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  2006، ) 1(العدد 4: االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد مجلة 
  

  )L.maysZea(تأثیر التسمید النیتروجیني في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

  

  محسن الدلیميإسماعیلعمر 

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة - قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  الخالصة

/ كلیة الزراعة –في حقول قسم المحاصیل الحقلیة 2000لعام نفذت تجربة حقلیة للموسمین الربیعي والخریفي

المنشـقة األلـواحاسـتخدم تصـمیم . التسمید النیتروجیني في نمو وحاصل الذرة الصفراء تأثیرجامعة االنبار ، لدراسة 

Split-Plotالتراكیـب الرئیسـیة فـي حـین احتلـتاأللـواحالنیتروجینـيمكررات بحیث احتلـت مسـتویات السـماد بأربعة

وجــود فروقــات معنویــة لجمیــع الصــفات المدروســة باســتثناء اإلحصــائيالثانویــة ، تبــین نتــائج التحلیــل األلــواحالوراثیــة 

زیــادة فــي الحاصــل الكلــي للحبــوب وزیــادة فــي ســمك إلــىالنیتروجینــيمســتویات الســمادزیــادةأدتنســبة الرطوبــة ، 

معدل لحاصل أعلىكان . لموسمین الربیعي والخریفي لكال ایة للنبات و العرنوص ووزن الكوالح وزیادة المساحة الورق

كـان . وللموسمین على التـوالي 1-هـ.طن ) 10.2و 4.7(بلغ 1-هـ.Nكغم 320ألسماديالحبوب عند المستوى 

700.6( بلـغ 1-هــ. Nكغـم320المسـتوى السـمادي العـالي اعلى معدل لصفتي وزن الكوالح ووزن العرنوص عند

أعلـــىكـــان . لســـمك العرنـــوص وللموســـمین علـــى التـــوالي ســـم)17.2و 16.0( لـــوزن الكـــوالح و غـــم)600.0و 

2ســـــم)58.83و 53.28( بلــــغ 1-هـــــ.Nكغــــم 320ألســــماديمعــــدل لصــــفة المســــاحة الورقیــــة عنــــد المســــتوى 

على النیتروجینيمستویات التسمید تأثیرلم یالحظ هنالك أي فروقات معنویة واضحة في . وللموسمین على التوالي 

  .صفة نسبة الرطوبة للحبوب 

  

EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER IN GROWTH AND YIELD 
(Zea mays L.)

O. A. M. Al-Dolimy
Field Crop Department - College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
Field experiment was conducted at field crops dep.-Agriculture college / Al-Anbar 

University for two Seasons, spring and fall during 2000. the objective of study was to 
study the effect of nitrogen fertilizer in growth and yield of corn. Split-Plot Design was 
used with three replicates. N fertilizer levels took up the main plot, while genotypcs 
were arranaged into Sub-Plot. The results showed significant differences among all of 
two factors levels, for all characteristics exception of humidity %. The increasing in N 
addition, increased the total, grain total, thickness of Ear, CoZ weight and leaf area of 
plant, for Both Seasons, respectively. Highest grain yield was gained from 320 kgm N .
ha-1 of (10.2 and 4.7) ton . ha-1, for Both season, respectively. 320 kgm N. ha-1 gave 
highest coz weight of (700.6 and 600.0) gm and ear thickness of 16.0 and 17.2 cm, for 
both season, respectively. Also, the same level gave higher leaf area of (53.28 and 
58.83) cm2, for both seasons, respectively. There wasn't significant differences in grain 
humidity %.
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  المقدمة

بالدرجـة الثالثـة تـأتيإذمحاصیل الحبوب المهمة في العـراق والعـالم ، من ) .Zea mays L(لذرة الصفراء اتعد 

هــذا المحصــول كونــه ذا قیمــة أهمیــةتعــود و . العــالمیین واإلنتــاجبعــد محصــولي الحنطــة والــرز مــن حیــث المســاحة 

مـع التوسـع فـي صـناعة العلیقـة العلفیـة المركـزة للـدواجن والتـي یـةاألهموازدادت تلـك والحیـوان لإلنسـانغذائیة عالیـة 

زیـادة نسـبة وألجـل. الحبوب مما تعطـي للعلیقـة اتزانـًا غـذائیًا جیـدًا للحیـوان إلىإضافةیدخل في تكوینها كوالح الذرة 

ابة هـذه الصـفات وكمیة الحاصل استخدم في هذا البحث مستویات مختلفة من السماد النیتروجیني لمعرفة مدى استج

علــى نمــو المحصــول دلــت الدراســة التــي أجریــتلزیــادة الســماد النیتروجینــي ، ومــن بــین العدیــد مــن الدراســات التــي 

السماد النیتروجیني ساهمت في زیادة معنویة في ارتفاع النبات وذلك من خـالل مستویاتبان زیادة ) 2و 1(أجراها

حصـــل العدیـــد مـــن البـــاحثین علـــى زیـــادة معنویـــة فـــي صـــفات . ل الضـــوئي تـــاثره فـــي زیـــادة المســـاحة الورقیـــة والتمثیـــ

3،4(والتداخل بین مستویات التسـمید النـایتروجیني والتراكیـب الوراثیـةزیادة السماد النیتروجینيبالحاصل ومكوناته 

ة المـــادة الجافـــةایجابیـــًا فـــي زیـــادأثـــرتالنیتروجینـــي بـــان زیـــادة مســـتویات التســـمید) 8و 7، 6(كمـــا الحـــظ ) . 5و 

) 11.9–10.2( بذور الذرة الصفراء انخفضـت عنـد نسـبة رطوبـة تتـراوح بـین إنبات، كما تبین بان نسبة للنباتات

للســـماد النـــایتروجیني الثالثـــيمســـتوى أفضـــلتحدیـــد إلـــىالبحـــث هـــذایهـــدف) . 10و 9(م 37ºودرجـــة حـــرارة % 

  .حاصل حبوبي أعلىلضمان الحصول على 

  

  وطرائق العملالمواد

وفـق 2000جامعـة االنبـار خـالل الموسـمین الربیعـي والخریفـي مـن عـام / نفذت الدراسة في حقـل كلیـة الزراعـة 

، 160(یتروجینــي وهــي ، حیــث احتلــت معــامالت الســماد النمكــرراتبأربعــةSplit-Plotالمنشــقة األلــواحتصــمیم 

الهجــین ( الثانویــة وهــي األلــواححتلــت التراكیــب الوراثیــة الرئیســیة فــي حــین ااأللــواح1-هـــ.Nكغــم ) 320و 240

IPA2052 440633و فـــــــردي–Spiro و فـــــــرديIPA3001التركیبیـــــــة واألصـــــــنافIPA5012 106وبحـــــــوث

م 3، طــول المــرز م ) 5× 3(بأبعــاد 2م) 15(مســاحتها مــروز لكــل وحــدة تجریبیــةبأربعــةوزرعــت ) 105وبحــوث 

كمصــدر )N% 46(الیوریــا أضــیف، نبــات فــي الوحــدة التجریبیــة) 40( معــدل بســم75وآخــروالمســافة بــین مــرز 

(الفسـفور بمسـتوى وأضیفالزراعة والثانیة مع بدایة ظهور النورة الذكریة ، عنداألولىالنیتروجیني بدفعتین السماد

ولـــــىاألمــــع الدفعـــــة أضـــــیفو ) P2O2%46( مــــن مصـــــدر الســـــوبر فوســــفات الثالثـــــي)هــــــ.P2O5كغــــم 160

كما أجریـت جمیـع العملیـات الحقلیـة مـن مكافحـة األدغـال والتعشـیب ومكافحـة حشـرة . قبل الزراعة ایضًا للنیتروجین 

وتـم إرواء الحقـل بحسـب حاجـة النبـات % )10( باستخدام مبید الـدیازنون المحبـب بتركیـز حفار ساق الذرة الصفراء

  -:والحاصل وهي وقد تم دراسة صفات النموباستخدام میاه اآلبار ،

  .siumetوحسب وحدات ) 2سمد( المساحة الورقیة للنبات .1

) .سم ( قطر العرنوص .2

) .غم ( وزن الكوالح .3

.ولجداول خاصة% 15.5نسبة رطوبة أساستم تعدیلها على ( % )النسبة المئویة لرطوبة الحبوب .4

) .1-هـ.طن ( حاصل الحبوب .5

وتمــت مقارنــة المتوســطات الحســابیة للمعــامالت وســة بطریقــة تحلیــل التبــاین جــرى تحلیــل البیانــات للصــفات المدر 

  .0.05وعند المستوى ) .L.S.D(باستخدام اقل فرق معنوي 
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  النتائج والمناقشة

أعلــىأعطــتإذعلــى بــاقي المعــامالت 1-هـــ.Nكغــم 320تفــوق المعاملــة الســمادیة ) 1( تبــین نتــائج جــدول 

المعاملــة الســمادیة أعطــتولكــال الموســمین علــى التــوالي فــي حــین 2ســم) 588.3و 532.8( مســاحة ورقیــة بلغــت 

وقد یعود . وللموسمین على التوالي 2سم)379.3و 400.5( اقل معدل للمساحة الورقیة بلغ 1-هـ.Nكغم 160

الســماد النیتروجینــياتمســتویزیــادةبیــةالورقمســاحة الالســماد النیتروجینــي ســاهم فــي زیــادة أنإلــىســبب تلــك الزیــادة 

عـن طریـق یـةالورقمسـاحة الزیـادة إلـىأدتالسـمادیة المسـتویاتالـذي بـین بـان زیـادة ) 11(یتفق مع وهذا المضاف

تفـــوق الصـــنف إلـــىكمـــا تشـــیر نتـــائج نفـــس الجـــدول . الزیـــادة الحاصـــلة فـــي حجمهـــا فـــي الـــذرة الصـــفراء والبیضـــاء 

IPA5012 والصنفSpiro-440633معـدل للمسـاحة الورقیـة أعلىأعطیاإذاألخرىتراكیب الوراثیة على باقي ال

اقـل معـدل 105الصـنف بحـوث أعطـىفـي حـین 2سمد) للموسم الخریفي 49.48للموسم الربیعي و 50.14( بلغ 

االخـتالف إلـىلكال الموسمین على التوالي ، وقد یعود سبب ذلـك 2سمد)34.08و 34.05(للمساحة الورقیة بلغ

كما یالحظ من نتائج نفس الجدول عدم وجود فروقـات . على تلك الصفة وتأثیرهافي سلوكها الوراثي األصنافبین 

( كمـا تشـیر نتـائج الجـدول . علـى تلـك الصـفة تأثیرهامعنویة للتداخل بین التسمید النیتروجیني والتراكیب الوراثیة في 

األعلــىتفوقــت المعاملــة الســمادیة إذدل قطــر العرنــوص ، معنــوي للتســمید النیتروجینــي فــي معــتــأثیروجــود إلــى) 2

ســـم ولكـــال ) 17.2و 16.0( معـــدل لقطـــر العرنـــوص بلـــغ أعلـــىوأعطـــتاألخـــرىمعنویـــًا علـــى بـــاقي المعـــامالت 

) 13.0و 10.7( معدل لقطر العرنوص بلغ أدنىاألقلالمعاملة السمادیة أعطتفي حین الموسمین على التوالي 

دور الســماد النیتروجینــي الفعــال فــي زیــادة النمــو إلــىن علــى التــوالي ، وقــد یعــود ســبب تلــك الزیــادة ولكــال الموســمی

الـذین ) 4و 3(وهـذا یتفـق مـع . حاصـل جیـد إعطـاءقـادرة علـى ) 1( نباتات جیـدة النمـو جـدول وٕاعطاءالخضري 

د النیتروجینـي االسـممسـتویاتدة وجدا بان حاصل الحبوب الكلي وطول العرنوص وقطر العرنوص قـد ازداد عنـد زیـا

فـــي الموســـم أمــامعنـــوي للموســم الربیعـــي تــأثیرأي یكــن لهـــالتراكیـــب الوراثیــة لـــم ایالحــظ مـــن الجــدول أعـــاله بــان،

علـــى بـــاقي التراكیـــب ) 106وبحـــوث IPA3001( تفـــوق الصـــنفین إذمعنـــوي لهـــا تـــأثیرالخریفـــي فـــیالحظ وجـــود 

طبیعــة الصــنف الوراثیــة إلــىوقــد یعــود ســبب ذلــك . ســم ) 16.0( بلــغ قطــر للعرنــوصأفضــلیــاأعطحیــث األخــرى

في تلك الصفة ، ویالحظ من نتائج نفس الجـدول عـدم وجـود فروقـات معنویـة للتـداخل بـین التراكیـب الوراثیـة وتأثیرها

دى إلـــى وقـــد اظهـــرت النتـــائج بـــان اضـــافة مســـتویات مـــن الســـماد النـــایتروجیني أ. ومســـتویات التســـمید النیتروجینـــي 

320وقـد حصـلة أعلـى زیـادة عنـد المعاملـة ) 3( حصول زیـادة فـي وزن الكـوالح وكانـت تلـك الزیـادة معنویـة جـدول 

غـم للموسـمین الربیعـي والخریفـي علـى التـوالي فـي حـین اعطـت ) 600.0و 700.6( بمعـدل مقـداره 1-هـ. Nكغم 

غـم ) 35407و 33808( كـوالح بمتوسـط بلـغ مقـداره اقـل معـدل فـي وزن ال1-هـ. Nكغم 160المعاملة السمادیة 

فــي تــاثیره علــى األحمــاض االمینیــة ویعــود ســبب تلــك الزیــادة إلــى دور النیتــروجین الفعــال . للموســمین علــى التــوالي 

وبالتـالي أدى إلـى ) 1( والبروتینات وبالتالي زیادة الفعالیات الحیویة مما انعكس على زیـادة المسـاحة الورقیـة جـدول 

وجــود ، ویتبــین مــن نتــائج نفــس الجــدول )8و 7، 6(زیــادة المــادة الجافــة للكــوالح وهــذا یتفــق مــع مــا وجــده كــل مــن 

علـى بـاقي Spiro-440633و IPA2052تفوق الهجین الفـردي إذفروقات عالیة المعنویة بین التراكیب الوراثیة ، 

غم ولكال الموسمین وعلى التـوالي فـي ) 651.2و 680.8( معدل لوزن الكوالح بلغ أعلىوأعطىالوراثیة التراكیب 

غـم ) 239.7و 351.3( اقـل معـدل لـوزن الكـوالح بلـغ 105والصـنف 106الصـنف التركیبـي بحـوث أعطـىحین 

علـى تلـك الصـفة ، وفیمـا یخـص تـأثیرهاتخاذ الصنف سـلوكًا فردیـًا فـي إلىللموسمین على التوالي ، یعود سبب ذلك 

عـدم وجـود فروقـات معنویـة بـین ) 4( یالحـظ مـن نتـائج الجـدول . ظ وجـود أي فـرق معنـوي واضـح التداخل لم یالحـ

فــي معــدل نســبة عــي فقــطیللموســمین وللتراكیــب الوراثیــة والتــداخل بینهمــا للموســم الربمســتویات التســمید النیتروجینــي
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اقل قیمة لنسبة الرطوبـة أعطىحیث 105بالنسبة للتراكیب الوراثیة یالحظ تفوق الصنف أما، للحبوب% الرطوبة 

یعـود سـبب ) للموسـم الخریفـي(25.6قیمة للرطوبـة بلغـت أعلىSpiroالصنف أعطىفي حین % ) 17.0( بلغت 

عنـد 105البیئیة السائدة مع العوامل الوراثیة ، وفیما یخص التداخل یالحـظ تفـوق الصـنف الظروفتداخل إلىذلك 

عنــد Spiroالصــنف أعطــىفــي حــین ) % 16.7( وأعطــى1-هـــ.Nكغــم )240و 160( المســتوى الســمادي 

الـذین )10و 9(وهـذا یتفـق مـع مـا جـاء بـه ) % 28.4( معدل لتلك الصفة بلغ أعلى) 160( المستوى السمادي 

رة و درجـة حـرا) % 11.9و 10.2(انخفضت عند نسبة رطوبة تتراوح بـین بینوا بان نسبة انبات بذور الذرة الصفراء 

37º1-هـــ.طــن ) 10.2و 4.7(أعطــتإذاألعلــىتفــوق المعاملــة الســمادیة إلــى) 5( نتــائج الجــدول وأشــارت. م

اقل معدًال لحاصل 1-هـ.Nكغم 160المعاملة السمادیة أعطتوللموسمین على التوالي ، في حین حاصل حبوب 

فـي دة الحاصـلة فـي المكونـات الرئیسـیة للحاصـلالزیـاإلـىلـك ذیعـود سـبب 1-هــ.طن ) 7.0و 2.6( الحبوب بلغ 

حین یعود سبب فرق الحاصل للموسمین الربیعي والخریفي إلى انخفاض معدل عملیة التلقیح واالخصاب في الموسم 

، كمــا یالحــظ تفــوق ) 3(وهــذا یتفــق مــع الربیعــي بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وبالتــالي یــؤثر ســلبیًا علــى الحاصــل

1-هــ.طـن ) 11.8و 4.7( معـدل لحاصـل الحبـوب بلـغ أعلـىأعطیـاإذSpiroو 2052إبـاءالفـردیین الهجینین 

3.6و 1.9( اقل معدل لحاصل الحبوب بلغ 105و 106الصنفین بحوث أعطىللموسمین على التوالي في حین 

یئیـة والعوامـل الوراثیـة وهـذا مـا التـداخل بـین الظـروف البإلـىللموسمین على التـوالي ، یعـود سـبب ذلـك 1-هـ. طن ) 

تفـوق الهجـین الفـردي إذ، كما یوجـد تـداخل معنـوي بـین مسـتویات التسـمید النیتروجینـي والتراكیـب الوراثیـة ) 12(أیده

Spiro دور السـماد إلـىیعود سبب تلك الزیـادة 1-هـ.طن ) 14.8و 6.6( وأعطىعند المستوى السمادي العالي

عـــن طریـــق زیـــادة بعـــض مكوناتـــه م علـــى زیـــادة الحاصـــل ســـتخدفـــي تحفیـــز التركیـــب الـــوراثي المالنیتروجینـــي الفعـــال 

اللــذین الحظــوا بــان الحاصــل ومكوناتــه ازداد نتیجــة لزیــادة مســتویات )5و 3(الرئیســیة وهــذا یتفــق مــع مــا جــاء بــه 

  .السماد النایتروجیني المتداخلة مع التراكیب الوراثیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للموسمین )2سمد( مستویات السماد النیترجیني والتراكیب الوراثیة في المساحة الورقیة تأثیر)1(جدول 

  الربیعي والخریفي
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  الموسم الخریفي  الموسم الربیعي

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  األصناف

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  320  240  160  320  240  160  األصناف

هجین فردي

IPA2052

هجین فردي  47.09  50.43  46.12  44.73

IPA2052

42.58  43.29  58.48  48.12  

  هجین فردي

Spiro-440633

  هجین فردي  47.62  55.68  46.65  40.52

Spiro-440633

41.43  45.77  61.25  48.49  

  هجین ثالثي

IPA3001

  هجین ثالثي  48.90  58.92  46.16  41.63

IPA3001

37.73  42.18  63.06  47.65  

  صنف تركیبي

IPA5012

  صنف تركیبي  14.50  58.28  47.20  44.95

IPA5012

40.98  45.54  61.63  49.38  

صنف تركیبي بحوث 

106

صنف تركیبي بحوث   46.58  54.20  44.35  41.20

106

40.24  41.93  58.57  46.91  

صنف تركیبي بحوث 

105

بي بحوث صنف تركی  34.05  42.19  32.67  27.30

105

24.75  27.50  49.98  34.08  

  459.3  588.3  410.3  379.5  متوسطات األسمدة  457.3  532.8  438.6  400.5  متوسطات األسمدة

L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  

  129.4  214.7  األسمدة  82.5  136.9  األسمدة

  52.8  71.1  األصناف  55.8  75.2  األصناف

N. SN. S  التداخلN. SN. S  التداخل

  

وللموسمین ) سم ( تأثیر مستویات التسمید النیترجیني والتراكیب الوراثیة في معدل قطر العرنوص ) 2(جدول 

  الربیعي والخریفي

  الموسم الخریفي  الموسم الربیعي

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  ألصنافا

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  320  240  160  320  240  160  األصناف

هجین فردي

IPA2052

هجین فردي  13.6  15.9  13.6  11.3

IPA2052

12.415.4  17.2  15.0  

  هجین فردي

Spiro-440633

  هجین فردي  12.7  15.1  12.7  10.4

Spiro-440633

13.3  16.0  17.9  15.7  

  ین ثالثيهج

IPA3001

  هجین ثالثي  13.3  15.5  12.8  11.6

IPA3001

14.1  16.3  17.6  16.0  

  صنف تركیبي

IPA5012

  صنف تركیبي  13.5  16.4  13.9  10.2

IPA5012

13.4  15.7  17.1  15.4  

صنف تركیبي بحوث 

106

صنف تركیبي بحوث   13.3  16.6  12.4  10.8

106

14.2  16.2  17.7  16.0  

صنف تركیبي بحوث 

105

صنف تركیبي بحوث   13.0  16.6  12.3  10.3

105

10.6  13.5  15.9  13.3  

  15.2  17.2  15.5  13.0  متوسطات األسمدة  13.2  16.0  12.9  10.7  متوسطات األسمدة

L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  

  1.93  3.20  األسمدة  2.12  3.52  األسمدة

  0.90  1.22  األصنافN. SN. S  األصناف

N. SN. S  التداخلN. SN. S  التداخل

  

وللموسمین ) غم ( تأثیر مستویات التسمید النیترجیني والتراكیب الوراثیة في معدل وزن الكوالح ) 3(جدول 

  الربیعي والخریفي

  الموسم الخریفي  الموسم الربیعي
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متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  األصناف

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  320  240  160  320  240  160  األصناف

هجین فردي

IPA2052

هجین فردي  680.8  691.0  801.6  550.0

IPA2052

352.3  529.6  577.0  486.3  

  هجین فردي

Spiro-440633

  هجین فردي  652.3  751.0  807.6  398.3

Spiro-440633

437.6  663.0  853.0  651.2  

  هجین ثالثي

IPA3001

  هجین ثالثي  619.4  863.3  595.0  400.0

IPA3001

397.6  557.0  625.3  526.6  

  صنف تركیبي

IPA5012

  صنف تركیبي  536.6  560.0  681.6  368.3

IPA5012

305.3  388.8  546.6  413.6  

صنف تركیبي بحوث 

106

بحوث صنف تركیبي  351.3  486.6  322.3  245.0

106

478.0  516.6  657.3  550.6  

صنف تركیبي بحوث 

105

صنف تركیبي بحوث   606.1  851.6  595.0  371.6

105

157.6  220.6  341.0  239.7  

  478.0  600.0  479.3  354.7  متوسطات األسمدة  574.4  700.6  633.8  388.8  متوسطات األسمدة

L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  

  133.3  221.1  األسمدة  200.0  331.7  األسمدة

  132.0  177.7  األصناف268.7199.5  األصناف

N. SN. S  التداخلN. SN. S  التداخل

  

في الحبوب ( % ) تأثیر مستویات التسمید النیترجیني والتراكیب الوراثیة في معدل نسبة الرطوبة ) 4(جدول 

  لموسمین الربیعي والخریفيول

  الموسم الخریفي  الموسم الربیعي

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  األصناف

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

  320  240  160  320  240  160  األصناف

هجین فردي

IPA2052

هجین فردي  11.5  11.4  11.4  11.5

IPA2052

22.8  24.6  24.1  23.8  

  هجین فردي

Spiro-440633

  هجین فردي  11.6  11.7  11.7  11.3

Spiro-440633

28.4  25.0  23.4  25.6  

  هجین ثالثي

IPA3001

  هجین ثالثي  11.8  11.8  11.7  11.8

IPA3001

22.0  23.7  24.4  23.4  

  صنف تركیبي

IPA5012

  صنف تركیبي  11.7  11.9  11.9  11.3

IPA5012

22.4  24.8  22.5  23.2  

صنف تركیبي بحوث 

106

صنف تركیبي بحوث   11.6  11.5  11.7  11.5

106

24.1  23.4  24.0  23.8  

صنف تركیبي بحوث 

105

صنف تركیبي بحوث   11.6  11.9  11.7  11.4

105

16.7  16.7  17.5  17.0  

  22.8  11.7  11.7  11.4  متوسطات األسمدة  11.6  22.6  23.0  22.7  متوسطات األسمدة

L. S. D. 0.05على المستوى   0.01ى على المستو  L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  

N. SN. S  األسمدةN. SN. S  األسمدة

  1.59  2.14  األصنافN. SN. S  األصناف

3.712.75  التداخلN. SN. S  التداخل

  

) هكتار / طن ( حبوب تأثیر مستویات التسمید النیترجیني والتراكیب الوراثیة في معدل حاصل ال) 5(جدول 

  وللموسمین الربیعي والخریفي

  الموسم الخریفي  الموسم الربیعي

متوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصنافمتوسطات   1-هـ. Nكغم مستویات األسمدة  األصناف

160  240  320  160  240  320  
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  األصناف  األصناف

هجین فردي

IPA2052

فرديهجین  4.74  5.91  4.31  4.02

IPA2052

6.58  8.34  10.11  8.35  

  هجین فردي

Spiro-440633

  هجین فردي  4.24  6.61  3.27  2.85

Spiro-440633

8.83  11.85  14.87  11.85  

  هجین ثالثي

IPA3001

  هجین ثالثي  3.83  5.96  3.22  2.31

IPA3001

9.43  11.50  13.55  11.49  

  صنف تركیبي

IPA5012

  يصنف تركیب  3.57  3.95  3.46  3.31

IPA5012

6.51  7.68  8.87  7.69  

صنف تركیبي بحوث 

106

صنف تركیبي بحوث   1.95  2.26  2.22  1.36

106

7.60  8.57  9.53  8.57  

صنف تركیبي بحوث 

105

صنف تركیبي بحوث   2.99  3.77  2.94  2.68

105

3.10  3.46  4.47  3.68  

  8.60  0.231  8.57  7.01  متوسطات األسمدة  3.55  4.74  3.24  2.68  متوسطات األسمدة

L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  L. S. D. 0.05على المستوى   0.01على المستوى  

0.730.44  األسمدة0.490.30  األسمدة

  0.32  0.44  األصناف0.670.50  األصناف

0.760.56  التداخل1.160.86  التداخل
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