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 Summaryالخالصة 
صالح  محافظة وتصديق البذور فرع , في مختبر دائرة فحصنفذت تجربتان االولى مختبرية        

في انبات  واثرها حامض السالسليكب للنقعفضل مدة و تركيز أبهدف تحديد   م1027الدين خالل موسم 

التجربة  تطبق وقد  امل ( المعروفة بـ )مهند , فرح, اصناف من القمح الشيلمي ةالبذور ونمو بادرات ثالث

كل صنف على حده والتي شملت معامالتها التوليفات بين تراكيز ولفي ثالثة مكررات  CRDبتصميم 

( ساعة 12و21و21و 6ومدة النقع )  2-( ملغم  لتر100و200و200و 00النقع بحامض السالسليك )

خالل  فطبقت في الحقلالثانية التجربة النقع بالماء المقطر و بدون نقع . اما  تيفضال عن معامل

في محطة أبحاث قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة /  1022-1021و  1021-1027موسمي

في  RCBDحسب تصميم بلواح المنشقة ووزعت المعامالت ألبترتيب ا ةتربة جبسي جامعة تكريت في

والثانوية ,  الثالثة صناف للقمح الشيلميألوكانت عوامل التجربة )االلواح الرئيسة(  ,مكررات ةثالث

مستويات اضافة  ووبدون نقع (  ساعات 6لمدة  00بالتركيز االفضل  النقع )النقعالتداخل بين معامالت ل

 -يأتي: ( وقد اظهرت النتائج ما 2-كغم هـ ,24,16 ,08حامض الهيومك )

  2-ملغم  لتر 00بالتركيز  نقع بذور االصناف مهند وفرح واملالتجربة المختبرية : تفوقت معاملة  – 2

 ( و%7.6.72 ,726327 , 66.36.)النسبة المئوية للتشرب صفاتساعات لألصناف في  6لمدة 

 بذرة  8.50,  9.00 , 8.62سرعة االنبات ) و (% 95.00 , 99.00 , 98.00)النسبة المئوية لإلنبات 

13.80,  , (11.50طول الرويشة  ( وسم 11.300 , 11.700,  11.600)طول الجذير ( و 2-يوم

الثالثة على التوالي ام لألصناف  و  (2147.00 ,2524.50 ,2263.80)قوة البادرة  ( و سم 11.30

واختيرت هذه ( للصنف امل . غم 0.1952) وزن الرويشة الجاف غم( و0.1893)وزن الجذير الجاف

 .المعاملة كأفضل معاملة للنقع في التجربة الحقلية
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 اعطت اعلىإذ في اغلب الصفات المدروسة  2-ملغم لتر 00التجربة الحقلية : تفوقت معاملة النقع  – 1

  , 255.36للتأسيس الحقلي  و100.0 , %98.333لنسبة البزوغ ,اذ بلغت بالمقارنة مع عدم النقع   قيم  

 32.894و  30.394يوم و مساحة ورقة العلم  2.91, 2291تسنبل  %70لغاية  و 1-نبات م  266.50

 541.8 ,   519.8لعدد االشطاء و SPAD  52.667  و محتوى االوراق من الكلوروفيل, 50.281 1-سم

لعدد  و سم 14.667, 17.361لطول السنبلة وسم  133.22 , 130.11الرتفاع النبات و  1-مشطا  

و لعدد  .-سنيبلة . سنبلة 25.972,   27.833 لعدد السنيبالت بالسنبلة و 1-سنبلة م 501.3,525.1السنابل

لحاصل غم و 48.933,52.086ولوزن الف حبة 2-سنبلة.حبة  54.028  ,50.111الحبوب في السنبلة 

للحاصل البيولوجي  و .-طن هـ 8.735,9.858و لحاصل القش  .-طن هـ  5.626,6.018الحبوب

69.417, للوزن النوعي وللموسم االول   39.119و لدليل الحصاد   .-طن هـ14.361, 15.876  

 68.572 ,67.264و لنسبة الناشا للموسم الثاني  %  12.497لنسبة البروتين  و هكتولتركغم .  70.621

اعطت إذ  في اغلب الصفات المدروسة 2-كغم هـ 12بمستوى  اضافة حامض الهيومكتفوقت معاملة  .%

 1-نبات م  282.11,  266.83للتأسيس الحقلي  وبلغت ,اعلى القيم بالمقارنة مع عدم االضافة 

و محتوى االوراق  1-سم 34.617 و  32.156يوم و مساحة ورقة العلم   99.2,93.3تسنبل %70لغايةو 

الرتفاع و  1-مشطًا   568.8  ,547.7لعدد االشطاء  و SPAD  54.01  ,51.78  من الكلوروفيل 

 ,521.10و لعدد السنابل سم  17.694 ,15.083لطول السنبلة سم و   134.94 , 131.67النبات 

و لعدد الحبوب في  .-سنيبلة  سنبلة    26.889,29.278 لعدد السنيبالت بالسنبلةو  1-سنبلة م 549.80 

 لحاصل الحبوبو  غم50.089, 53.670  و لوزن الف حبة  2-سنبلة.حبة   55.28  , 52.000السنبلة 

, 15.071و للحاصل البيولوجي   .-طن هـ 9.120, 9.895  القشلحاصل  و .-طن هـ ,6.363 5.950   

كغم  70.389 , 70.389 و للوزن النوعي  39.096,39.540 و لدليل الحصاد  .-طن هـ16.258

كانت  69.544% , 68.094 و لنسبة النشأ للموسم الثاني  % 12.828البروتين لنسبة و هكتولتر
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مستويات حامض الهيومك ومعامالت  Xمعامالت النقع واالصناف  Xالتداخالت الثنائية بين االصناف 

المعنوية  الثنائية مستويات حامض الهيومك معنوية في معظم الصفات وكانت افضل التداخالت Xالنقع 

 2-كغم هـ12مستوى حامض الهيومك  Xمعامالت النقع بحامض السالسليك وفرح  Xفي الصنف فرح 

النقع بحامض  Xوالتداخل الثالثي فرح  2-كغم هـ12حامض الهيومك  Xومعامالت النقع بالسالسليك 

 .2-كغم هـ12حامض الهيومك مستوى  Xالسالسليك 

 

 

 

 


