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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر المستویات العالیة من السماد النتروجیني في نمو وحاصل القمح الشیلمي 

  

  **و حامد خلف صالح**حمدي جاسم حمادي, *سعید علیوي فیاض
  جامعة األنبار / كلیة التربیة للبنات *

  ار جامعة االنب/ كلیة الزراعة **

  

  الخالصة

في حقول منطقة الصـقالویة لدراسـة 2004-2003و 2003-2002طبقت تجربة حقلیة خالل الموسمین 

هكتــار فــي نمــو و حاصــل القمــح / كغــم ) 240–160–80( تــأثیر المســتویات العالیــة مــن الســماد النتروجینــي 

  .الشیلمي 

بینت نتائج التحلیـل اإلحصـائي . و بأربعة مكررات ) R.C.B.D(استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

ان التسمید النتروجیني اثر معنوي في جمیع الصفات المدروسـة و لكـال الموسـمین و تفـوق تكـرار المسـتوى السـمادي 

  . مكونات الحاصل و حاصل القمح الشیلمي , هكتار على بقیة المستویات في صفات النمو / كغم 240

المساحة الورقیة , عدد االشطاء , مًا من الزراعة أو اإلنبات أعلى معدل الرتفاع النبات یو 120إذ أعطى عند 

كمــا أعطــى أعلــى عــدد , علــى التــوالي 3.29, 241.47, 123.19یومــًا بلــغ 120و دلیــل المســاحة الورقیــة عنــد 

( ب و دلیـــل الحصـــاد حاصـــل الحبـــو , الحاصـــل البـــایولوجي , حبـــة 1000وزن , عـــدد الحبـــوب بالســـنبلة , للســـنابل 

علـــــى % )34.92هكتـــــار و / كغـــــم 4600.46, هكتـــــار / كغـــــم 13333.07, غـــــم 38.93, 76.05, 201.75

  .    2004–2003و 2003–2002التوالي و لكال الموسمین 

  

EFFET OF HIGH LEVELS OF NITROGEN FERTILIZER ON GROWTH 
AND GRAIN YIELD OF TRITICALE

S. A. Faiath*, H. J. Homadi** and H. K. Saleh**

*College of eduea. / Univ of AL-Anbar
**College of agrie. / Univ of AL-Anbar

Abstract
Field experiment was carriedout in the seasons of  2002 – 2003 and 2003 – 2004 at 

the fieldsof Saqlawala Zone to study the effects of gigh levels from nitrogen fertilizer of  
(80 – 160 – 240) kg N / ha on growth, yield components, grain yield of triticale, the 
experiment was designed according to R.C.B.D. with four replication. Significant 
differences were found for all characteries in two seasons. The highest plant height, 
number of tillers, ieaf area and ieaf  area index of 120 day, 132.19, 241.47, 125.15 and 
3.29 respectively was obtained from treatment (240) kg N / ha and aiso give the 
maximum numder of spikes, numder of graim per spike, weight of thousand grains / g, 
biological yield, grain yield and harvest index 201.75, 76.05, 38.93 gm, 13333.07 kg / 
ha, 4600.48 kg / ha and 34.92 % respectively for both seasons 2002 – 2003 and 2003 –
2004. 
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  المقدمة 

لتمیــزه بالعدیــد مــن الصــفات , القمــح الشــیلمي مــن محاصــیل الحبــوب الجدیــدة التــي أدخلــت زراعتهــا إلــى العــالم 

المهمــة و خاصــة مقاومتــه للظــروف القاســیة كــالبرد و الجفــاف و مقاومتــه لألمــراض و اســتجابته لمســتویات التســمید 

  . وتین في حبوبه و كمیة حاصله العالي و ارتفاع نسبة البر , المختلفة من األسمدة النتروجینیة 

و ال تزال األبحاث جاریة لتحدید العملیات الزراعیة المناسبة كالتسـمید و مسـافات الزراعـة العطـاء أعلـى إنتـاج 

  لهذا المحصول 

و . إن هــذا المحصــول مــن المحاصـــیل التــي تســتجیب لألســـمدة النایتروجینیــة بســبب فقـــدها مــن التربــة بســـرعة 

السماد النتروجیني یزیـد مـن إنتـاج الحبـوب لكـن مـن الضـروري تحدیـد الكمیـة المطلوبـة للحصـول علـى نإبالرغم من 

حیـــث إن نقـــص عنصـــر النتـــروجین أو إضـــافة بكمیـــات كبیـــرة لهـــا تأثیراتهـــا الســـلبیة علـــى اإلنتـــاج . افضـــل النتـــائج 

  . باإلضافة إلى الخسارة االقتصادیة في كمیة السماد 

, 1(على زیادة معنویة في حاصل القمح الشیلمي بزیادة مستویات السماد النتروجیني حصل عدد من الباحثین 

2 ,3 ,4 ,5 . (  

هـــي أحـــد مكونـــات 2م/ إن عـــدد الســـنابل . إن زیـــادة مكونـــات الحاصـــل تعنـــي زیـــادة حاصـــل القمـــح الشـــیلمي 

  ) . 6, 4( تسمید النتروجیني عند زیادة مستویات ال2م/ فقد لوحظ زیادة معنویة في عدد السنابل , الحاصل 

، 3.10لوحظ زیادة معنویة في عـدد الحبـوب فـي السـنبلة بزیـادة مسـتویات التسـمید النتروجینـي إذ بلغـت الزیـادة 

  ) . 2( عند زیادة مستوى السماد النتروجیني 9.4

تحــت یهــدف هــذا البحــث إلــى تحدیــد افضــل مســتوى ســماد لضــمان حصــول علــى أعلــى حاصــل للقمــح الشــیلمي

  . ظروف المنطقة الوسطى من العراق 

  

  

  

  المواد و طرق البحث 

و ذلــك لدراســة تــأثیر 2004–2003و 2003–2002طبــق البحــث فــي منطقــة الصــقالویة خــال الموســمین 

. هكتـار فـي نمـو و حاصـل القمـح الشـیلمي / كغـم ) 240, 160, 80( المستویات العالیة من السماد النتروجیني 

طبقـت . والثانیـة فـي مرحلـة التفرعـات , ة مستویات السماد النتروجیني علـى دفعتـین األولـى أثنـاء الزراعـة تمت إضاف

, م 1.5× 4و بأربعـــة مكـــررات و كانـــت مســـاحة القطعـــة التجریبیـــة ) .R.C.B.D(التجربـــة فـــي كـــل موســـم بتصـــمیم 

وتــم تعشـیب التجربــة حســب سـم 15م والمســافة بـین الخــط و اآلخــر 4ضـمت كــل منهـا عشــر خطـوط طــول كــل خـط 

  . الحاجة 

  الصفات المدروسة 

  . ودلیلها ) 2سم/ ( المساحة الورقیة , 2م/ عدد االشطاء , ارتفاع النبات : صفات النمو و تشمل -1

) . غم ( وزن حبة , هدد الحبوب في السنبلة , 2م/ عدد السنابل : مكونات الحاصل وتشمل -2

, ) هكتـار / كغـم (حاصل الحبوب , ) هكتار / كغم ( صل البایولوجي  الحا: حاصل القمح الشیلمي و یشمل -3

.حللت النتائج اإلحصائیة لكل موسم على حدة و للموسمین معا . دلیل الحصاد 
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  النتائج والمناقشة 

لقــد تفــوق مســتوى , وجــود اختالفــات معنویــة لمســتویات الســماد النتروجینــي فــي صــفات النمــو ) 1( بــین جــدول 

( هكتار لمتوسط الموسمین على باقي مستویات األسمدة بأعلى معـدل لصـفتي ارتفـاع النبـات / كغم ) 240(السماد 

و ســبب هــذه الزیــادة إن الســماد النتروجینــي ســاعد علــى اســتطالة ) 2م/ 241.47( وعــدد االشــطاء ) ســم 132.19

ي إنتاج اكبر عدد ممكن من االشطاء وهـذا الخالیا و نمو الجذور كما وان السماد النتروجیني له تأثیر غیر مباشر ف

  ) .4, 7, 6( یتفق مع ما توصل إلیه آخرون 

وجود تأثیر معنوي لمسـتویات السـماد النتروجینـي فـي المسـاحة الورقیـة و دلیلهـا بتقـدم ) 1( یالحظ من الجدود 

یومــًا بتــأثیر 120العمــر علــى التــوالي عنــد ) 2ســم125.15, 3.29( إذ وصــلت إلــى أقصــاها , النبــات فــي العمــر 

إن النتــروجین فــي المراحــل األولــى مــن عمــر النبــات .  هكتــار و لمتوســط الموســمین / كغــم 240المســتوى الســمادي 

یعمــل علــى تنشــیط النمــو الخضــري مــن خــالل زیــادة انقســام و اســتطالة الخالیــا و الــذي یــنعكس بشــكل واضــح فــي 

  ) . 9, 8, 2( آخرین المساحة الورقیة و هذا یتفق مع ما توصل إلیه

وجـــود تــأثیرات معنویــة لمســـتویات الســماد النتروجینـــي فــي مكونــات الحاصـــل فــي موســـمي ) 2( یبــین الجــدول 

2م/ سـنبلة 201هكتار بأعلى معدل لعدد السنابل بلـغ / كغم 240لقد تفوق مستوى السماد . الدراسة و متوسطهما 

ولمتوســط الموســمین وهــذا یتفــق مــع مــا ) ســنبلة 198.15( هكتــار / كغــم 160و لــم یختلــف معنویــا عــن المســتوى 

إن هذه الزیـادة قـد تعـزى إلـى تـأثیر السـماد النتروجینـي فـي زیـادة عـدد االشـطاء ممـا أدى ) 9, 4, 1( توصل إلیه 

/ كغم ) 240( وكذا الحال لعدد الحبوب في السنبلة إذ تفوق نفس المستوى السمادي . 2م/ إلى زیادة عدد السنابل 

و یعــزى ســبب هــذه الزیــادة إلــى طــول الســنبلة و تتفــق هــذه ) . ســنبلة / حبــة 79.05(هكتــار بــأعلى معــدل للصــفة 

  ) .11, 9, 6( النتیجة مع ما توصل إلیه 

38.93حبـة و بتفـوق نفـس المسـتوى معطیـًا وزنـًا قـدره 1000و سلكت مستویات السماد نفس السلوك في وزن 

  ). 10, 8, 4, 1(زیادة وزن حیوي السنبلة و هذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیه و یعزى هذا إلى . 

إن زیــادة المســاحة الورقیــة بزیــادة مســتویات النتــروجین أدى هــذا إلــى زیــادة كفــاءة التمثیــل الضــوئي بزیــادة المــواد 

  . المصنعة التي أثرت إیجابیا في امتالء الحیة و زیادة وزنها 

, وجود اختالفات معنویة لمستویات السماد النتروجیني في حاصـل القمـح الشـیلمي ) 3( أیضا یوضح الجدول 

/ كغـم ) 240( لقـد تفـوق مسـتوى السـماد . و لكـال الموسـمین و متوسـطهما ) هكتار / كغم (و الحاصل البایولوجي 

التـأثیر إلىسبب ذلك هكتار و لمتوسط الموسمین و یعزى/ كغم 13333.07هكتار في الحاصل البایولوجي  فبلغ 

/ وعدد السنابل 2م/ عدد االشطاء , المساحة الورقیة , اإلیجابي لهذا المستوى من السماد في كل من ارتفاع النبات 

  ) . 4, 12, 11( وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل الیه 2م

) 4600.48( حبـوب بلـغ و یالحظ من هذا الجدول إن المستوى السمادي نفسه قد تفـوق معنویـًا فـي حاصـل ال

وسـبب ) . 13, 5, 4, 2, 1, 6( و تتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه . هكتار و لمتوسط الموسمین / كغم 

هذه الزیادة إن المستوى السمادي هذا أدى إلى زیادة مكونات الحاصل مثل عدد السنابل وعدد الحبوب في السنبلة و 

  . ا في زیادة حاصل الحبوب حبة فانعكست إیجابی1000وزن 

إذ تفــوق المســتوى , إن هنــاك تــأثیر معنــوي امسـتویات الســماد علــى دلیـل الحصــاد ) 3(كمـا یتضــح مــن الجـدول 

لكـال الموسـمین و متوسـطهما و سـبب % ) 34.92( هكتار بـأعلى معـدل لـدلیل الحصـاد / كغم ) 240( السمادي 

, 6( دة التسـمید النتروجینـي وهـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـل إلیـه االنخفاض في دلیل الحصاد هو زیادة القش بزیا

1 ,2 ,3 . (  
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تأثیر المستویات العالیة من السماد النتروجیني في بعض صفات النمو للقمح الشیلمي لموسمي ) 1( جدول 

  و متوسطهما 2004–2003و 2003–2002النمو 

مستویات السماد 

  النتروجیني

)هـ/ Nكغم (

رتفاع النبات ا

)سم(

  عدد االشطاء
م (

2
(

دلیل المساحة الورقیة)یوم(المساحة الورقیة 

60901201506090120150

2002–2003

80124.13209.3059.4083.30106.4093.601.191.762.691.93
160127.40239.6063.1092.60117.20103.701.271.873.102.56
240134.21244.8065.0101.20126.0104.301.392.123.412.47

L. S. D3.114.166.77.327.324.150.090.160.240.42

2003–2004

80121.32199.2057.3087.20103.7096.721.171.772.531.89
160125.81244.1759.2096.40115.8099.301.191.942.952.33
240130.17238.1464.80101.7124.30103.201.322.103.172.36

L. S. D3.057.714.274.177.164.110.110.190.150.32

متوسط الموسمین

80122.73204.2558.3585.25105.0595.161.181.772.611.91
160126.60231.8861.1594.50116.50101.501.231.953.032.45

240132.19241.4764.90101.45125.15103.701.362.113.292.42
L. S. D2.083.940.972.653.242.150.080.130.110.17

  

تأثیر المستویات العالیة من السماد النتروجیني في مكونات الحاصل للقمح الشیلمي لموسمي النمو ) 2( جدول 

  و متوسطهما 2004–2003و 2003–2002

  مستوى السماد النتروجیني

)غم ( حبة 1000وزن عدد حبوب السنبلة 2م/ عدد السنابل )هكتار / كغم ( 

2002–2003

80193.3064.035.21
160198.4067.5037.54
240202.5077.2039.62

L. S. D   4.592.91.97

2003–2004

80187.3063.1034.35

160197.9065.8036.91
140201.074.9038.24

L. S. D   4.972.341.18

متوسط السنتین 

80190.2563.5534.78
160198.1566.6537.22
240201.7576.0538.93

L. S. D   3.781.830.57

  ل القمح الشیلمي لموسمي النموتأثیر المستویات العالیة من السماد النتروجیني في حاص) 3( جدول 

  و متوسطهما2004–2003و 2003–2002

  مستوى السماد النتروجیني

)هكتار / كغم ( 

هل یوجد محصول اخرحتى یذكر هنا 

الحاصل البایولوجي           

)هكتار / كغم ( 

حاصل الحبوب                

) هكتار / كغم ( 

  دلیل الحصاد

( % )

2002–2003

8010971.323234.5031.52



39

16011938.543967.1233.18
24013611.474679.4834.93

L. S. D 897.13571.141.31

2003–2004

8010853.663134.2028.87
16011682.433854.932.99
24012954.674521.4734.90

L. S. D.832.54534.181.72

متوسط الموسمین 

8010912.493184.3530.20
16011810.493911.0133.09
24013333.074600.4834.92

L. S. D 664.74352.431.05
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