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 تحت تأثير السماد النتروجيني .Triticum aestivum Lتقييم بعض أصناف الحنطة 
 أنيساحمد هواس عبداهلل ،  فخرالدين عبدالقادر صديق،  إسماعيل محمد إيناس

 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  كمية الزراعة،  قسم المحاصيل الحقمية
 

 البحث معلومات
أصننفاح حفطنن  الكممااات الماتاحيااة   

سنننننننماو فنننننننايتروجيف    صننننننن ات فمنننننننو  –
 خضري والحاصل .

 

 إيناس إسماعيل محمد االسم 
 

 البريد االليكتروني 
  
 

 رقم الهاتف 
 

 الملخص
أصننفاح مننن  أجريننت هننلد الوراسننة عرننوح معر ننة تننستير تضننا ة مسننتويات مننن السننماو الفتروجيفنن  عمنن  سننتة

الحفطنننة وتنننواخمرما  ننن  صننن ات الفمنننو و الحاصنننل تحنننت ظنننروح التنننرف الجعسننني . تل طعقنننت التجرعنننة  ننن  
، و اسنتخومت  ن  التجرعنة أرعن  6102-6102حقول كمية الزراعة/جامعنة تكرينت خنال الموسنم الزراعن  

 ، 2( و سننننننتة أصننننننفاح حفطنننننن  هنننننن    ننننننام0-.هكتننننننارNكػننننننم0,1806182181مسننننننتويات سننننننماوي  هنننننن   
 RCBD( عاسننتخوام تصنننميم القطاعننات الع نننواةية الكاممنننة 99اعنننا  ،6تمنننوز عحننو ، جيرنننان، ،3غريننفاعو 

عفظنننام االننننواق المف ننننقة حينننن   ننننػمت االننننواق الرةيسنننية مسننننتويات التسننننميو الفتروجيفنننن  واالننننواق التافويننننة 
 عالتنننننننواخل منننننن  المسنننننننتوى 99ااصننننننفاح و عننننننتا  مكنننننننررات. أوضننننننحت الفتننننننناة  ت ننننننوق الصنننننننفح اعننننننا 

( و حاصنننننل الحعنننننوف 6سنننننم82.,8أ ضنننننل الفتننننناة   ننننن  صننننن ت  مسننننناحة ورقنننننة العمنننننم  0-.هNمكػننننن0,1
أ ضننل الفتنناة   نن  صنن ات ارت نناع  0-.هNكػننم0,1الصننفح عحننو  منن  المسننتوى و (  0-كػننم.ه72,2.2 

 0-.هNكػنم0,1( عالتنال  يمكنن اعتعنار المسنتوى  012.22  0-سم( وعوو الحعنوف .سنفعم 1,.83الفعات  
 وعحو  تحت ظروح الترعة الجعسية .   99م  الصف ين اعا هو اا ضل عالتواخل 

 المقدمة 
الننلي يعننوو لمعاةمننة  .Triticum aestivum Lيعننو محصننول الحفطننة 

محاصنننننيل الحعنننننوف الػلاةينننننة عمننننن   أهنننننممنننننن  Gramineaeالفجيمينننننة 
منن عننين محاصنيل الحعننوف  ن  العننالم  حعوعرننا  وااولالمسنتوى العننالم  

حينننن  تننننوخل عصننننور   اإلفسننننانلمطاقننننة التنننن  يحتاجرننننا  أساسنننن مصننننور 
معا ننر    نن  غلاةنن  وللنن  يرت نناع قيمترننا الػلاةيننة يحتننوا  حعوعرننا عمنن  

عمرننا تمعننف جوهننلا ما والف ننافسننعة عاليننة مننن الكارعوهيننورات والعروتيفننات 
 [3و 0,6 ]وورا رةيسنننيا  ننن  التجنننار  الوولينننة وموازفنننة ايقتصننناو العنننالم  

وفتيجة لمطمف المتزايو عم  الػلا  عالميا لتمعينة متطمعنات م نكمة التزاينو 
السننكاف  المسننتمر ممننا جعننل العنناحتين ومزارعنن  الحفطننة يعننللون جرننووا 

العننراق مننازال يعنناف  مننن  أن تيوتحسننين الفوعيننة   اإلفتننا كعيننر  لزينناو  
   ننن  ينننايفتاجال عمنننع معنننول تنننوف   ننن  تفتاجينننة المحصنننول كمنننا وفوعنننا 

 0-طنن.ه ,،  يما عمع معول ايفتاجين   ن  العنالم [8] 0-طن.ه 7العراق
الصننحيحة ي وار   ااسنناليف تتعنناععننوم  تلنن وقننو يعننزى هننلا التننوف  ، [7]

المحصنننول ومفرنننا اختينننار ااصنننفاح الجينننو  والماةمنننة لمفطقنننة الزراعنننة 
. أمننننا عالفسننننعة يسننننتخوام [2و 2]فظننننام التسننننميو المتكامننننل  تتعنننناعوعننننوم 

 أوضننننننحتالتسننننننميو الفيتروجيفنننننن   نننننن  زراعننننننة محصننننننول الحفطننننننة  قننننننو 
 ااولالوراسننات والعحننو  الزراعيننة ان الفيتننروجين هننو العفصننر الػننلاة  

. كمنننا افننن  يعتعنننر العفصنننر [,]المحاصنننيل الزراعينننة  تفتنننا النننلي يحنننوو 
   نن  المرنم الننلي يحتاجنن  الفعننات عكميننات كعيننر  وسننعف للنن  يعننوو لوخولنن

اغمنننف ال عاليننننات ال سننننمجية لمفعننننات وتكننننوين الكارعوهيننننورات والعروتيفننننات 
الترعننة عسنننرعة  التننن  ت قننو مننننولكوفنن  منننن العفاصننر  اافزيمننناتوتركيننف 

سننعف ف ننالد منن  مينناد الننري والتعخننر واسننترا  الفعننات لرننلا يعننو التسننميو 
فطنننة وفوعيننة الح تفتاجيننةتننستيرا عمنن   ااكتننرالفيتروجيفنن  العامننل العيةنن  

ايميفيننة والعننروتين  ااحمنناضكمننا افنن  يننوخل عصننور  رةيسننية  نن  تكننوين 
الننلي تحتاجنن  الحفطننة  ااول. كمننا يعننو الفيتننروجين السننماو المػننلي [ 9]

. [01]والعننناق  منننن الترعنننة والمنننا   ااسنننمو ين فصنننح كميتننن  تنننست  منننن 
الضنوة   عفنا لنوورد  ن  زيناو  ال المرمنة ااسنمو كما يعو الفيتروجين منن 

وزينناو  تكننوين المنناو  الجا ننة مننن خننال كوفنن  جننز  مننن الكمورو يننل الننلي 
النننن   عاإلضننننا ةالضننننوة    عفننننا يمننننتص الطاقننننة الضننننوةية مننننن عمميننننة ال

   كا ة مراحل فمو الفعات لمحصول عمن  حاصنل حعنوف عنال   أهميت 
[00] . 

 تلننن الحفطننة  أصننفاحاغمنننف  اسننتجاعة تلنن أكننوت الكتيننر مننن الوراسنننات 
 نن  اسننتػال  وك ا ترننايو الفيتروجيفنن  مننن حينن  الفمننو والحاصننل التسننم

 لعفننا العوامننل العيةيننة المحيطننة عرننا والتنن  تننرتر ع ننكل كعيننر  نن  عمميننة ا
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وعفننا ًا  .[06]المحصننول  تفتاجيننةالضننوة  والننلي يننفعكس عالتننال  عمنن  
رنوح معر نة أوا  هنلد ااصنفاح ععم  ما تقوم جا ت  كر  هلد الوراسنة 

مكافيننة زينناو  الحاصننل عاسننتخوام  السننماو الفتروجيفنن  ومعر ننة مسننتويات وا 
 المستوى اا ضل م  الصفح المفاسف تحت ظروح الترف الجعسية. 

  البحثمواد وطرق 
ف نننلت التجرعنننة  ننن  حقنننول كمينننة الزراعنننة /جامعنننة تكرينننت لوراسنننة تنننستير 
التنننواخل عنننين التسنننميو الفيتروجيفننن  وعنننوو منننن أصنننفاح الحفطنننة لمموسنننم 

عواسنننننطة  لمترعنننننةأجرينننننت حنننننراتتين متعامنننننو   تل 2016-2017الزراعننننن  
المحرا  القرص  وتنم تفعيمرنا وتسنويترا وقسنم الحقنل تلن  ألنواق مسناحة 

م( وصننممت التجرعننة و ننق تصننميم القطاعنننات 1×م2  2م2المننوق الواحننو 
حينن   ننػمت  المف ننقة االننواقعفظننام ( R C B Dالع ننواةية الكاممننة  

 التافوينننننننة واالنننننننواقمسنننننننتويات السنننننننماو الفتروجيفننننننن   الرةيسنننننننية االنننننننواق
( وحننننو  72عننننتا  مكننننررات عمننننع عننننوو الوحننننوات التجريعيننننة   ااصننننفاح

سنم  20عمسنا ة    ن  خطنوطعفظام السرسنيف تجريعية وتم زراعة العلور 
وسننق  الحقننل سننيحا مننن العةننر  0-كػننم.ه081عمعننول عننلار عننين خننط و 

أعطيت أول ري  ععو زراعة العنلور معا نر .  تلالموجوو    حقول الكمية 
سننتة   اسننتعمالتعحنن   نن    لممكننرر الواحننو معاممنن 68تضننمفت التجرعننة 

تعنننا   تمنننوز، عحنننو ، جيرنننان، ،3أعنننو غرينننف  ،6أصنننفاح حفطنننة   نننام 
( -1.هكتنار Nكػنم  0،60،120،180( وأرععة مسنتويات فيتنروجين  99

أضنننيح السنننماو عمننن  و عتنننين  تل( N 46%عمننن  هيةنننة سنننماو اليورينننا  
الو عة ااول  عفو الزراعة والو عة التافية عفنو مرحمنة الت رعنات وأجرينت 

خننل وا عميرننا العمميننات الزراعيننة مننن ري وخننح ومكا حننة حسننف الحاجننة
خمنننس فعاتنننات عصنننور  ع نننواةية منننن الخطنننوط  مرل ننن  مننننعيفنننة فعاتينننة 

   .لحاصل عميرااالفمو ومكوفات الوسطية لموق الواحو اجرا  وراسات 
 _ الصاات المدروسة  

 _ صاات النمو الخضري    
حتن   ااينامعنوو  احتساف. تم %27حت   السفاعل لظرور اايام  عوو 
 الت  تعتعر تسريخ الزراعة. ري  أولسفاعل اعتعارا من تسريخ 75%ظرور

  ارت اع الفعات  سم( . تنم قياسن  منن قاعنو  الفعنات عفنو مسنتوى سنط  
قمنننة السنننفعمة لم نننرع الرةيسننن  وتنننم قياسننن  ععنننو افترنننا  التزهينننر  تلننن الترعنننة 

وكمعننننول لخمننننس فعاتننننات ع ننننواةية مننننن الخطننننوط الوسننننطية لكننننل وحننننو  
 تجريعية.

( . تنننم قياسنننرا عفنننو اكتمنننال التزهينننر وللننن  2ورقنننة العمنننم  سنننم  مسننناحة 
عحسنناف معننول مسنناحة الورقننة كمعننول لخمننس فعاتننات وحسننف المعاولننة 

 التالية
عننننرض لرننننا  أقصنننن × ( = طننننول الورقننننة  2مسنننناحة ورقننننة العمننننم  سننننم  
 . [03 ]  0.95المعامل ×
 قياسات صاات الحاصل ومكوناته .  

. تننننم احتسنننناعرا مننننن خننننال احتسنننناف عننننوو  0-( 2م .   عننننوو السننننفاعل 
اي ننننطا  ال عالننننة  الحاممننننة لمسننننفاعل والتنننن  تننننم حصنننناوها مننننن الخطننننوط 

 الوسطية.

. حسنننف كمعنننول  لعنننوو الحعنننوف  ننن  خمنننس 0- سنننفعمة.  عنننوو الحعنننوف 
 سفاعل اختيرت ع واةيا    كل وحو  تجريعية ععو ت ريطرا يوويا.

حعنننة منننن العيفنننة لكنننل معاممنننة وتنننم  1000حعنننة. أخنننلت  1000  وزن 
 وزفرا عالػرام عميزان حساس.

. تم حساع  منن الحعنوف الم رطنة التن  تنم (-1كػم.ه   حاصل الحعوف 
وحننو     حصنناوها مننن مسنناحة متننر مرعنن  مننن الخطننوط الوسننطية لكننل 

.-1تجريعية وحول الوزن كػم.ه
 

المناو  . تم الحصول عمين  منن حاصنل (-1كػم.ه  العايموج    الحاصل
وسنننجمت ف غنننم .  أعنننادلممسننناحة المحصنننوو   الجا نننة  حعنننوف   قنننش(

 .-1كػم.ه تل وحولت  1- (2م 
 وكما يم : [08] وليل الحصاو . حسف طعقا لمعاولة 

=   حاصنننل الحعنننوف / الحاصنننل العنننايموج  ( % ( HIولينننل الحصننناو  
×100 .  

 

 لمتربة والكيمياوية الايزيائية( بعض الصاات 1جدول )
 القيم  الوحو  الص  

 ,pH       2.2أس الريوروجين 
اييصنننننالي  الكررعاةيننننن  

EC 
وسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 0-سيميفز.م
0.87 

 31.11 0-ممػم.كػم الفتروجين الجاهز
 619.11 0-ممػم.كػم العوتاسيوم الجاهز
 00.11 0-ممػم.كػم ال س ور الجاهز
 10.01 0-غم.كػم ترع  الماود العضوي 

  طيفي  رممي  فسجة الترع 
 

 النتائج والمناقشة
( تحمينننل التعننناين متمنننتًا عمتوسنننط المرععنننات لمصننن ات 1ممحنننق  يوضننن  
وجنوو  ننروق معفوينة عفنو مسنتوى احتمننال  توضن  الفتناة  تل،  الموروسنة

ولجميننننننن  الصننننننن ات  وااصنننننننفاحالسنننننننماو الفتروجيفننننننن   لمسنننننننتويات% 1
لمتنننواخل عنننين العننناممين وكنننلل  وجنننوو حالنننة التعننناين المعفوينننة  الموروسنننة

% لجميننن  1العتعنننة اإلحصننناةية وعمسنننتوى احتمنننال  تلننن والنننلي وصنننمت 
حعننننة وحاصننننل الحعننننوف،  1000الصنننن ات الموروسننننة عننننوا صنننن ت  وزن 

مسنتويات السنماو  عفنوهلد ااصفاح سمكت سموكا مػايرًا  تنوهلا يعف  
 تتطنناعق منن  مننا وجننود، وهننلد الفتنناة  المضنناح تلنن  الفعاتننات  الفتروجيفنن 

 .[ 02و  07]
تننستير مسننتويات السننماو الفتروجيفنن  ( المتضننمن 6فتنناة  جننوول  ير  ننوت

أعطننننت معاممننننة  تلصنننن ة عننننوو اايننننام لطننننرو السننننفاعل،  نننن   وااصننننفاح
ينوم واخنتاح معفنوي  100.91تر  لطرو السنفاعل عمػنت  قصر أ مقارف ال

أعطت أطنول  تنر  لطنرو كػم/هن 180عن عقية المعامات عيفما المعاممة 
ااصننفاح وع ننارق  أعكننر 6يننوم(، وكننان الصننفح  ننام 111.22السننفاعل  

ينننننوم  101.52معفنننننوي عنننننن عقينننننة ااصنننننفاح وعمتوسنننننط حسننننناع  قنننننورد 
وقنننو يعنننوو  ينننوم، 109.88اسنننتػرق أطنننول  تنننر  عمػنننت  99تعنننا والصنننفح 

 ايسننتجاعةالسنعف  نن  للنن  النن  ايخننتاح الننورات  عيفرننا وايخننتاح  نن  
المعاممننننننة  كمننننننا توضنننننن  الفتنننننناة  تلنننننن  أن. [ 07]لمسننننننماو الفتروجيفنننننن  

 منننو  أقصنننراسنننتػرقت مقارفننن  ومعاممنننة ال 6التواخمينننة عنننين الصنننفح  نننام
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لمتنواخل عنين  متنسخر ينوم وكافنت  تنر  طنرو السنفاعل  94.40تزهير عمػت 
عممنا  . ينوم 113.93ععة وعمػت اوالمعاممة السماوية الر  99تعا الصفح 

الفضن  المعكنر و عالتنال  تقنل  تلن    الترع  ينروي  الفتروجينعان فقص 

 نن  الفتروجيفنن   التننستير تلنن طننرو السننفاعل و هننلا يعننوو  عننوو اييننام حتنن 
واسننتمرارية الفمننو الخضننري والتنناخر  وايسننتطالةاوامننة عمميننات ايفقسننام 

. [ 0و 07] نننن  التػيننننر  نننن  التننننوازن الررمننننوف  لمتحننننول لمفمننننو التمننننري 
  

 السنابللطرد  75عند مرحمة تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما لصاة عدد األيام (2دول )ج
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 94.40p 100.76no 103.63jkl 107.30e-i 101.52d 6 ام

 103.13klm 105.86hij 106.63ghi 107.90efgh 105.88c 3أعو غريف

 102.26lmn 106.00hi 109.55cde 113.20ab 107.74b   جيران

 101.10mno 107.06fghi 111.23bc 112.73ab 108.03b عحو 

 99.20o 105.23ijk 108.90defg 112.30ab 106.40c 2تموز

 105.36ijk 109.10cdef 111.13bcd 113.93a 109.88a 99اعا 

  100.91d 105.67c 108.50b 111.22a متوسطات السماو

 

عمنن  أصننفاح   السننماو الفتروجيفنن تننستير( المتضننمن 3  جننوول كمننا يعننين
ت وقننت  تل، لورقننة العمننم الحفطننة والتننواخل عيفرننا لصنن ة المسنناحة الورقيننة

 2سنم 39.21وعمػنت لورقنة العمنم المعاممة الراععة    اكعر مساحة ورقية 

 المقارفنن وع نارق معفنوي عننن عقينة المعننامات واقنل مسناحة كننان لمعاممنة 
 44.85  99تعنننا (، وسننجل اكعننر مسنناحة ورقيننة لمصننفح 2سننم 33.88 

جيرنان لو مسناحة ( ومت وقًا عم  عقية ااصفاح عيفما كان الصفح 2سم
تنواخل كنان عنين الصنفح  ويتض  تن أ ضل(، 2سم 27.22قميمة عمػت  

وعالوقنننت  2سنننم 48.46/هنننن( وعمػنننت Nكػنننم180مننن  المعاممنننة   99تعنننا 
واخل  عنين اقنل تن المقاعنل كنانو ن  ف س  مت وقًا عم  جمين  التنواخات، 
 نق من  توهنلا ي.2سنم 26.23وعمػنت  الصفح جيران م  معاممنة المقارفن 

 ننن  زيننناو   اييجننناع وور الفتنننروجين  أهمينننة تلننن حيننن  لكنننروا  [0و 02]
فمننننننو الفعننننننات وافقسننننننام الخايننننننا وتوسننننننعرا وزينننننناو  الف نننننناط المرسننننننتيم  

ع ننكل مختمننح منن  التسننميو مننن خننال  ااصننفاحتننواخل  تلنن ىايضننا   
.مت ننننننننننننننناعرةصننننننننننننننن اترا  ننننننننننننننن  الفمنننننننننننننننو تحنننننننننننننننت ظنننننننننننننننروح متاليننننننننننننننن  

 

 ( 2) سممساحة الورقة  أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما لصاة( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض 3جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 39.00h 40.36fg 41.10ef 43.60d 41.01b 6 ام

 30.73n 32.36m 34.23k 35.46j 33.20d 3أعو غريف

 26.23q 27.43p 28.06p 29.36o 27.77e جيران

 30.66n 33.03lm 33.80kl 35.16j 33.16d عحو 

 36.76i 38.83h 41.36e 43.20d 40.04c 2تموز

 39.90g 44.70c 46.33b 48.46a 44.85a 99اعا 

   33.88d 36.12c 37.48b 39.21a متوسطات السماو

 

 وااصننفاح  مسننتويات السننماو الفتروجيفنن تننستير تلنن ( 8جننوول   وي ننير
 أعمننن حقنننق المسنننتوى الراعننن   تل والتنننواخل عيفرمنننا لصننن ة ارت ننناع الفعنننات

سم وع ارق معفوي عم  المسنتويات ااخنرى  100.25لمفعات عمع  ارت اع
وسننعف الت ننوق  سننم75.06وعمننع  المقارفننةولكننن اقننل ارت نناع كننان لمعاممننة 

زيناو  الفمنو الخضنري  تلن فات  من زياو  عفصر الفتروجين النلي ينروي 
كنلل  حالنة ايرتعناط الموجنف وعنال  المعفوينة  السناق الرةيسن  وعضمفرا

وهننلا يت ننق منن   2عننين صنن ة طننرو السننفاعل وارت نناع الفعننات حسننف ممحننق 
ارت ننناع عمنننع  أعمننن وامتمننن  الصنننفح عحنننو  ، [09و ,0] تليننن  منننا توصنننل

سننم محققننًا عننلل  الت ننوق المعفننوي عمنن  عقيننة ااصننفاح الواخمننة  93.40
التنواخل عيفرمنا كنان ال نرق  أمناسم،  85.34   الوراسة واقل ارت اع عمع 

المعفنننننوي حاضنننننرا منننننن خنننننال المعاممنننننة الراععنننننة مننننن  الصنننننفح عحنننننو  
سم( وعتػناير معفنوي عنن عقينة التنواخات ولكنن التنواخل عنين  106.66 

وترجننن  هنننلد ال روقنننات سنننم،  67.33عمنننع  المقارفنننةمننن   2الصنننفح تمنننوز
عنننننين ااصنننننفاح عسنننننعف تعننننناين ااصنننننفاح وراتينننننا  ننننن  أطنننننوال  الوراتينننننة

 .[60و 61، ,] وهلا يت ق م العميا  الساميةالساميات وي سيما 
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 )سم(ارتااع النبات  والتداخل بينهما لصاة( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز 4جدول )

 مستويات السماو
 ااصفاح

 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 75.63n 84.26jk 93.56fg 101.06b 88.63c 6 ام

 79.10m 90.73hi 95.16ef 99.06bc 91.01b 3أعو غريف

 70.60o 93.96fg 98.43cd 99.80bc 90.70b جيران

 80.96lm 89.33i 96.63de 106.66a 93.40a عحو 

 67.33p 82.03kl 92.60gh 99.40bc 85.34e 2تموز

 76.76n 85.63j 89.03i 95.50ef 86.73d 99اعا 

  75.06d 87.66c 94.23b 100.25a متوسطات السماو

 

السننننماو الفتروجيفنننن   لتننننستير( 7الموجننننوو   نننن  جننننوول  توضنننن  العيافننننات 
 وكالمعتننناو،   2والتنننواخل عيفرمنننا لصننن ة عنننوو السنننفاعل لكنننل م وااصنننفاح

سننننفعمة( عمنننن  عقينننننة  353.46سننننجمت المعاممننننة الراععننننة ت وقننننًا معفويننننًا  
 مقارفننن المعنننامات ومنننن جرنننة أخنننرى كنننان اقنننل عنننوو لمسنننفاعل لمعاممنننة ال

 تننننستير تلنننن يعننننوو  والسننننعف  نننن  ت ننننوق المعاممننننة سننننفعمة 286.62عمػننننت 
الننننلي يقننننل  Cytokininالفتننننروجين عمنننن  تكننننوين وافتقننننال مننننفظم الفمننننو 
ومننن حينن  التننستير [  0] وجننوود عسننعف التػلينن  غيننر الكا ينن  عننالفتروجين

 عننسعم  ن  هننلد الصن ة ف ناهو ت ننوق الصنفح عحنو   لألصنفاحالمعفنوي 
 6سننفعمة(  نن  حننين اقننل عننوو كننان لمصننفح  ننام 352.22عننوو لمسننفاعل  

سننننفعمة، وعخصننننوص التننننواخل فاحننننظ ت ننننوق المعاممننننة  275.55مقننننوارد 
سننفعمة( عمننن  جمينن  المعنننامات  378.60  2الراععننة مننن  الصننفح تمنننوز

عاسنننتتفا  ف نننس الصنننفح عفنننو المسنننتوى التالننن  وف نننس المسنننتوى  الراعننن ( 
عنننا وعحنننو   3لألصنننفاح اعوغرينننف مننن  تعطنننا  اقنننل متوسنننط عمنننع  99وا 

وهننلا يت ننق  6سننفعمة لمتننواخل عننين الكننوفترول منن  الصننفح  ننام 237.43
الننلين أ نناروا تلنن  أن الزينناو   نن  عننوو اي ننطا  الكمنن   [63و  66]منن  

 ع نكل منتاةم ااصنفاحواخنتاح طعيعنة  لمفعنات حين  ينروي الفتنروجين
   تل  تف يط الفمو و زياو  عوو اي طا  الكم .

 

 1-(2م)السنابل.عدد  ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما لصاة5جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 237.43l 268.67ijk 290.00hi 304.80gh 275.22e 6 ام

 308.97fgh 325.07efg 343.07cde 366.93ab 336.00b 3أعو غريف

 253.77kl 267.53jk 330.93def 331.40def 295.90d جيران

 335.67de 350.90bcd 350.87bcd 371.47ab 352.22a عحو 

 297.30h 327.60def 358.73abc 378.60a 340.55b 2تموز

 286.63hij 308.87fgh 335.07de 367.60ab 324.54c 99اعا 

  286.62d 308.10c 334.77b 353.46a متوسطات السماو

 

عننوو لحعننوف السننفعمة  أعمنن ( 0-هننن.كػننم N 180حقننق المسننتوى الراعنن   
حعنننننة  21.23التننننن  عمػنننننت  المقارفنننننةحعنننننة قياسنننننًا عمعاممنننننة  42.21عمنننننع 

وقننو يعننوو  (،2والمسننتويين المتعقيننين كننان وسننطًا عيفرمننا حسننف جننوول  
تننننو ر الفتننننروجين خننننال مراحننننل فمننننو وف ننننو   أن تلنننن السننننعف  نننن  للنننن  

 ننن  ر ننن  ك نننا   عممينننة العفنننا  الضنننوة  وزيننناو  فنننوات   أسنننرمالمحصنننول 
زيننناو  عننننوو عاوةنننات السنننفيعات وتخميقرننننا  تلننن  أوىالعفنننا  الػنننلاة  ممننننا 

 اإلجرنناضوالتنن  تتكننون مفرننا الحعننوف وو ننر  رصنن  مفاسننع  لتقميننل حالننة 
 ن  الزهيننرات ع عننل تقميننل التفنا س  يمننا عيفرننا عمنن  السنماو تننم زينناو  عننوو 

كننلل  سنننجل  [. 67و 68]  وهننلا يت نننق منن الواحننو  السنننفعمةالحعننوف  نن  
ااصننفاح الواخمننة  نن  الوراسننة  ةعقيننالصننفح عحننو  ت وقننًا معفويننًا عمنن  

حعنننة ولكنننن  ننن  الجرنننة ااخنننرى كنننان  35.55عمتوسنننط حسننناع  مقنننوارد 
رعمنا  حعنة، 29.68ااصنفاح  ن  هنلد الصن ة وعمنع  أوطس 6الصفح  ام
، [ 62و 62]المننزروع  عوامننل وراتينن  خاصنن  عالصننفح تلنن يعننوو السننعف 

تننواخل كننان عننين  أ ضننلومننا زلفننا  نن  ف ننس الجننوول وعفننو الك ننح عننن 
حعنننة( محققنننًا ت وقنننًا عمننن   43.80المسنننتوى الراعننن  مننن  الصنننفح عحنننو   

 3ف نس المسنتوى ولكنن من  الصنف ين أعنو غرينف عاستتفا عقية التواخات 
عننا  هننلا مننن جرننة ومننن جرننة أخننرى فاحننظ اقننل متوسننط حسنناع   99 وا 
وهنلا يت نق من  منا  2م  الصفح تمنوز المقارفةحعة لمعاممة  18.33عمع 
 . [60] تلي  وصلت
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 1-سنبمة .عدد حبوب صاةفي ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما 6جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 ااصفاحمتوسط  /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 19.06lm 25.00j 34.13fg 40.53cd 29.68d 6 ام

 22.26k 28.73i 36.40e 42.13abc 32.38b 3أعو غريف

 21.53k 28.33i 36.66e 41.80bc 32.08b جيران

 25.50j 33.73g 39.20d 43.80a 35.55a عحو 

 18.33m 28.46i 35.93ef 41.53c 31.06c 2تموز

 20.70kl 30.53h 34.86efg 43.46ab 32.39b 99اعا 

  21.23d 29.13c 36.20b 42.21a متوسطات السماو

 

حعننة فننرى ان المسننتوى الراعنن   1000وزن  لصنن ة( 2  يتضنن  مننن جننوول
غننم  37.58قننو حقننق ت وقننًا معفويننا عمنن  عقيننة المعننامات السننماوية وعمننع 

وقننو يعننزى السننعف  نن   غننم، 30.74عمننع  المقارفننةعالمقارفننة منن  معاممننة 
 ن  جنوول  الفتروجين ال عنال  ن  زيناو  مسناحة ورقنة العمنم كمنا وورلل  

زينناو  تصنننفي  المنننواو  تلننن  أوى( و زينناو  عممينننة العفننا  الضنننوة  ممننا 3 
    تر  امنتا  الحعن  وهنلا يت نق  الفاميةالحعوف  تل الت  تفتقل  الػلاةية
وعمنن  ف نننس المفننوال فاحننظ ال نننارق المعفننوي عننين ااصنننفاح ، [,6]منن  

غننم  نن   38.79وعمننع  99تعننا الواخمننة  نن  الوراسننة مننن خننال الصننفح 
حعنننة عمنننع  1000يممننن  متوسنننطا قمنننيًا عنننوزن  6حنننين كنننان الصنننفح  نننام

 وراتينا  يمنا ااصنفاحتعناين  تلن وقو يعنوو السنعف  ن  للن  غم،  30.40

عم  الرغم عوم وصل مصنور التنواخل  [ 69و 62]عيفرا وهلا يت ق م  
العتعننة اإلحصنناةية  تلنن ( 1 ممحننق وااصننفاحعننين المعننامات السننماوية 

وفننور  تمامننًا ومننن خننال ال ننارق عننين المتوسننطات الحسنناعية والموضننحة 
ت وقننت المعاممننة الراععننة منن   تلمننن خننال اختعننار وفكننن المتعننوو المننوى 

عننننا  2الصنننف ين تمننننوز  غننننم عمنننن  الترتيننننف 40.63و 40.86وعمػننننا  99وا 
عمنننن  جمينننن  التننننواخات وعالوقننننت لاتنننن  لننننم يختم ننننا عننننن ف ننننس المعاممننننة 

مننننن  المعننننناممتين التافينننننة  99تعنننننا  الراععنننننة( لمصنننننفح عحنننننو  والصنننننفح 
من  الصنفح جيرنان  مقارفن والتالتة، ولكن اقل تنواخل كنان عنين معاممنة ال

 . [ 31] تلي توصل  يت ق م  ماغم.  28.16وعمع 

      

 )غم(حبة  1000وزن  صاةفي ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما 7جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 28.30jk 29.33ijk 30.80f-k 33.16d-i 30.40d 6 ام

 31.73f-k 33.53d-h 34.60cdef 36.00bcde 33.96bc 3أعو غريف

 28.16k 31.90e-k 34.06defg 36.00bcde 32.53c جيران

 30.10g-k 34.23defg 34.63cdef 38.83ab 34.45b عحو 

 29.80hijk 32.40d-j 34.80cdef 40.86a 34.46b 2تموز

 36.36bcd 38.46abc 39.70ab 40.63a 38.79a 99اعا 

  30.74d 33.31c 34.76b 37.58a متوسطات السماو

 

( والمتمتننننل عمسنننننتويات السنننننماو ,عفننننو الخنننننوض  نننن  ت اصنننننيل جنننننوول  
حقننق  تلوالتننواخل عيفرننا لصنن ة حاصننل الحعننوف،  وااصننفاحالفتروجيفنن  

وع نارق  0-كػنم.ه 5656.83متوسنط حسناع  عمنع  أعمن المسنتوى الراعن  
معفوي عن عقية المستويات ااخنرى، عالمقاعنل اقنل حاصنل كنان لمعاممنة 

وجنوو  تلن هنلا الت نوق  ويعنو  أنيمكنن  0-ه.كػم 3706.17عمع  المقارفة
حالننننة ايرتعننننناط عننننين مكوفنننننات الحاصننننل والمسننننناحة الورقيننننة مننننن  صننننن ة 

حننووو المعفويننة اإلحصنناةية عفننو مسننتوى احتمننال  تلنن الحاصننل ووصننمت 
، وكنننننلل  حصنننننول حالنننننة (2% وعايتجننننناد المرغنننننوف حسنننننف ممحنننننق  1

غنننم قياسنننًا عالصنننفح  5015.75وعمنننع  99تعنننا الت نننوق المعفنننوي لمصنننفح 

غم، ولم يطنرأ أي تػينر معفنوي لمتنواخل عنين  4805,42اللي عمع  6 ام
مننن خننال  أوجننوهاعننامم  الوراسننة ولكننن اختعننار وفكننن المتعننوو المننوى 

و  5787.7 و عحننو   99تعننا  ينععننة والصننف االتننواخل عننين المعاممننة الر 
وعنننننناختاح معفننننننوي عننننننن جمينننننن   وال ( عمنننننن  التنننننن0-كػننننننم.ه 5782.0

 3التنننواخات عاسنننتتفا  ف نننس المسنننتوى  الراعننن ( مننن  ااصنننفاح اعوغرينننف
ولكننن اقننل تننواخل كننان عننين الصننفح جيرننان ومعاممننة  2وجيرننان وتمننوز

وعنوو  الورقينة ن  المسناحة  الحاصنمة الزيناو  تلن وقو يعوو هنلا  .المقارفة
منننا يت ننق منن   وهنننلاحعنن   ألننحووزن  السننفعمةالسننفاعل وعننوو الحعننوف  ننن  

  .[ ,]  تلي  توصل
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 (1-)كغم حبوب.هالحبوبحاصل  صاةفي ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما 8جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 3725.3ij 4793.7fg 5230.3e 5472.3bcde 4805.42b 6 ام

 3683.0j 4672.0fgh 5289.3e 5712.0ab 4839.08b 3أعو غريف

 3314.3k 4533.7h 5248.3e 5545.3abcd 4660.42c جيران

 3744.3ij 4651.0fgh 5377.7de 5782.0a 4888.75b عحو 

 3806.7ij 4608.3gh 5258.7e 5641.7abc 4828.83b 2تموز

 3963.3i 4874.7f 5437.3cde 5787.7a 5015.75a 99اعا 

   3706.17d 4688.88c 5306.94b 5656.83a متوسطات السماو

 

حاصننننل عمنننن  قننننو حقننننق أالمسننننتوى الراعنننن   أن تلنننن  (9ي ننننير الجننننوول  
 0-هننن.كػننم 13809.2عمننع  تل  ااخننرىجمينن  المسننتويات عننايموج  عمنن  

يكنون أحنو أسنعاف الت نوق  أنويمكنن  كػم/هنن 9270.5واقل حاصنل عمنع 
% وعايتجننناد المرغنننوف 1حصنننول حالنننة ايرتعننناط عفنننو مسنننتوى احتمنننال 

عننين عننوو اايننام لطننرو السننفاعل وارت نناع الفعننات وعننوو سننفاعل الفعننات منن  
عامنل الوراسنة كان موجنوو لوالت وق  (،2 ممحق العايموج ص ة الحاصل 

( عمننن  0-هنننن.كػننم 14171.5  99تعنننا التنناف  منننن خننال ت نننوق الصننفح 
( عمنننننن  0-هننننننن.كػننننننم 9922.3و 10104.2  6الصننننننف ين عحننننننو  و ننننننام

مننن   (الراعننن   سنننتوىالتنننوال ، وكنننان التنننواخل معفوينننًا منننن خنننال ت نننوق الم
كػنننم/ه عمننن  التنننواخل عنننين الصنننفح  18128.3وعمنننع  99تعنننا الصنننفح 

 تلين وهلا يت ق م  ماتوصنل (.  0-ه.كػم 8100.5  المقارف عحو  م  
   . [30و 1]

 

 (1-)كغم.هالحاصل البايموجي  ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما لصاة9جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 9398.4kl 9643.4jkl 9800.3ijkl 10847.0g 9922.3e 6 ام

 9550.0jkl 10215.0hi 12431.8ef 15118.7b 11828.9b 3أعو غريف

 9928.7ijkl 10085.0hij 10383.7gh 12118.7f 10629.0d جيران

 8100.5n 9301.8l 10480.5gh 12534.0ef 10104.2e عحو 

 8723.0m 9541.7jkl 12750.7e 14108.3c 11280.9c 2تموز

 9922.6hijk 13355.0d 15280.0b 18128.3a 14171.5a 99اعا 

  9270.5d 10357.0c 11854.5b 13809.2a متوسطات السماو

 

السننماو الفتروجيفنن  منن  أصننفاح الحفطننة  لتننستير( 10عفننو تتعنن  جننوول  
والتواخل عيفرما لص ة ولينل الحصناو، وهفنا كنان ال نروق عنين المعنامات 

 60مختم نننًا عنننن عقينننة الصننن ات حيننن  حقنننق المسنننتويان التننناف  والتالننن   
% 45.77و 45.88معفوينننًا  ( ت وقنننًا 0-.هNكػنننم  120و 0-ه.Nكػنننم 

(، 40.23 المقارفننن  ( و  42.05(  عمننن  معننناممت  الراععنننة  وال عمننن  التننن
ت وقننننًا معفويننننًا  نننن  اعمنننن  قيمننننة لننننوليل  6واعننننوى الصننننف ان عحننننو  و ننننام

، وكننننننان التننننننواخل % عمنننننن  الترتيننننننف48.29و 48.44الحصنننننناو عمػننننننت 
 المعفننوي عننين عننامم  الوراسننة واضننحًا مننن خننال التننواخل عننين المسننتوى

% وعنناختاح معفننوي عننن جمينن  53.37عمننع  6التالنن  منن  الصننفح  ننام
%( 51.31التنننواخات مننننا عننننوا ف ننننس المسنننتوى عفننننو الصننننفح عحننننو   

لممعاممنة الراععنة من   31.93ولكن اقل فسعة مةوية لوليل الحصاو عمػنت 
 .[ 30وهلا يت ق م  ماتوصل الي  ]. 99الصفح اعا 
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 )%(دليل الحصاد  صاةفي ( تأثير السماد النتروجيني عمى بعض أصناف حنطة الخبز والتداخل بينهما 11جدول )
 مستويات السماو        

 ااصفاح 
 متوسط ااصفاح /هكتارNكػم  180 /هكتارNكػم  120 /هننننننNكػم  60 /هكتارNكػم  0

 39.63ij 49.71bc 53.37a 50.447bc 48.29a 6 ام

 38.57ijk 45.76de 42.56fgh 37.95jkl 41.21c 3أعو غريف

 33.37mn 44.98ef 50.54bc 45.79de 43.67b جيران

 46.26de 49.99bc 51.31ab 46.20de 48.44a عحو 

 43.64efg 48.34cd 41.29ghi 40.01hij 43.32b 2تموز

 39.94hij 36.51kl 35.57kl 31.93n 35.99d 99اعا 

  40.23c 45.88a 45.77a 42.05b السماومتوسطات 
 

( 0-.هNكػنم  180من  المسنتوى   99الصنفح اعنا  أنفستف  مما سنعق 
 نن  صنن ت  مسنناحة ورقننة العمننم وحاصننل الحعننوف والصننفح  كننان مت وقنناً 

(  نننن  ارت نننناع الفعننننات وعننننوو 0-.هNكػننننم  180عحننننو  منننن  المسننننتوى  

فوصنن  عننان هننلا المسننتوى  أنحعننوف السننفعمة والحاصننل وعالتننال  يمكننن 
وعحنو  تحنت ظننروح  99 تعنا هنو اا ضنل من  تنواخمرما من  الصنف ين 

 الترف الجعسية.
 

 ( لمصاات قيد الدراسةMS( تحميل التباين متمثاًل )1) ممحق
 (bالخطس   واالصناف التداخل بين التسميد ايصفاح (aالخطس   التسميو الفتروجيف  المكررات مصاور ايختاح 

 ورجات الحرية
 الص ات 

2 3 6 5 15 40 

 1.59 **6.43 **97.05 0.38 **349.61 1.89 عوو اايام لطرو السفاعل يوم(

 0.24 **2.51 **481.46 0.16 **91.10 0.16 (2مساحة الورقة سم

 1.83 **35.36 **106.60 1.77 **2097.41 1.32 ارت اع الفعات   سم(

 153.59 *410.57 **10367.69 155.91 **15548.20 231.46 2عوو سفاعل الفعات /م

 1.14 **4.24 **45.55 2.32 **1475.36 7.59 عوو حعوف السفعمة

 4.65 5.13 **92.23 2.95 **146.76 5.38 حعة  غم(1000وزن 

 182.68 318.11 **1604.05 234.75 **131619.96 86.86 حاصل الحعوف كػم/هنن

 912.53 **39295.49 **295213.50 1458.3 **696559.46 6259.74 الحاصل العايموج  كػم/هن

 2.42 **51.74 **261.75 4.92 **141.58 2.5 وليل الحصاو  %(

 % عم  الترتيف 5و 1 **( و *( معفوي عفو مستوى احتمال  
 

 ( االرتباط البسيط بين الصاات قيد الدراسة2ممحق )
حاصل  الص ات

 الحعوف
وليل 
 الحصاو

حاصل ال
 العايموج 

 1000وزن 
 حعة

عوو حعوف 
 السفعمة

عوو سفاعل 
 الفعات

ارت اع 
 الفعات

مساحة 
 الورقة

عوو اايام 
 لطرو السفاعل

عدد األيام لطرد 
 سالسنابل 

0.788** -0.068 0.688** 0.768** 0.824** 0.727** 0.754** 0.192  

   0.092 0.175 0.228 **0.427 **0.541 *0.248- **0.389 مساحة الورقة

    **0.615 **0.918 **0.543 **0.504 *0.291 **0.892 ارت اع الفعات

عدد سنابل 
 النبات

0.662** -0.009 0.550** 0.600** 0.743     

عدد حبوب 
 السنبمة

0.923** 0.114 0.669** 0.632**      

       **0.729 0.267- **0.657 حعة1000وزن 

الحاصل 
 البايموجي

0.693** -

0.576** 

       

         0.171 وليل الحصاو

          حاصل الحعوف

 % عم  الترتيف5و 1 **( و *( معفوي عفو مستوى احتمال 
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Evaluation of some varieties the wheat  Triticum aestivum L. under  effect of 

Nitrogen fertilizer 
 

Abstract  
This study was conducted to determine the effect of adding levels of Nitrogen fertilizer level on six varieties of 

wheat bread and their overlap in the growth characteristics and Yield under gypsum soil conditions. The 

experiment was applied in the fields of the College of Agriculture / University of Tikrit  during the agricultural 

season 2016-2017. Four levels of fertilizer (0,60,120,180 kg N. ha
-1 

) and six wheat varieties (Sham 6, Abu 

Ghraib 3, Gihan ,Bihuth,Tamuz 2,Ibaa 99) where studied by  using the RCBD in the split plot  where she worked 

the primary plot levels of Nitrogen fertilizer and secondary plot varieties in three replication. The results showed 

the superiority of interaction between  Ibaa 99 with the 180 kg.ha
-1

 level. The best results in the two traits the 

area of the flag leaf area (48.46 cm
2
) and the grain yield (5787.7 kg.ha

-1
)  and the Bihuth with the 180 kgN.ha

-1
 

level.The best results in the traits plant height (43.80 cm) and the number of grains.spike
-1

 (106.66). Therefore, 

the level of 180 kgN.ha
-1

 can be considered as the best by interfering with both cultivars Ibaa 99 and Bihuth 

under gypsum soil conditions. 


