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 الخالصة
قضاء المقدادية في منطقة الهارونية خالل الموسم  -نفذت تجربة في محافظة ديالى              

 البذور, مرتبعة ,غير المرتبعةلدراسة تأثير االرتباع بأربع معامالت ) 2014-2013الزراعي 
ملغم  150, 75, 0والرش بالجبرلين وبثالثة تراكيز  البذور والشتالت(, مرتبعةشتالت و  مرتبعة

, في نمو وحاصل -1ملغم .لتر 200, 100, 0, والرش بحامض الهيومك بثالثة تراكيز -1.لتر
تجربـــة عاملية بتصميــم . ونفذت Cabbage (Brassica oleracea var. capitata)اللهانة 
وبثالثة مكررات. إذ أظهرت النتائج بأن كل   Split–Split Plot Designمنشقة المنشقةالقطع 

من اإلرتباع والجبرلين وحامض الهيومك, كان لهما تأثير معنويا بعض صفات النمو الخضري 
والحاصل وبفروق معنوية بين المعامالت خاصة معاملة المقارنة, وكذلك بالنسبة للتداخالت الثنائية 

 امض الهيومك(. والثالثية بين العوامل )اإلرتباع والجبرلين وح
صفات )عدد األوراق الداخلية, طول األوراق بمرتبعة البذور  النباتاتتفوقت فقد              

 05الخارجية, عرض األوراق الخارجية, محتوى الكلوروفيل لألوراق الخارجية, المدة الالزمة لظهور 
النبات الكلي, وزن % من الرؤوس, قطر الرؤوس, وزن  05% من الرؤوس, المدة الالزمة لنضج 

 02.85سم. ورقة,  45.44, -1ورقة. نبات 44.44الرأس, وزن الحاصل الكلي( وكانت القيم )
كغم,  8.04سم,  80.24يوم,  44.44يوم,  40.34كغم,  Spad ,0.20 04.04سم. ورقة, 

. ملغم 405الجبرلين بتركيز ب المرشوشة النباتات تفوقتقد ( على التوالي. و -1طن. دونم 80.44
صفات )عدد األوراق الداخلية, طول وعرض األوراق الخارجية, مساحة الورقة لألوراق ب -1لتر

الخارجية, محتوى الكلوروفيل لألوراق الخارجية, وزن النبات الكلي, وزن الرأس, وزن الحاصل 
-1. ورقة2سم 4454.34سم,  02.00سم,  45.82, -1ورقة. نبات 44.04الكلي(, وكانت القيم )

 ,04.40 Spad ,4.55  ,النباتات تفوقتقد (. و -1طن. دونم 84.00كغم,  8.40كغم 
% من  05صفات )المدة الالزمة لظهور ونضج ب -1ملغم. لتر 40الجبرلين بتركيز ب المرشوشة

تفوقت قد سم(. و  84.43يوم,  43.20يوم,  48.44الرؤوس وقطر الرؤوس( وكانت القيم )
صفات )عدد األوراق الداخلية, محتوى ب -1ملغم. لتر 855بتركيز الهيومك ب المرشوشة النباتات

 05% من الرؤوس, المدة الالزمة لنضج 05الكلوروفيل لألوراق الخارجية, المدة الالزمة لظهور 
% من الرؤوس ,قطر الرؤوس, وزن النبات الكلي, وزن الرأس, وزن الحاصل الكلي, النسبة 

يوم,  Spad ,44.55 00.03, -1ورقة. نبات 44.44ت القيم )المئوية للفسفور والبوتاسيوم( وكان
 %(.4.40%, 5.04, -1طن. دونم 82.84كغم,  8.28كغم,  4.45سم,  80.84يوم,  44.80

الجبرلين ب المرشوشةمرتبعة البذور  النباتاتتفوقت فقد أما بالنسبة للتداخالت الثنائية              
األوراق الداخلية, محتوى الكلوروفيل لألوراق الخارجية, صفات )عدد ب -1ملغم. لتر 405بتركيز 

, Spad 04.44, -1ورقة. نبات 43.00% من الرؤوس( وكانت القيم ) 05المدة الالزمة لنضج 
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الجبرلين والمرشوشة بغير المرتبعة  النباتاتسم(. وتفوقت  80.24يوم,  44.44كغم,  4.84
الخارجية, عرض األوراق الخارجية, مساحة صفات )طول األوراق ب -1ملغم. لتر 405بتركيز 

الورقة لألوراق الخارجية, وزن النبات الكلي, وزن الرأس, وزن الحاصل الكلي, النسبة المئوية 
. 2سم 4438.48سم,  02.20سم,  45.44للنتروجين, النسبة المئوية للبروتين( وكانت القيم )

مرتبعة  النباتاتتفوقت فقد %(. 40.25%, 8.08سم,  84.44كغم,  8.44كغم,  4.48, -1ورقة
% من 05صفة )المدة الالزمة لظهور ب -1ملغم. لتر 40الجبرلين بتركيز ب والمرشوشةالبذور 

بتركيز الجبرلين ب المرشوشةالشتالت  مرتبعة النباتاتتفوقت قد يوم(. و  44.00الرؤوس( وبلغت )
 سم(.  82.44صفة )قطر الرؤوس( وبلغت )ب-1 ملغم. لتر 40

ملغم.  855حامض الهيومك بتركيز ب والمرشوشةمرتبعة البذور  النباتاتتفوقت وقد             
صفات )عدد األوراق الداخلية, محتوى الكلوروفيل لألوراق الخارجية, المدة الالزمة لظهور ب -1لتر
% من الرؤوس, قطر الرؤوس, وزن النبات الكلي ووزن الحاصل الكلي( وكانت القيم  05

فقد (. -1طن. دونم 05.88كغم,  4.00يوم,  Spad ,48.88 04.28, -1ورقة. نبات 05.44)
صفات ب -1ملغم. لتر 855الهيومك بتركيز  حامضب والمرشوشةمرتبعة الشتالت  النباتاتتفوقت 

)النسبة المئوية للنتروجين, النسبة المئوية للبوتاسيوم والنسبة المئوية للبروتين( وكانت القيم 
الهيومك  حامضب والمرشوشةغير المرتبعة  النباتاتتفوقت قد %(. و %44.24, %4.44, 8.43)

صفات )مساحة الورقة لألوراق الخارجية, وزن الرأس والنسبة المئوية ب -1ملغم. لتر 855بتركيز 
 النباتاتتفوقت قد %(. و  5.03كغم,  0.58, -1. ورقة2سم 4523.40للفسفور( وكانت القيم )

صفة )المدة الالزمة لنضج ب -1ملغم. لتر 455الهيومك بتركيز  حامضب لمرشوشةوامرتبعة البذور 
 حامضب والمرشوشةغير المرتبعة  النباتاتتفوقت قد يوم(. و  45.22% من الرؤوس( وبلغت ) 05

صفات )طول األوراق الخارجية وعرض األوراق الخارجية( ب -1ملغم. لتر 455الهيومك بتركيز 
 سم(.  02.44, سم 45.48وكانت القيم )
وحامض الهيومك  -1ملغم. لتر 405الجبرلين بتركيز ب المرشوشة النباتاتتفوقت فقد              

صفات )عدد األوراق الداخلية, طول األوراق الخارجية, عرض األوراق ب -1ملغم. لتر 855بتركيز 
ورقة.  43.20القيم ) الخارجية, محتوى الكلوروفيل لألوراق الخارجية ووزن النبات الكلي( وكانت

 النباتات والمرشوشةتفوقت قد كغم(. و  Spad ,4.00 02.40سم,  02.20سم,  45.44, -1نبات
صفات )المدة الالزمة ب -1ملغم. لتر 855الهيومك بتركيز و  -1ملغم. لتر 40الجبرلين بتركيز ب

للبوتاسيوم(  % من الرؤوس, قطر الرؤوس, وزن الحاصل الكلي, النسبة المئوية 05 ونضج لظهور
تفوقت قد %(. و 4.44كغم,  05.40سم,  84.20يوم,  43.20يوم,  45.44وكانت القيم )

صفة ب -1ملغم. لتر 455الهيومك بتركيز ب والمرشوشة -1ملغم. لتر 405معاملة الجبرلين بتركيز 
 (.-1. ورقة2سم 4444.05)مساحة الورقة لألوراق الخارجية( وبلغت )
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الجبرلين ب المرشوشةمرتبعة البذور  النباتاتتفوقت فقد أما بالنسبة للتداخالت الثالثية             
%  05صفات )المدة الالزمة لظهور ب -1ملغم. لتر 855والهيومك بتركيز  -1ملغم. لتر 40بتركيز 

% من الرؤوس, قطر الرؤوس, وزن النبات الكلي, وزن  05من الرؤوس, المدة الالزمة لنضج 
كغم,  4.44سم,  05.44يوم,  44.00يوم,  02.44ووزن الحاصل الكلي( وكانت القيم )الرؤوس 

الجبرلين بتركيز ب المرشوشةمرتبعة البذور  النباتاتتفوقت فقد (. -1طن. دونم 00.05كغم,  0.00
صفات )عدد األوراق الداخلية ومحتوى ب -1ملغم. لتر 855والهيومك بتركيز  -1ملغم. لتر 405

 النباتاتتفوقت قد (. و Spad 44.20ورقة,  00.55الكلوروفيل لألوراق الخارجية( وكانت القيم )
 -1ملغم. لتر 455والهيومك بتركيز  -1ملغم. لتر 405الجبرلين بتركيز ب المرشوشةغير المرتبعة 

ومساحة الورقة لألوراق الخارجية(  صفات )طول األوراق الخارجية, عرض األوراق الخارجيةب
مرتبعة  النباتاتتفوقت قد (. و -1. ورقة2سم 4000.48سم,  45.44سم,  40.44وكانت القيم )

صفة ب -1ملغم. لتر 855والهيومك بتركيز  -1ملغم. لتر 40الجبرلين بتركيز ب المرشوشةالشتالت 
مرتبعة وغير المرشوشة غير ال باتاتالنتفوقت قد %(. و 4.24)النسبة المئوية للبوتاسيوم( وبلغت )

صفة )النسبة المئوية للمادة العضوية( ب -1ملغم. لتر 455الهيومك بتركيز ب والمرشوشةبالجبرلين 
 والمرشوشةمرتبعة الشتالت وغير المرشوشة بالجبرلين  النباتاتتفوقت قد %(. و 48.44وبلغت )

 %(.8.28المئوية للنتروجين( وبلغت )صفة )النسبة ب -1ملغم. لتر 855الهيومك بتركيز ب


