJau-87  المييزروعين فيي سيينادين

الشيد  أحيدثتاالتيي  الضيرارمين  راا ييقليل كث IAAاسيتخدام  إن .متباينة من الشد الميائي  ومعرضين لمستويات

 أفضيلاسيتجابة    Jau-87المائي ونج  في تحسين نمو النبات وحاصل الحبو/ لك  الصنفين واظتر الصنف 

عير ت وكفيا   التمثييل الضيوئي لصينفي الشيحسين مين نميو النبيا IAAوان استخدام  . B-99094من الصنف 

 من الري اليبيعي والشد المائي . تحت ظروف ك ا 
 Mahdaviمن بذور حنية الخبيز وهيي  أصناف( ث ث 4119وآخرون ) Gholamaliأختبر الباحث  

لبيادرات نمو الغرض معرفة تثثير استخدام تراكيز مختلفة من الملوحة واالوكسين في  Shirazو  Pishtazو 

زيياد  ييول الرويشية واليوزن الييري والجياف للرويشية  إلي  أد الوكسين ن استخدام اأالنتائج  أظترت. وقد 
عاليية  إنبياتأظتير نسيبة  Pishtazالصينف  إنو ويول الجذير اإلنباتوالبادرات لكنم لم يؤثر في زياد  نسبة 

 . الصنافويول رويشة وجذير أعل  من بقية 
 

 وطرائقه البحثمواد 
لقسيم المحاصييل الحقليية / كليية الزراعية والغابيات / جامعية الموصيل ظلة البحثية التابعية مأجري البحث في ال

كانيت  . نباتيات للسيندانة الواحيد  أربعيةلتر وبمعيدل  14سنادين بحجم في  4112-4112في الموسم الزراعي 
 PH( وكانيت قيمية %42.92ورميل % 12.66% و غيرين 21.6نسجة التربة المستخدمة رملية لومية )يين 

تجربة عاملية مكونة من عاملين ألول استخدام مينظم دسيسيمنز /م . صممت التجربة ك EC 1.12وقيمة  6.9
جييز  بييالمليون والثيياني  1111و  511و  451و   1بييثربع مسييتويات هييي  IAAالنمييو االنييدول أسييتيك أسيييد 

وائي النقيع وبيث ث مكيررات وباسيتخدام التصيميم العشي ويريقيةيريقة اإلضافة وبمستويين هما يريقة الير  
 1-الحنيية الخشينة صينف شياموباستق لية في التحلييل لنيوعي الحنيية المسيتخدمين فيي البحيث  CRDالكامل 

سياعة  14لميد  IAAلمنظم النمو  الربعةتم نقع بذور كل من الصنفين في التراكيز  . 6-والحنية الناعمة شام
  فقيد تيم ر  النباتيات فيي يقية اليربالنسيبة لير أميا 11/14/4112وزرعيت بتياري   ثم جففيت البيذور هوائيياا 

حييد البلييل التييام للنباتييات المسييتدل عليييم ميين  إليي  12/1/4112بتييثري   (القاعدييية الفييرييييور تكييوين مرحليية )

ولقيد شيمل الير  والنقيع معياملتي المقارنية وباسيتخدام . النباتيات أوراققير  محلول متجمعة عل   أولسقوي 
جمييع تراكييز معيام ت الير  لضيمان االنتشيار  إلي صابون سائل( )يضاا و تم استخدام ماد  ناشر  أ الما  فقي

ونظرا لكون محافظة نينو  هيي المحافظية الولي  فيي الزراعية الديميية لمحصيولي  .الوراقالتام عل  سي  
الحنية والشعير في العراق فقد تم اعتماد معدل السقوي الميري لقل قياي ميري في المحافظية وهيو قيياي 

محدود  الميار ليكون معدل السقوي الميري اليومي فيم هو المعيار لسقي النباتات في التجربة وهيو المنيقة 
بمثابة محاكا  لظروف هذي المنيقة الجافة عل  أميل الوصيول إلي  أفضيل إنتاجيية متحققية تحيت ظيروف الشيد 

ات اسيتناداا إلي  ميا يعادلتيا النباتيتيم سيقي المضاف بيريقتي الير  والنقيع ليذا  IAAالمائي يحققتا منظم النمو 

من معدل التساقي الميري للمنايق محدود  الميار في محافظية نينيو  وتيم توزييع اليري اسيتناداا إلي  معيدل 
 .كونم الموسم الخير اليذي تحقيق فييم حصياد  اختياري الذي تم 4119-4116التيول الميري اليومي للموسم 

لتير/ سيندانة والمبينية  11.21لذا بلغيت كميية السيقي  .وبدون حصاد أما المواسم التالية فكانت مواسم جفاف تام
وحصييدت الحنييية الخشيينة بتييثري   46/5/4112 (.حصييدت الحنييية الناعميية بتييثري 1تفاصيييلتا فييي الجييدول)

 بعد اكتمال النضج لكل منتما.  16/6/4112
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 ييييومي للموسيييم(: معيييدل اليييري للسييينادين بموجييي/ ميييا يعادلتيييا مييين معيييدل سيييقوي االمييييار ال1الجيييدول )
 للمنايق محدود  الميار. 4119 -  4116

Table (1): Pot irrigation rate according to equilibrium quantities of daily  

               Rainfall precipitation in 2006-2007 season in low Rainfall Area location. 
 التاريخ

Date 

كمية األمطار 

 المتساقطة )ملم(

Daily 

Rainfall 

ppt(mm) 

 السقي 

 )لتر/ سندانة(

Irrigation       ( 

Liter/pot) 

 التاريخ

Date 

كمية األمطار 

 المتساقطة )ملم(

Daily 

Rainfall 

ppt(mm) 

 السقي 

 )لتر/ سندانة(

Irrigation       ( 

Liter/pot) 

28/12/2006 16.32 1.36 20/3/2007 0.96 0.08 

6/1/2007 6.72 0.56 24/3/2007 2.88 0.24 

7/1/2007 5.76 0.48 1/4/2007 1.92 0.16 

8/1/2007 3.84 0.32 3/4/2007 2.88 0.24 

4/2/2007 22.08 1.84 7/4/2007 3.84 0.32 

5/2/2007 2.88 0.24 15/4/2007 9 0.75 

6/2/2007 2.88 0.24 6/5/2007 8.64 0.72 

إجمالي كمية االمطار   0.96 11.52 8/2/2007
 متساقطة )ملم(ال

Total Rainfall 

ppt(mm) 
129.96  mm 

المجموع الكلي للكمية 
 المعطاة

Total irrigation (Litre) 

10.83 Litre 12/2/2007 2.88 0.24 

15/2/2007 8.64 0.72 

16/2/2007 5.76 0.48  

 

 27/2/2007 1.92 0.16 

5/3/2007 3.84 0.32 

15/3/2007 0.96 0.08 

18/3/2007 3.84 0.32 

 

 النتائج والمناقشة

بطريقةةةة الةةةرق والنقةةةل مةةةل محصةةةول الحنطةةةة الخشةةةنة صةةةن   IAA اسةةةتخدام تةةةأثير : األولةةة الدراسةةةة 
 :  3-شام

أعلييي  ارتفيييياي  أن( فيييي عاميييل التراكييييز المسيييتخدمة 4: يتضييي  مييين الجييييدول ) (ت )سيييمالنبيييا ارتفييياي -1
 451جيييز  بيييالمليون مقارنييية ميييع التركييييز  1111 معنيييوي للنبيييات حققتيييم معييياملتي المقارنييية والتركييييز

جيييز  بيييالمليون وبييياقي  511جيييز  بيييالمليون فيييي حيييين ليييم يكييين هنييياك فيييروق معنويييية بيييين تركييييز 

نيياك فييروق معنوييية فييي هييذي الصييفة بييين اإلضييافة لييم تكيين هالمعييام ت . وفيمييا يخييي عامييل يريقيية 
بييييين العيييياملين التراكيييييز ويييييرق  بالنسييييبة للتييييداخل الثنييييائي أمييييا .النقييييع واليييير   اإلضييييافةيريقتييييي 
فلييييم تكيييين هنييياك فييييروق معنوييييية بيييين قيييييم التييييداخل باسيييتثنا  االنخفيييياض المعنييييوي لتييييداخل  اإلضيييافة

 1111و 511جييييز  بييييالمليون مقارنيييية مييييع تييييداخل اليييير  والتركيييييز بييييين  451اليييير  مييييع تركيييييز 

 جز  بالمليون وتداخل النقع مع المقارنة . 
 1111( فيييي عاميييل التراكييييز تفيييوق معاملييية تركييييز 4مييين الجيييدول ): يتضييي   عيييدد الحبيييو/ / سيييندانة -4

حبييية/ سيييندانة وفيميييا يخيييي عاميييل  112.1علييي  بييياقي المعيييام ت حييييث بلييي   جيييز  بيييالمليون معنويييياا 
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 116علييييي  يريقييييية النقيييييع حييييييث سيييييجلت فيييييان يريقييييية الييييير  تفوقيييييت معنويييييياا  اإلضيييييافةيريقييييية 

( 1222بينيييم النعيميييي ) وهيييذا يتفيييق ميييع ميييا .ندانة سيييحبييية/   22 حبة/سيييندانة مقارنييية ميييع يريقييية النقيييع

مييين أن االمتصييياي مييين قبيييل النبيييات لميييواد المضيييافة رشيييا علييي  الوراق يكيييون أكفيييث مييين أي يريقييية 
إضيييافة أخييير  وذليييك لبقيييا  المحليييول لفتييير  يويلييية علييي  شيييكل أغشيييية دقيقييية علييي  سيييي  الورقييية 

للتيييداخل الثنيييائي بيييين بالنسيييبة  أميييا .والتيييي بسيييببتا نحصيييل علييي  سيييي  واسيييع ل متصييياي اليييورقي 
جيييز  بيييالمليون حييييث  1111العييياملين فكانيييت أعلييي  قيمييية معنويييية هيييي لتيييداخل الييير  ميييع تركييييز 

 52 نقيييع ميييع المقارنييية حييييث سيييجلتحبييية/ سيييندانة فيميييا كانيييت أقيييل قيمييية هيييي لتيييداخل ال 166.1سيييجلت

 / سندانة ولم يكن هناك فارق معنوي بين باقي التداخ ت . حبة
التركييييز  معاملييية ( فيييي عاميييل التراكييييز تفيييوق4دانة : يتضييي  مييين الجيييدول رقيييم )عيييدد السييينابل / سييين -1

بيييين  معنويييية علييي  معاملييية المقارنييية فيييي حيييين ليييم تكييين هنييياك فروقييياا  جيييز  بيييالمليون معنويييياا  511

وفيييي التيييداخل الثنيييائي بيييين العييياملين كانيييت أعلييي  القييييم لتيييداخل النقيييع ميييع تركييييز  . اإلضيييافةيريقتيييي 
سييييينبلة/  2جيييييز  بيييييالمليون  511سييييينبلة/ سيييييندانة والنقيييييع ميييييع تركييييييز  9.69جيييييز  بيييييالمليون  451

 511سيييينبلة/ سييييندانة واليييير  مييييع تركيييييز  9.69جييييز  بييييالمليون  1111سييييندانة والنقييييع مييييع تركيييييز 
 2.69فيميييا كانيييت أقيييل قيمييية هيييي لتيييداخل النقيييع ميييع المقارنييية  .سييينبلة/ سيييندانة  9.69جيييز  بيييالمليون 

وهييييذا يتفييييق مييييع مابينييييم  .ق معنييييوي بييييين بيييياقي التييييداخ ت ولييييم يكيييين هنيييياك فييييار ./ سييييندانة سيييينبلة
Chhipa  و Ravinder (1221 ) ميييييييين أن إضييييييييافة منظمييييييييات النمييييييييو النباتييييييييية وخاصييييييييةIAA 

بيريقييية النقيييع ييييؤدي إلييي  تحفييييز نشيييو  وتييييور مبيييادل الجيييذور فيييي البيييادرات بشيييكل أسيييري مييين 
 . اليبيعي وهذا يساعد عل  تكوين أشيا  أكثر للنبات 

 1111( فيييي عاميييل التراكييييز تفيييوق معاملييية تركييييز 4) بيييو/ / سييينبلة : يتضييي  مييين الجيييدولعيييدد الح -2
 11.21جييييز  بييييالمليون  511عليييي  معامليييية التركيييييز  حبيييية/ سيييينبلة معنوييييياا  12.12جييييز  بييييالمليون 

 اإلضيييافةة وليييم يكييين هنييياك فيييروق معنويييية بيييين بييياقي المعيييام ت وفيييي عاميييل يريقييية بلحبييية/ سييين
ة مقارنيييية مييييع بلحبيييية/ سيييين16.29عليييي  يريقيييية النقييييع حيييييث سييييجلت  تفوقييييت يريقيييية اليييير  معنوييييياا 

قيمييية هيييي  أعلييي بالنسيييبة للتيييداخل الثنييائي بيييين العييياملين كانييت  أميييا .ةبلحبييية/ سيين 14.11يريقيية النقيييع 
عييين  ة غيييير المختلفييية معنويييياا بلحبييية/ سييين 44.92 بيييالمليونجيييز   1111لتيييداخل الييير  ميييع التركييييز 

 511ا كانييت اقييل قيميية هييي لتييداخل النقييع مييع اليير  بتركيييز تييداخل المقارنيية مييع يريقيية اليير  . فيميي
 عن باقي التداخ ت . ة غير المختلف معنوياا بلحبة/ سن 11.51 بالمليونجز  

 1111( فيييي عاميييل التركييييز تفيييوق معاملييية تركييييز 4يتضييي  مييين الجيييدول ) :وزن الحبيييو/ / سيييندانة  -5
غيييم/ سيييندانة وفيميييا يخيييي عاميييل  5.19علييي  بييياقي المعيييام ت حييييث سيييجلت  جيييز  بيييالمليون معنويييياا 

غييييم/ سييييندانة كانييييت ليريقيييية اليييير  مقارنيييية مييييع  2.16فييييان أعليييي  قيميييية معنوييييية  اإلضييييافةيريقيييية 
فكانيييت أعلييي  قيمييية معنويييية فيييي هيييذا  الثنيييائيبالنسيييبة للتيييداخل  . أمييياغيييم/ سيييندانة  4.29يريقييية النقيييع 

ندانة يليتييييا فييييي غييييم/ سيييي 6.55 بييييالمليونجييييز   1111التييييداخل هييييي لتييييداخل اليييير  مييييع التركيييييز 
فيميييا كانيييت أقيييل قيمييية هيييي لتيييداخل النقيييع  .غيييم / سيييندانة 2.41المعنويييية تيييداخل الييير  ميييع المقارنييية 

ويتضيي  ميين  . ولييم يكيين هنيياك فييارق معنييوي بييين بيياقي التييداخ ت .غييم/ سييندانة  4.14مييع المقارنيية 

الحبيية ولييي   نتيجيية هييذي الصييفة أن التييثثير الكثيير وضييوحا فييي زييياد  الحاصييل كييان ميين زييياد  وزن
مييين خييي ل زيييياد  عيييدد الحبيييو/ فيييي السييينبلة الواحيييد  المبينييية نتائجتيييا فيييي الصيييفة السيييابقة وهيييذا يتفيييق 

زيييييياد  تركييييييز  إلييييي  أد  IAA إضيييييافةمييييين أن  Patric (1222)و  Darussalamبينيييييم   ميييييع ميييييا

الحبيييو/ خييي ل مرحلييية اميييت    إلييي انتقاليييم  آلييييةالسيييكروز فيييي حبيييو/ الحنيييية مييين خييي ل تحفييييز 
 .بةالح

جيييز  بيييالمليون معنويييياا علييي  بييياقي  1111( تفيييوق معاملييية تركييييز 4وزن القييي  : يتضييي  مييين الجيييدول ) -6
غم/ سندانة وفيما يخي عامل يريقة اإلضافة فلم تكن هناك فروقا معنويية  2.26المعام ت حيث سجلت 

في هذي الصفة بين يريقتي النقع والر  . أما بالنسبة للتداخل الثنائي بيين العياملين فكانيت أعلي  قيمية فيي 
جيز  بيالمليون حييث تفوقيت معنوييا  1111غم/ سندانة هي لتيداخل الير  ميع تركييز  11.95هذا التداخل 

أن معاملية الير  بتركييز باقي المعام ت . ولم يكن هنياك فيارق معنيوي بيين قييم بياقي التيداخ ت .  عل 
جز  بالمليون حققت نتائج  ايجابية معنوية متفوقة بيذلك علي  معاملية المقارنية فيي صيفات حاصيل  1111

عليي  معامليية  جييز  بييالمليون 1111الحبييو/ والقيي  وان هييذا التفييوق تييثت  ميين تميييز قيييم معامليية التركيييز 

المقارنيية فييي جميييع الصييفات الخيير  وان كييان هييذا التميييز غييير معنييوي إال أن توافييق التميييز فييي جميييع 
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الصييفات أد  إليي  تميييز معنييوي فييي صييفتي حاصييل الحبييو/ وحاصييل القيي  . وهييذا يتفييق مييع مييا بينييم 
Jurekova و Mlady (1225من أن الشد الميائي ييؤدي إلي  خفيض معيدل البنيا  الضيوئي وا ) ن إضيافة
أد  إليي  زييياد  معييدل البنييا  الضييوئي وبالتييالي زييياد  الحاصييل البيولييوجي )الحبييو/  IAAميينظم النمييو 

والقيي ( لنبييات الحنييية . إن فاعلييية يريقيية اليير  ضييمن التراكيييز المسييتخدمة أكييدتتا أيضييا نتيجيية تحليييل 
حبيو/ السيندانة وعيدد عامل يريقة اإلضافة حيث تفوقت معاملة الر  عل  معاملة النقع في صفات عيدد 

الحبو/ في السنبلة وحاصل الحبو/ كما تفوقت وبشكل غير معنوي في باقي الصفات.كان معدل اسيتخدام 
 جز  بالمليون واض  المعنوية في تميزي عل  باقي التراكيز في جميع الصفات المدروسة.  1111التركيز 

 
والنقع في نميو وحاصيل الحنيية الخشينة صينف بيريقتي الر   IAA(: تثثير استخدام منظم النمو 4الجدول )

 . 1 -شام
Table (2) : Effect of spraying and soaking of IAA in growth and yield of  

                 durum wheat cv.cham-3 . 
تراكيزززززم مززززززن م 

النمزززززززو )جزززززززم  

 بالمليون(

IAA ppm 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ عدد

 ةسندان

No.grains/pot 

 السنابل/ عدد

 سندانة

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 الحبوب وزن

 )غم/سندانة(

Grian 

weight 

(gm/pot) 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 control 49.75 a 92.67 b 5.67 b 15.28 ab 3.11 b 6.62 bمقارنة

250 43.79 b 83.17 b 6.67 ab 12.73 ab 2.92 b 6.60 b 

500 47.44 ab 89.83 b 7.83 a 11.83 b 2.95 b 5.95 b 

1000 49.37 a 134.33 a 7.50 ab 18.14 a 5.07 a 9.46 a 

عامززززززل  ريقززززززة 

 اإلضافة

Using 

method 

 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ ددع

 سندانة

No.grains/pot 

 السنابل/ عدد

 دانةسن

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 الحبوب وزن

 )غم/سندانة(

Grian 

weight 

(gm/pot) 

 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 soaking 47.17 a 84.00 b 7.00 a 12.03 b 2.87 b 6.80 aنقع 

 spraying 48.01 a 116.00 a 6.83 a 16.97 a 4.16 a 7.52 aرش

تزززداتل تراكيزززم 

مززن م النمززو مززع 

 ريقززززززززززززززززززززززززة 

 اإلضافة

IAA and 

using 

method 

interaction 

تراكيم من م 

النمو )جم  

 بالمليون(

IAA ppm 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ ددع

 سندانة

No.grains/pot 

 السنابل/ عدد

 سندانة

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 الحبوب وزن

 )غم/سندانة(

Grian 

weight 

(gm/pot) 

 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 

 soakingنقع 

 control  51.21 a 58.00 c 4.67 b 11.50 bc 2.02 c 6.02 bمقارنة

250 45.24 ab 92.67 bc 7.67 a 12.61 bc 3.18 bc 7.95 b 

500 45.25 ab 83.00 bc 8.00 a 10.51 c 2.69 bc 6.04 b 

1000 46.97 ab 102.33 bc 7.67 a 13.48 bc 3.59 bc 7.18 b 

 control 48.29 ab 127.33 ab 6.67 ab 19.07 ab 4.21 b 7.23 bمقارنة sprayingرش

250 42.35 b 73.67 bc 5.67 ab 12.85 bc 2.65 bc 5.25 b 

500 49.64 a 96.67 bc 7.67 a 13.15 bc 3.22 bc 5.85 b 

1000 51.76 a 166.33 a 7.33 ab 22.79 a 6.55 a 11.75 a 

 بطريقتةةةي الةةةرق والنقةةةل مةةةل محصةةةول الحنطةةةة الناعمةةةة صةةةن   IAA: تةةةأثير اسةةةتخدام الدراسةةةة الثانيةةةة
 :6-شام

 1111( فيييي عاميييل التراكييييز تفيييوق معاملييية التركييييز 1ارتفييياي النبيييات )سيييم(: يتضييي  مييين الجيييدول ) -1
سيييم وعيييدم  22.62جيييز  بيييالمليون  451سيييم معنويييياا علييي  معاملييية التركييييز  22.21جيييز  بيييالمليون 
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وجيييود فيييروق معنويييية بيييين بييياقي المعيييام ت . وفيييي عاميييل اليريقييية اإلضيييافة تفوقيييت يريقييية الييير  
سييييم . أمييييا بالنسييييبة للتييييداخل الثنييييائي بييييين العيييياملين   22.29سييييم معنوييييياا عليييي  يريقيييية النقييييع 29.92

سييييم. غييييير  51.24جييييز  بييييالمليون 1111تييييداخل اليييير  مييييع التركيييييز فكانييييت أعليييي  قيميييية معنوييييية ل
جيييز  بيييالمليون والييير  ميييع المقارنييية . وليييم  511المختليييف معنويييياا عييين تيييداخلي الييير  ميييع التركييييز 

 يكن هناك فارق معنوي بين باقي التداخ ت .
 

ية الناعمية  صينف بيريقتي الر  والنقع في نمو وحاصل الحن IAA(: تثثير استخدام منظم النمو 1الجدول )
 . 6-شام

Table (3) : Effect of spraying and soaking of IAA in growth and yield of  

                  Bread wheat cv.cham-6 . 
تراكيم من م 

النمو )جم  

 بالمليون(

IAA ppm 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ ددع

 سندانة

No.grains/pot 

 سنابل/ال عدد

 سندانة

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 وزن الحبوب

 )غم/سندانة(

Grian 

weight 

(gm/pot) 

 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 control 45.33 ab 95.00 a 6.83 a 13.39 a 2.96 a 6.13 aمقارنة

250 44.68 b 100.83 a 7.33 a 13.73 a 3.07 a 6.03 a 

500 46.09 ab 102.67 a 7.67 a 14.30 a 3.21 a 6.01 a 

1000 48.43 a 100.00 a 7.17 a 14.20 a 3.08 a 5.59 a 

عامل  ريقة 

 اإلضافة

Using 

method 

 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ ددع

 سندانة

No.grains/pot 

 السنابل/ عدد

 سندانة

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 وزن الحبوب

 )غم/سندانة(

Grian 

weight 

(gm/pot) 

 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 soaking 44.47 b 88.67 b 7.33 a 12.49 b 2.66 b 5.16 bنقع 

 spraying 47.79 a 111.58 a 7.17 a 15.32 a 3.50 a 6.72 aرش

تداتل تراكيم 

ن م النمو مع م

 ريقة 

 اإلضافة

IAA and 

using 

method 

interaction 

تراكيم من م 

النمو )جم  

 بالمليون(

IAA ppm 

ارتفاع 

 النبات)سم(

Plant 

height 

(cm) 

 الحبوب/ ددع

 سندانة

No.grains/pot 

 السنابل/ عدد

 سندانة

NO.spike /pot 

 الحبوب/ عدد

 سنبلة

No.grians 

spike 

 وزن الحبوب

 انة()غم/سند

Grian 

weight 

(gm/pot) 

 

وزن القش    

)غم / 

 سندانة(

Straw 

weight 

(gm/pot) 

 

 soakingنقع 

 control 43.87 b 75.33 a 5.33 b 14.32 ab 2.33 a 4.74 bمقارنة

250 43.91 b 98.33 a 8.00 ab 12.21 ab 2.90 a 5.50 ab 

500 44.68 b 92.00 a 8.33 a 11.80 ab 2.76 a 5.41 ab 

1000 45.43 b 89.00 a 7.67 ab 11.60 b 2.64 a 4.99 ab 

 control 46.79 ab 114.67 a 8.33 a 12.47 ab 3.58 a 7.52 aمقارنة sprayingرش

250 45.45 b 103.33 a 6.67 ab 15.24 ab 3.24 a 6.56 ab 

500 47.50 ab 117.33 a 7.00 ab 16.79 a 3.65 a 6.61 ab 

1000 51.42 a 111.00 a 6.67 ab 16.79 a 3.52 a 6.18 ab 

( فيي عاميل التراكييز عيدم وجيود فيروق معنويية بيين 1عدد الحبو/ / سندانة : يتض  من الجدول ) -4

جميييع المعييام ت. وفيمييا يخييي عامييل يريقيية اإلضييافة فكانييت أعليي  قيميية هييي ليريقيية اليير  
ا علي  يريقية النقيع  111.52 حبية/ سيندانة . أميا بالنسيبة  22.69حبة / سندانة حيث تفوقت معنويا

 للتداخل الثنائي بين العاملين فلم يكن هناك فروقا معنوية بين جميع التداخ ت .
( فيي عياملي التراكييز وييرق اإلضيافة عيدم وجيود 1عدد السنابل / سيندانة : يتضي  مين الجيدول ) -1

ين العاملين فكانت أعلي  القييم فروقات معنوية بين جميع المعام ت . أما بالنسبة للتداخل الثنائي ب
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سيينبلة/ سييندانة واليير  مييع  2.11جييز  بييالمليون  511المعنوييية هييي لتييداخل النقييع مييع التركيييز 
سينبلة /سيندانة . وليم  5.11سنبلة/ سندانة فيما كانت أقل تداخل النقيع ميع المقارنية  2.11المقارنة 

 يكن هناك فارق معنوي بين باقي التداخ ت . 
( فيي عاميل التراكييز عيدم وجيود فيروق معنويية بيين 1/ سنبلة : يتض  مين الجيدول ) عدد الحبو/ -2

ا  حبية/  15.14جميع المعام ت. وفيما يخي عاميل يريقية اإلضيافة تفوقيت يريقية الير  معنوييا
حبة/ سنبلة . أما بالنسبة للتداخل الثنائي بين العاملين فكانت أعل   14.22سنبلة عل  يريقة النقع 

حبة/سنبلة والر  ميع التركييز  16.92جز  بالمليون  511ية لتداخل الر  مع التركيز القيم معنو
 1111حبة/ سنبلة. مقارنة مع اقل قيمة في تداخل النقيع ميع التركييز 16.92جز  بالمليون  1111

 حبة/ سنبلة. ولم يكن هناك فارق معنوي بين باقي المعام ت . 11.61جز  بالمليون 
( في عاميل التركييز عيدم وجيود فيروق معنويية بيين 1انة : يتض  من الجدول )وزن الحبو/ / سند -5

غييم/ سييندانة  1.51جميييع المعييام ت . وفيمييا يخييي عامييل يريقيية اإلضييافة تفوقييت يريقيية اليير  
ا عل  يريقة النقع  غم / سندانة . أما بالنسبة للتداخل الثنائي بين العاملين اتض  عيدم   4.66معنويا

 بين جميع المعام ت . وجود فروق معنوية 
( فييي عامييل التراكيييز عييدم وجييود فييروق معنوييية بييين جميييع 1وزن القيي  : يتضيي  ميين الجييدول ) -6

ا عل  يريقة النقع   6.94المعام ت . في حين تفوقت يريقة الر   غم /  5.16غم/ سندانة معنويا

عنوية هيي لتيداخل الير  ميع سندانة . أما بالنسبة للتداخل الثنائي بين العاملين فكانت أعل  قيمة م
ا عل  تداخل النقع مع المقارنة  9.54المقارنة  غيم/ سيندانة .  2.92غم/ سندانة حيث تفوقت معنويا

 ولم يكن هناك فارق معنوي بين باقي المعام ت . 
 

EFFECT OF GROWTH REGULATOR INDOLE ACETIC ACID IAA IN 

GROWTH AND YIELD AND ITS COMPONENTS OF BREAD WHEAT 

(Triticum aestivum L.) And Durum Wheat(Triticum durum DESF). 

Mohammed  Ameen  Haji 

Field crops Dept :college of agric. and Forestry .Mosul Univ. Iraq 

 

ABSTRACT 

This research was conducted – out at the greenhouse . department of field 

crops . college of agriculture and forestry . University of Mosul in 2008-2009 . This 

research including to studies in the design and analysis in which four doses of the 

growth regulator IAA (0. 250. 500 . 1000 PPm) . Were used in the way of soaking 

the seed before planting for a period of up to 12 hours. the second method used in 

this research as spraying with the same dose on the plant at the tellering stage for 

the durum crop wheat variety cham – 3 for the first study and with the variety of 

cham -6 in the second study. The results of the first study showed that the highest 

value obtained were from number of grains / spike and weight of grain (gram/pot) 

and weight of straw (gram / pot) and number of grains/ pot when used the 

concentration of 1000 ppm and the highest value for character of plant height in the 

control of treatment and the concentration of 1000 ppm and highest value for the 

character of number spike / pot were at the dose of 500 ppm. When used spray 

method. the results showed a significant increase in the number of grains / pot and 

number of grains / spike and grain weight ( gram / pot) on the method of soaking . 

where as there was no significant differences between the two methods in the rest of 

the studied traits. The second study revealed concentration at 1000 ppm gave a 

highest value for plant height . whereas there was no significant differences between 

all concentrations used for the growth regulator IAA for the other parameters. the 
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plant height number of grains / pot . the number of grains / spike . weight of grain 

(gram / pot) . the weight of straw (gram / pot) . were significantly increased when 

used the spray method . on the other hand there was no significant differences 

between the methods for all other characters  . 

Keyword : Indol acetic acid . soaking  . spraying  
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 المصادر
 ميبعة جامعة الموصل . -الما  في حيا  النبات  .(1222رياض عبد اللييف  ) ،أحمد 
دراسية تيثثير نقيع البيذور بمنظميات النميو  .(4114عبد الستار أسيمير جاسيم وإبيراهيم خضير عليي ) ،الرجبو

 . 25-16:( 1)12 .مجلة التربية والعلماتية في بعض الصفات اإلنتاجية لمحصول الحنية . النب
نيوعين (.اآلثار االقتصادية لنظم حراثة مختلفة في زراعية 4112اليحان، ياسين هاشم وفار  عبد هللا حامد)

 .194-166(:2)19مجلة زراعة الرافدين .من الحنية تحت ظروف الزراعة الديمية .
دراسات فيي اليدور  الزراعيية وتيثثير أسيالي/ الحراثية  .(1292د سليان )أحمد محم .قاسم  عبد هللا ،الفخري

النييدو  العلمييية عيين الزراعيية شييمال العييراق .ب (الديميييةالميرييية )القميي  تحييت الظييروف  إنتيياجعليي  
 الميرية /عمان .

 .ة دار الكتي/ . جامعية الموصيلميبعي كتيا/ متيرجم . ( مبيادل تغذيية النبيات.1222نجيم ) سيعد هللا ،النعيمي
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