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بعض اصىاف الذرة البيضاء  لحاصوفي ومى  GA3)) زليكبتأثيز تزاكيش مختلفت مه حامض الج

Sorghum bicolor(L.) Moench 

 رساق لفته اعطيه

 جامعت كزبالء -كليت الشراعت

 الملخص

عيظم   حيثرْز لاراليت 2013اصزّج حضزبت عقلْت فِ منطقت الغسيْنْت فيِ مغظف يت اليزبلم الةقاليت الةٌليف ال يْ ِ       

للخضيظر   RCBD الةعشيظةح يةْف القطظايظث المظمليت  اليخدا زلْك فِ نةٌ ًعظصل رلد اصنظف من الذرة البْضظم .بالض

ًالعظمل الزيظنِ حزالْيش عيظم   فْزالظ ،بظرا، ت ًبزلرت ممزراث حضةنج الخضزبت اظملْن االًل االصنظف ًىِ انقظذ ْالعظمل

بإاطيظم عاليَ معيال لعياو االًراا  بيظالنيظحش ح يٌا ال ينا رااظييزث .  ( 1-ملغف.لخيز 0 , 50 , 100 , 150 )زلْيك بالض

ًرقييت : نبييظث  10.417ًًسن الييزعص ًعظصييل الغبييٌ  عذ بلغييج القييْف  
-1 

طيين . ىيي   11.20غييف ً  108.6ً   
-1

بظلخخييظب   

. لخييز لغيفم 100زلْيكبًح يٌا حزالْيش اليزح بغييظم  الض
-1

غييف (  30.86عبيو اذ  بلي) )  1000بإاطيظم االيَ معيال لييٌسن  

ملغف .لخز 150زلْك ) بًح ٌا حزالْش الزح بغظم  الض
-1

طن.ى ي   9.91( بإاطظم االَ معال لغظصل الغبٌ  اذ بل) )  
-1

 

ملغيف . لخيز  100زلْكبالض غظم ( ًلف ّدخلا معنٌّظً  ان حزالْش الزح ب
-1

ًاظييزث النخيظ ش حيثرْزا ً معنٌّيظ ً للخياانل بيْن  

ملغيف .  100زلْيك بخزالْيش بنخش من البغذ ان رح عيظم  الضنسخعبو  1000النبظث ًًسن  االصنظف ًالخزاالْش فِ ارح ظع

لخز 
-1

 عظصل الغبٌ  . فِّؤوُ الَ سّظوة معنٌّو  

Effect of different concentrations of gibberellic acid (GA3) on growth and  

yield of some white corn Cultivars  Sorghum bicolcor (L.) Moench  

Razaq Lifta Attiya 

College of Agriculture/ Kerbala University 

 

ABSTRACT 

       Afield experiment was conducted at Hussainyah township of  kerblal , Iraq in the 

summer season of 2013 to study  the effect of foliar application of gibberellic  acid GA3on 

growth and yield of three Sorghum bicollor (L.) cultivars(inqath,rabeh,kafeer) . The design of 

the experiment was factorial experiment R.C.B.D. with three replicates . The experiment 

consisted of two factors .The first factor included three sorghum varieties and the second 

factor included GA3 concentrations ( 0 , 50 , 100 , 150 mg.L
-1

 ),The result showed that : 

rabeh gave highest values of the leaf number panicles weight and grain yield they were ( 

10.417 leaf plant-1 , 108.6 gm and 11.20 t.ha-1 ) respectively . Spraying with 100 mg.L
-1

 of 

GA3 improved significantly 1000 grain weight ( 30.86 gm ) and the spraying 150 gm.L
-1

 

GA3 improved significantly grain yield ( 9.91 t.ha
-1

) and it was no significant different when 

spraying with gibberllic acid conceutrantion 100 gm.L
-1

 The interaction between GA3 

concentration and cultivars was significant in the plant height and 1000 grain weight . It can 

be concluded that , spraying 100 mg . L
-1

 of GA3 concentration led to significant increase in 

grain yield . 
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 ذمتالمق

الييذرة البْضييظم ميين الةغظصييْل الغبٌبْييت ًالعل ْييت         

الةزاليشاث العل ْيت اً  فًِليظ الخعةظالث مخعاوة الغبٌ  

ًحعييا مييظوة اًلْييت  السييظّلشصيينظات  فييِ الييا انضييز اً 

( الةييظ  Rampho،2005اللييخدزاس النشييث ًالسييْلْلٌس ) 

ان الغظصييل الغبييٌبِ للييذرة البْضييظم اظلْييظ ً لمييٌن نبييظث 

لبْضظم من مضةٌات النبظحظث الزبظاْت الميظربٌن ) الذرة ا

sing ظر البييييظولِ ًالضيييظبزُ ) شييي( ا 1974 ،ًانيييزًن

( الَ انخلف اصنظف الذرة البْضيظم فيِ عظصيل  2010

عْذ ح يٌا ال ينا  والغبٌ  بخثرْز من ةظث النةٌ النبظحْ

طن . ى   9.52بإاطظم االَ عظصل للغبٌ  بل) )  عْشة
 -1

صنظف فِ عظصيل الغبيٌ  قيا ّعيٌو ( .ان انخلف اال 

الييَ اٌامييل ًرارْييت ًذلييك بسييبف انخلفيييظ فييِ ممٌنييظث 

 wade( ً ) 2002 ، الغظصييييييييييل ) الغسيييييييييينِ

لةن ةييظث النةييٌ النبظحْييت اىةْييت البْييزة فييِ نةييٌ ،(1993،

زلْنيييظث مضةٌاييت مييين اليزمٌنيييظث بًحطييٌر النبيييظث فظلض

 النبظحْت الةنشيطت ًالخيِ ّسيخدلس قسيف منييظ مين ال طيز 

Gibberella fujikuroi  ، ( . عْييذ  1991) صييظلظ

وًر البْييز فييِ العاّييا ميين  وحلعييف من ةييظث النةييٌ النبظحْيي

ال عظلْظث ال سٌْلٌصْت الةيةت فِ حن ْف نةيٌ النبيظث ًمين 

اليذُ ّعيف وًراً  GA3ىذه الةن ةيظث عيظم  الضبيزلْن

ميةظً  فِ حشضْ  الخطظلت السظا ًقطيزه ًسّيظوة الةسيظعت 

ه اللييخطظلت ًحٌلييْ  الدلّييظ الٌرقْييت ايين طزّييز حغ ْييش

خييظلِ ظلًب ًسّيظوة ال ييظمة النبظحييظث فيِ امخ ييظا الةغييذّظث

 1990( ذالييز اْسييَ ،  Moor  ، 1979سّييظوة النةييٌ ) 

لضبزلْن وًر فِ سّظوة ًانقسظ  ًاليخطظلت السيلمْظث لان 

فييِ الييخطظلت السييْقظن ايين الضبزلْنييظث للسييظا عْييذ حييؤرز 

اليييَ الخقيييش  طزّيييز حغ ْيييش اليييخطظلت الدلّيييظ ًالخغليييف 

الٌرارِ ًحعةل الَ حن ْف ن ظذّت االغشْت الدلٌّو ) مٌر 

ةن ةيظث النةيٌ حييؤوُ اليَ اعييااد حغْيز فييِ ،ف(  1982، 

الةٌاسنت بْن نسبت الةغ يشاث اليَ الةزبطيظث قبيل عياًد 

(  1976 ،ًانييييزًن EL-Beltagyاةلْييييت الخشىْييييز ) 

( اليييييَ ان 2014ًانيييييزًن ) Sheykhbaglou.اشيييييظر 

ّؤرز فِ سّظوة فعظلْيت انيشّف ال يظ امْلْيش عظم  الضبزلْن 

ان معظملييييت النبظحييييظث ًفييييِ مدخلييييا ال ييييزًف البْ ْييييت 

بييييظلضبزلْن قييييا ساو ميييين معييييال البنييييظم الضييييٌ ِ ًبنييييظم 

ًانيييزًن ،  Afrozالبيييزًحْن ًنسيييبت المظربٌىْييياراث ) 

عظم  الضبزلْن مزالف اضٌُ ّنخش من القةف  ( 2005

ًراا الغاّزيت النظمْت للةضةٌاو الدضيزّت ًالضيذًر ًاال

النةييٌ ميين اىييف حثرْزاحييو ال سييٌْلٌصْت ىييٌ حغ ْييش انقسييظ  

ًالييخطظلت الدلّييظ عْييذ ّشّييا ميين االنقسييظ  الدْطييِ فييِ 

ةْت مةظ ّيؤرز فيِ سّيظوة اياو ْزلخةالةنظطز حغج القةت ال

( .ًن زا الىةْت  Sechatz  ًEndres،2009الدلّظ ) 

ىييذه الارالييت لةعزفييت  قخزعييجمغ ييٌل الييذرة البْضييظم ا

 فِ سّظوة عظصل الذرة البْضظم . كحثرْز عظم  الضبزلْ

 -ق العمل:المىاد وطز

اصزّييج حضزبييت عقلْييت فييِ منطقييت الغسييْنْت فييِ مغظف ييت 

 فْييظ . الخدا 2013الزبلم الةقالت فِ الةٌلف ال ْ ِ 

للخضيييظر   RCBD الةعشيييظةالمظملت القطظايييظث ح يييةْف 

ظف نصييممييزراث ًبعييظملْن االًل رلرييت ا تبزلريي العظملْييت

ظ ، الييظفْز ًالعظمييل بييميين الييذرة البْضييظم ًىييِ انقييظذ ، را

 , 100 , 150زلْيك ) بالزيظنِ حزاالْيش رح عيظم  الض

ملغيف . لخيز 0 , 50
-1 

( ن يذث العةلْيظث الغقلْيت الةطلٌبيت 

السييةظو اليياا   ابضييًحييف سرااييت البييذًر الييَ مييزًس ا

الغف . ى   436بةقاار 
-1

 696ًحةج اضظفت لةظو الٌْرّظ  

الغيييف . ىييي  
-1 

اليييَ وفعخيييْن رليييذ المةْيييت انيييا الشراايييت 

ًالظنييج مسييظعت ،ّييٌ  ميين الشرااييو 40 ًالةخبقييِ بعييا 

 ًحةييج الشرااييت الييَ مييزًس ( 4×3) الٌعيياة الخضزّبْييت

اليخعةل ليف ،10لف ًبْن الضيٌر  70لةزًسالةسظفت بْن ا

% لةمظفغيت عشيزة ع يظر ليظا اليذرة   10مبْا الاّظسنٌن

الغف/ى   6ًبةقاار 
-1 

 5الًلَ فيِ مزعليت ًالَ وفعخْن ا

ٌّميظ ً مين الافعيت االًليَ )  15 ًرقت ًاالنزٍ بعا  4 –

( .حييييف رح حزاالْييييش عييييظم   2006ًسارة الشرااييييت ، 

اليييَ الةضةيييٌع الدضيييزُ للنبيييظث فيييِ  GA3زلْيييكبالض

مزعلييييت االلييييخطظلت ًحييييف الييييزح فييييِ ال ييييبظط البييييظالز 

الةييظ حيف رح معظمليت الةقظرنييت  والْاًّي وزشيةًبظليخداا  ال

 بظلةظم فقظ .

 الصفاث المذروست

نبظحييظث  تحييف عسييظ  ايياو االًراا لدةسيي عددذد اروراق  

مييييين اليييييل ًعييييياة حضزّبْيييييت انيييييا مزعليييييت الخشىْيييييز ) 

Garavetta  ، 1990ًانزًن .) 

حييف قْييظص ارح ييظع النبييظث الييَ الييظص  ارتفدداا الىباتدداث  

معيييال لعشيييزة نبظحيييظث انيييذث اشيييٌا ْظ ً مييين الةيييزسّن 

اام ميين لييطظ ابخيي الٌلييطْن لمييل معظملييت قبييل الغ ييظو

 . زاصالخزبو الَ قةت ال

اشييٌا ْظ ً رؤًص نةسييت بظنييذ  وحييف عسييظب وسن الددز ص  

 من الةزسّن الٌلطْن .

عبيييت اشيييٌا ْظ ً ًحيييف  1000انيييذث  حبدددت   1000وسن 

عسييظ  الييٌسن بٌالييطت مْييشان عسييظص بعييا ان عسييبج 

 ( . House ،1985ّاًّظ ً ) 

حاصددل الوبددى  طدده    دد  
-1

قييار ميين اشييزة نبظحييظث    

ارًلت لمل ًعاة حضزّبْت ًاليخدزس مخٌليظ عظصيليظ م

نبييييظث . ىيييي   53333ًضييييز  بظلمزظفييييت النبظحْييييت ) 
-1 

 )

ًعٌلج البْظنظث اليَ ) طين . ىي  
-1

( ًحيف حعياّل اليٌسن  
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% )  13بعا قْظص رطٌبيت البيذًر بضييظس الزطٌبيت اليَ 

( اصييزُ الخغلْييل االع ييظ ِ للبْظنييظث  1995عسييظنْن ، 

ةظل اقييييل فييييزا معنييييٌُ ًقٌرنييييج الةخٌلييييطظث بظلييييخع

L.S.D  0.05انا مسخٌٍ اعخةظلْت  

 

 الىتائج والمىاقشت

(الَ ًصٌو فزًا معنٌّيو 1حشْزنخظ ش الضاًل)            

فييِ ايياو االًراا بظلنسييبو االصيينظف بثلييخزنظم مسييخٌّظث 

ًمسيخٌّظث الضبييزلْن الضبيزلْن ًالخيياانل بيْن االصيينظف 

االييَ  ح ييٌا ال يينا رابييظ بخسييضْل فلييف حميين معنٌّييو اذ

 ظفييِ عييْن الييظن اًطيي 10.417معييال لعيياو االًراا بليي) 

قييا ّعييشٍ لل يينا الييظفْز   9.208معييال لعيياو االًراا 

لييبف ح ييٌا ال يينا رابييظ بخسييضْل االييَ معييال لعيياو 

االًراا اليييَ اليييٌن ان ىيييذه ال ييي و مغمٌميييو بظلعٌاميييل 

الٌرارْو الٌن ان ااو االًراا ّدخليا مين صينا النيز 

ًالخزالْيف اليٌرارِ.  عسف الشمل الةٌرفيٌلضِ لل ينا 

امظ بظلنسبو للخزاالْش فعليَ اليزغف مين ايا  ًصيٌو فيزًا 

ملغف/لخييز50معنٌّييو ّلعييع ان مسييخٌٍ الضبييزلْن 
-1 

قييا 

 10.111ااطيييييَ االيييييَ معيييييال لعييييياو االًراا بلييييي) 

ًرقو/نبظث
-1

 . 

( اليييَ ًصيييٌو فيييزًا 2حشيييْز النخيييظ ش الضييياًل )           

ًالخياانل بيْن معنٌّو فِ ارح ظع النبظث بخيثرْز االصينظف 

االصينظف ًالخزاالْيش عْيذ ح ييٌا ال ينا اليظفْز بثاطييظم 

ليف فييِ عيْن ااطييَ 138.5االيَ معييال الرح يظع النبييظث 

لف 121.6ال نا انقظذ اونَ معال ألرح ظع النبظث اذ بل) 

قا ّعيشٍ ح يٌا ال ينا اليظفْز اليَ االنخلفيظث الٌرارْيت 

(  اليذُ 2006بْن االصنظف ًىذا ّخ ز م  نخظ ش عةيشه )

ظر الَ ان اصنظف الذره البْضيظم حدخليا فْةظبْنييظ فيِ اش

ارح ظع النبظث امظ بظلنسبت للخزاالْش فْلعع من الضاًل ان 

ملغف.لخييز100حزالْييش 
-1 

قييا ااطييَ االييَ معييال ألرح ييظع 

لف فيِ عيْن اليظن اونيَ معيال ألرح يظع 133.4النبظث بل) 

 150لييف لخزالْييش رح عييظم  الضبزلْييك 117.4النبييظث 

ملغف.لخز
-1

لبف سّظوة ارح ظع النبيظث انيا الخزالْيش  ّعشٍ 

ملغف.لخييز100
-1

انقسييظ   الييَ حييثرْز عييظم  الضبزلْييك فييِ 

للخييياانل بيييْن  لنسيييبتظب اميييظ   ًاليييخطظلت نلّيييظ النبيييظث. 

الخزاالْييش ً االصيينظف فييْلعع ان االييَ معييال ألرح ييظع 

لل يينا الييظفْز انييا حزالْييش رح عييظم   158.7النبييظث 

ملغف.لخيييز100الضبزلْيييك 
-1

ظن اونيييَ معيييال فيييِ عيييْن الييي 

لل يييينا الظفْزانييييا الخزالْييييش  104.5ألرح ييييظع النبييييظث 

ملغف.لخز150
-1

 

(اليييَ ًصيييٌو فيييزًا معنٌّيييو بيييْن 3ّشيييْز الضييياًل )     

اصييينظف اليييذره البْضيييظم فيييِ ًسن اليييزاص عْيييذ ح يييٌا 

ال ينا رابييظ الييَ بقْييت االصيينظف بثاطييظم االييَ معييال 

غييف ّلْييو ال يينا انقييظو عْييذ  108.6لييٌسن الييزعص بليي) 

غف فِ عْن ااطيَ ال ينا  78.4رعص بل)  ااطَ ًسن

غييف ان ح ييٌا  74.2الييظفْز اقييل معييال لييٌسن الييزعص بليي) 

ال يينا رابييظ فييِ ىييذه ال يي و قييا ّعييٌو الييَ ال ييظمة ىييذا 

ال يينا فيييِ اليييخغلل نييٌاحش الخةزْيييل الضيييٌ ِ ًحيييزاالف 

الةيييظوة الضظفيييو فيييِ البيييذًر ًليييف ح ييييز النخيييظ ش عُ حيييثرْز 

ف ًالخزاالْيش فييِ معنيٌُ للخزاالْيش ًالخيياانل بيْن االصيينظ

 ص ت ًسن الزعص.

 ( تأثيز حامض الجبزليك واألصىاف والتذاخل بيىهما في صفت عذد اروراق1جذول )

 الخزاالْش         

 االصنظف

control 50 GA3  ملغف

. لخز
-1

 

100GA3 

ملغف . لخز
-1

 

150GA3 

ملغف . لخز
-1

 

 الةعال

 9.875 9.667 9.833 10.167 9.833 انقظذ

 10.417 10.000 10.333 10.667 10.667 رابظ

 9.208 9.833 8.833 9.500 8.667 الظفْز

  9.833 9.667 10.111 9.722 الةعال

L.S.D 0.05 
 االصنظف

0.8562 

 الخزاالْش

ns 

 الخاانل

ns 
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 سم ( تأثيز حامض الجبزليك واألصىاف والتذاخل بيىهما في صفت ارتفاا الىباث2جذول )

 الخزاالْش         

 االصنظف

control 50 GA3  ملغف

. لخز
-1

 

100GA3 

ملغف . لخز
-1

 

150GA3  ملغف

. لخز
-1

 

 الةعال

 121.6 120.8 122.3 117.2 126.2 انقظذ

 121.7 126.8 119.3 123.2 117.3 رابظ

 138.5 104.5 158.7 155.2 135.7 الظفْز

  117.4 133.4 131.8 126.4 الةعال

L.S.D 0.05 االصنظف 

7.94 

 الخزاالْش

9.17 

 الخاانل

15.89 

 

 ( تأثيز حامض الجبزليك واألصىاف والتذاخل بيىهما في صفت وسن الز ص غم3جذول )

 الخزاالْش          

 االصنظف

control 50 GA3  ملغف

. لخز
-1

 

100GA3 

ملغف . لخز
-1

 

150GA3 

ملغف . لخز
-1

 

 الةعال

 78.4 83.5 79.8 81.3 69.1 انقظذ

 108.6 107.3 104.3 118.2 104.7 رابظ

 74.2 66.9 80.4 73.9 75.5 الظفْز

  85.9 88.2 91.1 83.1 الةعال

L.S.D 0.05 االصنظف 

22.65 

 الخزاالْش

ns 

 الخاانل

ns 

 

( الَ ًصٌو فزًا معنٌّيو بيْن 4حشْز نخظ ش الضاًل)     

 1000فيييِ ًسن ْيييش ًالخيياانل بْنيةيييظ االصيينظف ًالخزاال

ليٌسن عبت عْذ ح ٌا ال نا الظفْز بثاطظم االَ معال 

غف فِ عْن ااطيَ ال ينا انقيظو 31.97عبت بل)  1000

غييف قييا ّعييٌو ىييذا  26.43اقييل معييال لييٌسن الغبييت بليي) 

االنخلف فِ الٌسن اليَ االنخلفيظث الٌرارْيو فقيا حميٌن 

 ببع  الضْنظث. مغمٌمو ىذه ال  و ًرارْو 

ح ٌا ال ينا اليظفْز فيِ ًسن الغبيو اليَ  الةظ قا ّعٌو    

زليييو فيييِ قظبلْيييت االصييينظف اليييَ ال ييي ظث الٌرارْيييو الةخة

اليييخغلل نيييٌاحش الخةزْيييل الضيييٌ ِ ًسّيييظوة حيييزاالف ىيييذا 

الةمٌنظث فيِ البيذًر االميز اليذُ ّيؤوُ اليَ سّيظوة ًسن 

ًسن دخليا فيِ اصينظف البيذره البْضيظم ح الغبت عْذ ان

عْذ العيع ان ( 2006الغبو ًىذا مظاالاحو نخظ ش  عةشه )

 و.اصنظف البذرة البْضظم حدخلا فِ ًسن الغب

ح يٌا  ْيذانخل ج الخزاالْش معنٌّظ فيِ ًسن الغبيو ع      

ملغييف. لخييز 100كالضبزلْييحزالْييش عييظم  
-1

فييِ ااطييظم  

غيف فيِ عيْن  30.86عبيت بلي)  1000االَ معال ليٌسن 

عبت بلي)  1000ملت الةقظرنو اونَ معال لٌسن ظااطج مع

 حزالْيييييشغيييييف عبيييييو قيييييا ّعيييييشٍ ليييييبف ح يييييٌا  27.52

ملغيييف. لخيييز 100الضبيييزلْن
-1

اليييَ  بيييذرة 1000ن فيييِ ًس 
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حيييثرْز الضبيييزلْن فيييِ سّيييظوة نسيييبت االن يييظ  بظلةبيييظّ  

ًحييثرْزه فييِ اطظلييت مييياة بقييظم االًراا نضييزام ًسّيييظوة 

حزاالف الةظوه الضظفو فيِ البيذًر ًحيثرْز عيظم  الضبزلْيك 

فِ سّظوة نٌاحش الخةزْل الضٌ ِ ًحزاالف الةظوة الضظفو فيِ 

ة النةيٌ البذًر من نلل حثرْز عظم  الضبزلْك فيِ سّيظو

ًالخطظلت ًحٌل  الدلّظ الغْو فضل ان ذالك اطظلت ماة 

بقظم االًراا نضزام مةيظ ّعنيِ سّيظوة الةيظوة الضظفيو فيِ 

( الذُ اشيظر 2012) Aziziالغبٌ  ًىذا مظ االاحو نخظ ش 

عييظم  الضبزلْييك ّييؤرز فييِ سّييظوة حييزاالف الةييظوة  الييَ ان

 . الضظفو فِ البذًر

عنيييٌُ بيييْن االصييينظف اظييييزث النخيييظ ش حييياانل الة     

ًحزاالْش عظم  الضبزلْك فمظن االَ معال ليٌسن الغبيو 

 الضبيزلْن حزالْيش م انا حاانل ال نا رابظ غف 35.40

ملغف .لخز 100
-1

فِ عيْن اليظن اونيَ معيال معيال ليٌسن  

 معظمليت الةقظرنيتمي  عبت انا حاانل ال نا رابظ 1000

عبيييو بخيييثرْز  1000ًسن  رزنخيييظ ش الخييياانل ح ييييز حيييث ان

عيظم  الضبزلْيك اليَ سّيظوة  ٍخٌّظث الضبزلْن اذ  اومس

 البْضظم.  ذرهعبو لضةْ  اصنظف ال 1000ًسن 

( ًصييٌو فيزًا معنٌّييو بييْن 5حشيْز النخييظ ش الضياًل )     

االصيينظف ًالخزاالْييش عْييذ ح ييٌا ال يينا رابييظ بثاطييظم 

طيين .ىيي 11.20االييَ معييال لغظصييل الغبييٌ  بليي) 
-1

فييِ  

ل لغظصيل الغبيٌ  عْن ااطَ ال نا اليظفْز اونيَ معيا

طيين .ىيي  7.22بليي) 
-1

حعييشٍ الشّييظوة الةعنٌّييو لغظصييل  

عبييٌ  ال يينا رابييظ الييَ سّييظوة ايياو االًراا للنبييظث 

( مةظ ّعنِ سّظوة نٌاحش الخةزْل الضيٌ ِ ًسّيظوة 1صاًل)

حزاالف الةظوة الضظفو بظلبذًر الذالك ح يٌا ىيذا ال ينا فيِ 

ًسن اليييزعص عْيييذ ااطيييَ االيييَ معيييال ليييٌسن اليييزعص 

مةييظ ّعنييِ سّييظوة ايياو البييذًر الخييِ اوث الييَ  (3صيياًل)

سّيييييظوة الغظصيييييل ان ىيييييذه النخيييييظ ش حخ يييييز مييييي  نخيييييظ ش 

( الذُ اشيظر اليَ انيخلف اصينظف اليذره 2002الغسنِ)

 البْضظم فِ عظصل الغبٌ .

انخل ج الخزاالْش معنٌّظ فِ عظصل الغبٌ  طن.ىي       
-

1
ملغيييف 150عْيييذ ح يييٌا حزالْيييش عيييظم  الضبزلْيييك 

-1 

طن.ىي  9.91عال لغظصيل الغبيٌ  بلي)بثاطظم االَ م
-1

 

ملغيف 50ًلف ّدخلا اين الخزالْيشّن 
-1

ملغيف100ً  
-1 

فيِ 

عْن ااطج معظملت الةقظرنو اونَ معال لغظصل الغبيٌ  

طن.ىيي  8.17بليي) 
-1

حعييشٍ سّييظوة عظصييل الغبييٌ  انييا  

حزاالْشعظم  الضبزلْك الَ حثرْز عيظم  الضبزلْيك فيِ 

ةقظرنيو مي  معظمليت سّظوة ااو االًراا لضةْ  الخزاالْش بظل

( عْييذ ّييؤرز عييظم  الضبزلْييك فييِ 1الةقظرنييو صيياًل)

سّظوة نٌاحش الخةزْل الضٌ ِ من نلل مياة بقيظم االًراا 

نضزام ًسّظوة نسبت االن ظ  بظلةبظّ  ًسّيظوة حيزاالف 

الةْييت الةيييظوه الضظفييو فيييِ البييذًر ًالخيييِ اوث الييَ سّيييظوة 

( ان 1999عظصيل الغبيٌ  عْيذ اشيظر اطْيو ًصياًع )

من معظملت النبظحظث بةن ةظث النةٌ ىٌ حن يْف نةيٌ  الياف

ًنشٌم النبيظث ىزمٌنْيظ ًالقيت ذليك بظلغظصيل الغبيٌبِ 

ًممٌنظحو ًليف حضييز النخيظ ش حيثرْز معنيٌُ للخياانل  بيْن 

 االصنظف ًحزاالْش عظم  الضبزلْك.

 

 حبت  غم 1111( تأثيز حامض الجبزليك واألصىاف والتذاخل بيىهما في وسن 4جذول )

 الخزاالْش         

 االصنظف

control 50 GA3  ملغف

. لخز
-1

 

100GA3 

ملغف . لخز
-1

 

150GA3 

ملغف . لخز
-1

 

 الةعال

 26.43 25.86 26.74 25.08 28.03 انقظذ

 28.72 28.60 35.40 27.09 23.80 رابظ

 31.97 32.90 30.45 33.80 30.74 الظفْز

  29.12 30.86 28.66 27.52 الةعال

L.S.D 0.05 صنظفاال 

1.872 

 الخزاالْش

2.161 

 الخاانل

3.743 
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( تأثيز  حامض الجبزليك واألصىاف والتذاخل بيىهما في حاصل الوبى  )طه       5جذول )
-1

 ) 

 الخزاالْش          

 االصنظف

control 50 GA3  ملغف

. لخز
-1

 

100GA3 

ملغف . لخز
-1

 

150GA3 

ملغف . لخز
-1

 

 الةعال

 9.10 9.60 9.16 9.44 8.19 انقظذ

 11.20 11.98 11.36 11.19 10.27 رابظ

 7.22 8.16 7.48 7.18 6.04 الظفْز

  9.91 9.33 9.27 8.17 الةعال

L.S.D 0.05 االصنظف 

0.644 

 الخزاالْش

0.743 

 الخاانل

ns 

 

 

 المصادر

 

. الخضظبت صين ْن مين  2007اعةا ، شذٍ ابا الغسْن ، 

 Sorghum bicolor (L.))اليييذرة البْضيييظم  

moench الةيييظ ِ حغيييج ظيييزًف الغقيييل.   للصييييظو

قسييف الةغظصييْل الغقلْييت . اللْييت  –اطزًعييت والخييٌراه 

 صظمعت بغااو ..الشراات 

البييييظولِ . اليييَ ابيييا الغسيييْن صبيييز ًاليييِ اليييظظف اليييِ 

. حييييثرْز من ةييييظث النةييييٌ النبظحْييييت          2010الضييييظبزُ . 

الةدخل يييت اليييَ الغظصيييل الغبيييٌبِ ًممٌنظحيييو ليييبع  

 Sorghum bicolor (L.)لبْضيظم  اصنظف اليذرة ا

moench  مضلت مْسظن للارالظث االالظوّةْت الةضليا )

 239-225الزظمن العاو السظوص اشز 

. اليييذرة الشيييظمْت  1995عسيييظنْن ، ابيييا الغةْيييا مغةيييا . 

ًالذرة الزفْعت. ممخبت االنضلٌ الة زّت . القيظىزة . ع 

 .  313ا 

اْيييا . حيييثرْز مٌا 2002الغسييينِ صيييظلظ عسيييْن صبيييز . 

الشراات فِ نةٌ عظصل صين ْن مين اليذرة البْضيظم .    

رلييييظلت مظصسييييخْز قسييييف الةغظصييييْل الغقلْييييت . اللْييييت 

 .صظمعت بغااو.الشراات 

. حيثرْز عضيف البيذرة النظحضيت  2006عةشة ، صلل عةْيا . 

من مٌااْا الشراات فِ قٌة البيذرة ًعظصيل الغبيٌ  

 Sorghum bicolorللييييييذرة البْضيييييييظم) 

(L.)moench  ) اطزًعييت والخييٌراه قسييف الةغظصييْل

 .الغقلْت . اللْت الشراات . صظمعت بغااو 

        

. فسيييييٌْلٌصْظ  1991صييييظلظ ، م يييييلظ مغةيييييا ليييييعْا . 

الخعلْف العيظلِ ًالبغيذ  من ةظث النةٌ النبظحْت ، ًسارة

 88صظمعت صلط الاّن . اللْت العلٌ  ع ا : العلةِ 

. 1999اطْيييت ، عيييظحف صبيييظر ًنضيييْز ابيييظص صييياًع.  

من ةيييظث النةيييٌ النبظحْيييت الن زّيييت ًالخطبْيييز. ًسارة 

الخعليييْف العيييظلِ ًالبغيييذ العلةيييِ. ماّزّيييت وار المخيييف 

 327بغااو. ع ا:  -للطبظات ًالنشز

( فسييييٌْلٌصْظ نبظحييييظث  1990اْسييييَ . طظلييييف اعةييييا )  

الةغظصييْل ) مخييزصف ( ًسارة الييخعلف العييظلِ ًالبغييذ 

 صظمعت بغااو .     العلةِ . 

لييةظاْل ًاييظمز مسييلظ مييياُ ًلييعا فلييْظ مغةييا ، لْلييَ ا

. حيييثرْز مبْيييااث الْةْظ ْيييت صاّييياة فيييِ  2004عسييين 

االوغيييظل ًالغظصيييل لليييذرة البْضيييظم ، مضليييت العليييٌ  

 . 35(2)81-90الشرااْت العزاقْت 

. اليزمٌنيييظث النبظحْيييت فسيييلضخيظ  1982ميييٌر . حٌميييظص. 

الغٌّْيو . حزصةيت ابيا الةطليف ليْا مغةيا  ًالْةْظؤىظ

 .المخف . صظمعت الةٌصل العزاا   مطبعت وار 

.ارشظواث فِ سراات ًانخظس اليذرة 2006ًسارة الشراات،

البْضييظم .اليْ ييت العظمييت للبغييٌد الشرااْييت .مشييزًع 

 .بغٌد الذرة البْضظم   حطٌّز 
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Siddigue , M. (2005) Exogenous       

application of Gibberllic acid 
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