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صنف  .Hordeum Vulgare Lعلى نمو وحاصل الشعیر NPالمركب السماد إضافة تأثیر 

  أبیض محلي بعد القطع

  

  رباح سالم شریف الراوي

  القائم- جامعة االنبار/ كلیة التربیة

  

  خالصةال

بـــثالث NPحقلیـــة فـــي مدینـــة القـــائم غـــرب العـــراق لدراســـة تـــأثیر إضـــافة الســـماد المركـــب نفـــذت تجربـــة 

نــوع أبــیض لمحصــول الشــعیر بعــد إجــراء عملیــة القطــع1-هكتــار. NPكغــم ) 300، 200، 0( هــي مســتویات

  .وبثالث مكرراتRCBDةالكاملةالعشوائیالقطاعاتبطریقة 2007محلي للعام 

فـي صـفة ارتفـاع النبـات على باقي المستویات معنویًا 1-هكتار. NPكغم 300تفوق المستوى السمادي 

)2م /كغــم 4.90(األخضــر حاصــل العلــف و )2م/ غــم 32.92(الــوزن الجــاف للنبــاتوصــفة )ســم 72.53(

61.7(وصفة عدد الحبوب في السـنبلة)غم 35.8( حبة1000ووزن )نبات / غم 12.77( وحاصل الحبوب

177.3(فــي صــفة عــدد الســنابل1-هكتــار.NPكغــم200الســمادي فــي حــین تفــوق المســتوى . )ســنبلة /حبــة 

  .معنویًا على المستوى بدون سماد )2م/سنبلة 

  

Effect of NP fertilizer application on growth and yield of barley
(Hordeum Vulgare L.) after cutting

  

Rabah S. Shareef Al-Rawi
College of Education/ University of Al-Anbar- Al-Qaim

  

Abstract
The experiment in Al-Qaim city western Iraq to Study the effect of NP fertilizer 

application three levels ( 0 , 200 , 300 ) Kg NP. h-1 after cutting of barely crop in 2007
Using Random Complete Blocks Design ( RCBD ) with three replicates .

The maximum result was done through the fertilizer levels 300 Kg NP.h-1 in
Significantly over the other levels in the plant height ( 72.53 cm ), Dry weight of plant
( 32.92 g / m 2 ), green forage yield( 4.90 Kg / m2), grain yield ( 12.77 g / plant ) ,
weight of 1000 seeds ( 35.8 g ) and grain number ( 61.7 grain / spikes ). On the other 
level 200 Kg NP. h-1Significantly superiorzed in spikes (177.3 spike / m2 ) on the level 
without fertilizer .

  

  المقدمة

النجیلیــة الفصــیلة إلــىالشــعیر مــن محاصــیل الحبــوب المهمــة وهــو محصــول نجیلــي حــولي شــتوي ینتمــي 

Gramineae   والجنسHordeum یزرع الشعیر لغرض العلف وصناعة البیرة و )1( نوعًا 50الذي یحوي نحو

التبن فیستعمل لألعالف حیث أن اوتعتبر حبوب الشعیر من األعالف المركزة الجیدة لتغذیة الحیوانات والطیور أم

تســتعمل حبــوب الشــعیر فــي صــناعة الخبــز فــي بعــض وأیضــاً . قیمتــه الغذائیــة تعــادل قیمــة تــبن الحنطــة والشــیلم 

وفــي آخــر إحصــائیة قامــت بهــا المنظمــة العربیــة للتنمیــة الزراعیــة كانــت ) 2( منــاطق المعتدلــة كالصــین والیابــانال
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ألــف طــن فــي العــام 748ألــف هكتــار وأعطــى إنتــاج 1093.75المســاحة المزروعــة لمحصــول الشــعیر فــي العــراق 

2007 )3(.  

إلـى تـأثیر األسـمدة النتروجینیـة والفوسـفاتیة علـى نمـو النبـات وحاصـل العلـف ر عدد من البـاحثین شاوقد أ

األخضــر وحاصــل الحبــوب ومكوناتــه لمحصــول الشــعیر ومحاصــیل حقلیــة أخــرى فقــد درســها العدیــد مــن البــاحثین 

لسـماد النتروجینـي حیـث قـام بدراسـة علـى محصـول الشـعیر لبیـان موعـد إضـافة ا) 4( ابـو ضـاحيومنهم الباحـث

) هكتـار/ كغـم 3372–1672( وقـد حصـل علـى زیـادة للحاصـل األخضـروتأثیر إضافته على النمـو والحاصـل 

3,76( وارتفعت نسبة البـروتین فـي الحبـة بمقـدار) هكتار/ كغم 215,2( كما زاد معدل حاصل الحبوب بمقدار 

النتروجینـي هـو إضـافته دفعـة واحـدة بعـد الحـش مباشـرة واستنتج من الدراسة إن أفضل موعـد إلضـافة السـماد% ) 

جاسـم أمـا الباحـث .  وكذلك إضافته دفعـة واحـدة قبـل الزراعـة فـي حالـة زراعـة هـذا الصـنف للعلـف األخضـر فقـط 

فقــد حصــل علــى تــأثیر معنــوي لمســتویات الســماد النتروجینــي علــى حاصــل العلــف األخضــر ، المــادة الجافــة ، ) 5(

ف لمحاصیل الشعیر والشوفان والقمح الشیلمي عند دراسته على هذه المحاصـیل وتبـین مـن الدراسـة البروتین واأللیا

هكتــار أعطــت أعلــى معــدالت للصــفات المدروســة والمــذكورة للمحاصــیل / كغــم نتــروجین 120أیضــًا أن المعاملــة 

) 99إبــاء (عیر صــنف لموســمین علــى محصــول الشــ) 6( الــراوي وآخــرون وفــي دراســة قــام بهــا الباحــث . ثــة الثال

مسـتویات عدد منلمعرفة تأثیر السماد النتروجیني وعدد الحشات على حاصل الحبوب والعلف األخضر باستخدام 

إلـى أن زیـادة كمیـة وا علیهـاصـلأضیفت بعد الحـش وقـد أشـارت النتـائج التـي حین من السماد النتروجیني في موسم

لبیًا علـــى الحاصـــل ومكوناتـــه باســـتثناء عـــدد الســـنابل فـــي وحـــدة هكتـــار أثـــرت ســـ/ كغـــم یوریـــا 100عـــن النتـــروجین

أن المســـتویات ) Wareing )7وقـــد أكـــد الباحـــث. المســـاحة فإنهـــا زادت مـــع زیـــادة مســـتوى الســـماد النتروجینـــي 

إلىالعالیة من النایتروجین المضاف تحفز على زیادة النمو الخضري للنبات في حین تؤدي المستویات المنخفضة 

Petriووجــد . النمــو والنضــج المبكــر تقلیــل et al )8 ( حصــول زیــادة فــي ارتفــاع نبــات الشــعیر عنــد معاملتــه

جد كـل مـنقد و و الشعیر في المناطق الجافة ، إلنتاجأساسیابمستویات مختلفة من السماد النتروجیني الذي یعتبر 

El-Backry et al )9 (وAwad  )10 ( ادمسـتویات مـن السـمإضـافةأنNPK  الـى التربـة او رشـًا علـى

11( الـداهري وآخـرونوأكـد.المادة الجافـة والحاصـل للشـعیر إنتاجزیادة معنویة في إلىالمجموع الخضري أدى 

إلـى التربـة أو رشـًا علـى الجــزء الخضـري لنبـات الشـعیر لـه تـأثیر معنـوي علــى NPKأن إضـافة السـماد المركـب ) 

ول النبـــات وطـــول الجـــذر والمســـاحة الورقیـــة والـــوزن الجـــاف للمجمـــوع الجـــذري جمیـــع الصـــفات المدروســـة ومنهـــا طـــ

الشـعیر للسـماد النتروجینـي أصـنافلمعرفـة اسـتجابة بعـض ) Ryan et al )12وفـي دراسـة قـام بهـا.والخضـري 

أدى إلــى زیــادة معنویــة فــي الــوزن الجــاف1-هكتــار.كغــم 80فــي المغــرب وجــدوا أن إضــافة النتــروجین أكثــر مــن 

علـى نمـو NPلذا یهدف البحث إلى دراسة تـأثیر مسـتویات مختلفـة مـن السـماد المركـب .للنبات وحاصل الحبوب 

  .وحاصل الشعیر بعد إجراء عملیة القطع ومحاولة تقلیل إضافة األسمدة واالستغالل األمثل لها 

  

  

  

  

  

  

  

  المواد وطرق العمل
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نـوع علـى نمـو وحاصـل الشـعیر NPالمركـب یر السـماد لدراسـة تـأثمدینة القائمفي حقلیة تم تنفیذ تجربة 

وفـــق تصــــمیم .1-هكتـــار.NPكغـــم ) 300،   200صـــفر ، ( وكانـــت مســـتویات الســـماد ثالثـــة أبـــیض محلـــي

  .و بثالث مكررات القطاعات العشوائیة الكاملة

اتوحـــد9حراثـــة التربـــة وتنعیمهـــا لتحســـین تهویتهـــا وتحضـــیر مرقـــد مناســـب للبـــذور وتقســـیمها إلـــى تتمـــ

. سـم) 7–5( سـم وبعمـق ) 15( المسـافة بـین خـط وآخـر متر تمت الزراعة على خطوط ) 3×3( تجریبیة

وتمـــت إضـــافة . 1-هكتـــار.كغـــم 300عنـــد الزراعـــة بكمیـــة N% 46النتـــروجین ســـماد یوریـــا تمـــت إضـــافة ســـماد 

.NPكغــــم ) 300،   200صــــفر ، ( بــــثالث مســــتویات ) p2o5% 27( و) NP )27 %Nالســــماد المركــــب 

).5( سـم وقبـل عملیـة التعقیـد 30دفعة واحدة بعد إجراء عملیـة القطـع للنبـات عنـدما بلـغ ارتفاعـه حـوالي 1-هكتار

ن تـم ینبـات قبـل عملیـة حصـاد العینـات فـي المتـر المربـع فـي حـ/التفرعـات تم قیاس الصفات ارتفـاع النبـات وعـدد

.یة حصاد العینات قیاس باقي الصفات المدروسة بعد عمل

  ) . م . ف. أ( اقل فرق معنوي )  L. S. D(تم اختبار الفروق بین المعامالت بطریقة

  

  2007بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة حقل التجربة قبل الزراعة لسنة ) 1( جدول 

  الخصائص

  مفصوالت التربة

PH  النسجة  تربة1-كغم. غم 
EC

Ds.m-1

O.M

  1-كغم.غم

Nالكلي  

  1-كغم.غم

  تربة

P2O5

  1- كغم.ملغم
  الطین  الغرین  الرمل

  297  570  133  القیم

طینیة

غرینیة 

  مزیجیة

7,25  1,6  8,90  0,69  9,05  

  

  النتائج والمناقشة

  

  تحلیل التباین للصفات المدروسة) 2( جدول 

عدد 

  الحبوب

عدد 

  السنابل

وزن 

1000  

  حبة

حاصل 

  الحبوب

حاصل 

العلف 

  األخضر

الوزن 

الجاف 

  للنبات

عدد 

  التفرعات

ارتفاع 

  النبات
dfS . O . V

4344023.4513.7228.93.3642.721.023861.652Treat.
4108.452.5250.6150.0680.6650.2253.1652Blocke

23.5883.451.951.670.0561.4508351.7154Error
121.251474.74.0618.210.88511.570.73217.068Total

  

                على صفات النمو لمحصول الشعیرNPإضافة السماد المركب تأثیر / أوًال 

  ) :سم ( ارتفاع النبات 

زاد معنویــًا معــدل ارتفــاع النبــات مقارنــة بالنباتــات أن اســتخدام الســماد المركــب) 3( الجــدول یالحــظ مــن

بــدون ( أعلــى معــدل فــي حــین أعطــى المســتوى ) هكتــار/ NPكغــم   300(غیــر المســمدة وأعطــى مســتوى ســماد 

أنحیــث ) 13( أیضــًا أكــدهوهــذا مــا ) 11( و ) 8( وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا توصــل إلیــه أقــل معــدل ) ســماد 

النتــروجین یلعــب دورًا مهمــًا فــي حیــاة النبــات حیــث عمــل علــى زیــادة النمــوات الخضــریة حیــث یكــون النبــات طــویالً 
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معنویــًا أزداداللــذان توصــال إلــى أن طــول النبــات ) 14( وأیضــًا .وأوراقــه كبیــرة وعریضــة وخضــراء اللــون زاهیــة 

  .NPبزیادة مستوى السماد المركب 

  

  :نبات / عدد التفرعات 

التفرعــات للنبــات عنــد مســتوى الســماد غیــر معنویــة فــي عــددإلــى زیــادة )3( تشــیر النتــائج فــي الجــدول 

حیــث أعطــت النباتــات ) بــدون ســماد ( مقارنــة بالمســتوى ) هكتــار/ NPكغــم   300وهكتــار/ NPم كغــ  200(

فـــي معـــدل عـــدد ) هكتـــار/ NPكغـــم   200(غیـــر المســـمدة عـــدد قلیـــل مـــن التفرعـــات وقـــد تفـــوق مســـتوى الســـماد 

ســـین النمــو الخضـــري وال یخفــى أهمیـــة األســمدة النتروجینیـــة والفوســفاتیة فــي تحالتفرعــات عــن المســـتویین اآلخــرین 

أن نقـــص النتـــروجین فـــي إلـــىالـــذي أشـــار ) 15( إلیـــه وهـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع مـــا أشـــار وزیـــادة عـــدد التفرعـــات 

محاصــیل الحبــوب یتصــف بكــون نمــو التفرعــات ضــعیف وأن عــدد الــرؤوس بوحــدة المســاحة وكــذلك عــدد الحبــوب 

( ة للنبات في النمو ویعمل على زیادة عـدد التفرعـاتالقو إعطاءفي أهمیةكذلك فان للفسفور . بالرأس الواحد یقل 

13. (  

  ) :2م/غم( الوزن الجاف للنبات 

تفـوقحیـث السـماد بـین مسـتویاتمعنویـة فروقات نجد ) 3( عند استعراض النتائج المدرجة في الجدول 

وهــذهیةالســمادتیامســتو بــاقي الالــذي أعطــى أعلــى معــدل علــى) هكتــار/ NPكغــم   300(يمســتوى الســمادال

وهـذه النتیجـة . زیـادة عـدد التفرعـات وأیضـالزیـادة النمـو فـي النباتـات المسـمدة الزیادة في الوزن الجـاف كـان نتیجـة

إضــافة أنالــذي أشــار إلــى ) 16( وأیضــًا الباحــث) 12( و ) 10(و ) 9( و ) 5( تتفــق مــع مــا توصــل إلیــه 

  .الوزن الجاف والحاصل لنباتات الشعیر إلى زیادة معنویة في NPKالسماد المركب 

  

  على صفات النمو NPتأثیر السماد المركب ) 3( جدول رقم 

  مستویات السماد

NPالمركب 

  صفات النمو

  بدون سماد
  كغم200

NP  /هكتار  

  كغم300

NP /هكتار  

  أقل فرق معنوي

L. S.D 0,05

  2.47  72.53  59.1  38.85  )سم ( ارتفاع النبات 

  م. غ   5.13  5.67  4.5  نبات/ عاتعدد التفر 

  2.267  32.92  27.2  25.79  )2م/غم(الوزن الجاف للنبات 

  

    على صفات الحاصل لمحصول الشعیرNPتأثیر إضافة السماد المركب / ثانیًا◌ً 

) 2م/كغم ( حاصل العلف األخضر 

السـمادمسـتوىطـىعلـى حاصـل العلـف األخضـر حیـث أعNPتـأثیر السـماد ) 4( یالحظ من الجدول 

بـدون (أعلى معدل لحاصل العلف األخضر وكانت الزیادة معنویة كما أعطـى المسـتوى) هكتار/ NPكغم 300(

أن إضـافة أكـدواإذ ) 5(و ) 4(ومـنهم أقل معدل وهذه النتیجة تتفـق مـع معظـم مـا توصـل إلیـه البـاحثین ) سماد

حیــث أن األســمدة الكیمیاویــة تزیــد النمــو الخضــري الســماد النتروجینــي أدى إلــى زیــادة حاصــل العلــف األخضــر ، 

هكتــار/ NPكغــم 200(رعــات النبــات عنــد مســتویات الســماد زیــادة فــي عــدد تف) 3( للنبــات حیــث یبــین الجــدول 
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الزیــادة المعنویــة الرتفــاع وأیضــا) .ون ســماد بــد( مقارنــة بانخفاضــها عنــد المســتوى ) هكتــار/ NPكغــم 300و

  . )بدون سماد ( مقارنة بالمستوى ) هكتار/ NPكغم 300(النبات في المستوى 

  

  

  

  ) نبات . غم ( حاصل الحبوب 

أعطــى أعلــى معــدل ) هكتــار/ NPكغــم 300(إلــى أن المســتوى الســمادي) 4( الجــدول تشــیر نتــائج

أعطى أقل معـدل ) بدون سماد ( حبوب مقارنة بالمستویین اآلخرین وٕان المستوى  الحاصلوكانت الزیادة معنویة ل

إن سـبب زیـادة حاصـل الحبـوب عنـد التسـمید قـد . ) 12( و )4(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیه الباحث 

ا مبـین فـي الجـداول سـنبلة كمـالفيوعدد الحبوب 2م/حبة وكذلك زیادة عدد السنابل 1000یعزى إلى زیادة وزن 

یؤدي إلى زیادة معنویـة فـي الحاصـل إذا مـا NPأن إضافة السماد المركب ) 17( وهذا ما أكده الباحث ) . 4( 

  .قورن بعدم اإلضافة لمختلف المحاصیل 

  ) غم ( حبة 1000وزن 

وى حبــة فقــد أعطــى مســت1000علــى وزن NPتــأثیر مســتویات الســماد إلــى) 4( الجــدول نتــائجشــیرت

كمـا أعطـى ) بدون سـماد ( أعلى معدل وكانت الزیادة معنویة مقارنة بالمستوى ) هكتار/ NPكغم 300(السماد 

وهــذه ) بــدون ســماد ( حبــة مقارنــة بالمســتوى 1000زیــادة فــي معــدل ) هكتــار/ NPكغــم 200(مســتوى الســماد

روجین فـي محاصـیل الحبـوب یـؤدي إلـى قلـة الـذي أشـار إلـى أن نقـص النتـ) 15( النتیجة تتفق مـع مـا أشـار إلیـه 

انتقــال الكربوهیــدرات إلــى الحبــوب خــالل الفتــرة األخیــرة مــن ملــئ الحبــوب ممــا یــؤدي إلــى زیــادة نســبة البــروتین فــي 

حیـث أن ) 18( والـذي أشـار إلیـه . الحبوب مما یجعل حجم الحبـة صـغیرًا وهـذا یـؤدي إلـى انخفـاض وزن الحبـة  

  .حبة 1000لنتروجیني أدى إلى زیادة وزن زیادة مستویات السماد ا

  )2م/سنبلة ( عدد السنابل

فــي المتــر قـد حســن مــن عـدد الســنابل NPدام الســماد المركــب أن اســتخإلـىتشــیر)4( الجــدول نتـائج

وحصــلت زیــادة معنویــة فــي عــدد الســنابل للنباتــات المســمدة مقارنــة بالنباتــات غیــر المســمدة وأعطــى مســتوى المربــع

فـي حـین لـم أقـل معـدل ) بـدون سـماد ( أعلـى معـدل فـي حـین أعطـى المسـتوى ) هكتار/ NPكغم 200(سمادال

ویالحـظ مـن النتـائج أن صـفة عـدد السـنابل مرتبطـة بصـفة تكن هناك فروقات معنویة بین مستویات إضافة السـماد 

6(وهذا مـا توصـل إلیـه الباحـث ) 3( النبات حیث زاد عدد السنابل بزیادة عدد التفرعات جدول / عدد التفرعات 

أن أكــدالــذي ) 19( وأیضــًا الباحــث . الــذي أكــد علــى أن عــدد الســنابل أزداد مــع زیــادة كمیــة الســماد المضــافة ) 

أدى إلــى زیــادة معنویــة فــي صــفات حاصــل الحبــوب 1-هكتــار.Nكغــم 200إلضــافة الســماد النتروجینــي بمعــدل 

  .حبة 1000ي السنبلة ووزن وعدد الحبوب ف2م/السنابل وعدد

  :)سنبلة/حبة ( عدد الحبوب 

   وقـد أعطـى مسـتوى السـماد NPالسماد المركـب عند استخدام تأثرت هذه الصفة أن ) 4( الجدول یبین

) هكتـار/ NPكغـم 200(سـنبلة یلیـه مسـتوى السـماد الفـيأعلى معدل لعدد الحبـوب ) هكتار / NPكغم 300(

إن سبب تحسن عدد الحبـوب فـي . أقل معدل واالختالفات كانت معنویة ) بدون سماد ( مستوى في حین أعطى ال

الســنبلة عنــد اســتخدام األســمدة الكیمیاویــة حیــث لهــا الــدور الكبیــر فــي تحســین نســبة العقــد وزیادتــه وخاصــة تــوفر 

ین البروتینــات واألنزیمــات عنصــر النتــروجین لمــا لــه مــن أهمیــة فــي حیــاة النباتــات حیــث یعــد المــادة األساســیة لتكــو 
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والكلوروفیل كما یدخل في تكوین األحمـاض األمینیـة واألنزیمـات ولـذلك فهـو یزیـد مـن خضـرة النبـات ویشـجع النمـو 

وأشـار العدیـد مـن البـاحثین إلـى أن عنصـر النتـروجین ال یـؤدي إلـى تسـاقط . )20( الخضري بشكل كبیر للنبات

أن عنصــر وأیضــا. زیــادة تصــنیع منظمــات النمــو التــي لهــا دور فــي العقــد األزهــار ویزیــد العقــد الكلــي مــن خــالل

الفسفور یسارع في نضج الثمار ویحسن نوعیة الثمار والخضروات والحبوب وهو عامـل جـوهري فـي تشـكیل البـذور 

 )21(.  

  

  لى صفات الحاصلعNPالمركب تأثیر السماد ) 4( جدول رقم 

  مستویات السماد

NPالمركب 

  لنموصفات ا

  مادسبدون
  كغم200

NP /هكتار  

  كغم  300

NP /هكتار  

  أقل فرق معنوي

L. S.D 0,05

  0.445  4.90  3.552  2.812  )2م/كغم (حاصل العلف األخضر

  2.432  12.77  9.237  6.582  )2م.غم ( حاصل الحبوب 

  3.99  35.8  34.0  31.8  )غم ( حبة 1000وزن 

  55.97  177.3  219  146  )2م/سنبلة ( عدد السنابل 

  9.13  61.7  43.3  39  )سنبلة/حبة ( عدد الحبوب

  

  االستنتاجات

  .سم 30الشعیر قبل مرحلة التعقید ویكون ارتفاع النبات حوالي قطعموعد لأفضلیكون –1

  .1-هكتار. كغم 300عند الزراعة بكمیة N% 46استخدام سماد الیوریا –2

لالســـتفادة ممكـــن أن یكـــون بعـــد القطـــع) p2o5% 27( و) NP )27 %N  إن اســـتخدام الســـماد المركـــب–3

  .القصوى منه ولیس من الضروري إضافته عند الزراعة 

وذلـك لتفوقهـا معنویــًا فـي أغلـب الصـفات المدروســة ) هكتـار / NPكغــم   300(اسـتخدام كمیـة سـماد مركـب –4

وحاصــل األخضــراف للنبــات وحاصــل العلــف علــى بــاقي المســتویات مثــل صــفة ارتفــاع النبــات والــوزن الجــ

  .حبة وعدد الحبوب في السنبلة 1000الحبوب ووزن 
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