
 العامري.....                                                              (2010) , 84-71(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 
ISSN 2072-3875 

 

                           في تعض صفاخ النمو و الحاصل للزس استجاتح التزكية الوراثي لمستوياخ النتزوجيه

. Oryza sativa L. 

 الحمشج عمزان العامزي شذر عثد

 الشزكح العامح لتجارج الحثوب/ فزع تاتل

 الخالصح

يدف الى معرفة وت 2009الموسم الزراعي الصيفي  أثناءمحافظة النجف  -الرز  ألبحاث في محطة المشخاب التجربةنفذت 

 .تراكيب وراثية من الرزلصفات النمو و الحاصل  تأثير السماد النتروجيني في بعض

الرئيسة  األلواحشغمت  إذتصميم القطاعات العشوائية الكاممة بثالث مكررات ،  باستخدامالمنشقة  األلواحستعمل ترتيب أ

ياسمين  ،33عنبرالتراكيب الوراثية )بالثانوية  األلواحشغمت  في حينىـ( ،  /  Nكغم 180 و120  ، 60 ، 0) ستويات التسميدمب

 (.T85و5 ،صيني

/ىـ قد اعطى اعمى القيم لصفات حاصل المادة الجافة،وزن Nكغم 180المستوى السماد النتروجيني  اوضحت نتائج البحث ان

 /ىـ Nكغم  0طن/ىـ( مقارنة بالمستوى 7.13حبة وحاصل الحبوب)1000ورقة العمم،وزن 

طن/ىــ( نتيجـة طعطائـو اعمـى حاصـل 7.61عمى بقية التراكيب الوراثية في اعطائو اعمـى حاصـل شـمب) T85 تفوق التركيب الوراثي

الــذي اعطــى اقــل حاصــل شــمب  33حبــة  فضــال عــن المقاومــة لالضــطجاع مقارنــة بالتركيــب الــوراثي عنبــر1000مــادة جافــة ووزن 

 طن/ىـ(. 4.86بمغ)

كانــا اطفضــل فـي اعطــاء اعمــى  T85 /ىـــ و التركيـب الــوراثي Nكغــم 180عميـو يمكــن اطسـتنتاج ان المســتوى الســمادي النتروجينـي

 حاصل شمب .

ABSTRACT 
The study was conducted at Mishkab Rice Research Station at Al-Najaf Governorate during 

summer season of 2009 , to investigate the effect of nitrogen levels (0,60,120,180)kg N/ha on 

growth, yield components and quality of some Rice genotypes(Anbbar-33,Yassamen,China5 and 

T85).  

The layout of the experiment is a split-plot in a Randomized Complete Block Design 

(R.C.B.D) with three replications.Nitrogen levels were the main plots while, genotypes were the 

sub-plots. Analysis of variance and their means were compared according to least significant 

differences( L.S.D.) at 5% probaility level . 
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The following results were obtained :  

   Nitrogen level 180 kg/ha gave the highest values of the dry wight,flag leave wight, 

1000 grain wight and paddy yield(7.13 ton/ha). compared with the 0 kg N/ha level.                   

                                                                                          

  T85 genotype was superior in highest grain yield(7.6 ton/ha)due to dry wight, flag leave wight, 

1000 grain wight and resistance to lodging compared with Amber-33 gave minimum paddy 

yield(4.8 t/ha) and showed sensitivity to lodging. 

 المقدمة

وب وشرق قارة اسيا التي تتصدر من المحاصيل الحقمية الميمة في العالم وخاصة بمدان جنOryza sativa L يعد الرز.     

قائمة الدول في انتاج وتصدير مادة الرز،وفي العراق مازالت زراعة ىذا المحصول تعاني الكثير من الصعوبات مما اثر عمى 

الف طن في عموم العراق وىي كمية قميمة طتفي باحتياجات  207مايعادل  2009كمية اطنتاج منو لعام فقد بمغت  وتيرة اطنتاج

(. ومن ىنا اصبحت الضرورة ممحة لزيادة اطنتاج وذلك 2010المواطنين من ىذه المادة الميمة)الشركة العامة لتجارة الحبوب،

ات اطنتاجية العالية اذ ان الصنف باستعمال كافة السبل التي تؤدي الى زيادة اطنتاج ومنيا التوسع في زراعة التراكيب الوراثية ذ

عنبر مازال ىو الصنف السائد في الزراعة بالرغم من تدني انتاجيتو والذي يعاني من مشكمة اطضطجاع،وكذلك استعمال التسميد 

الجاىز النتروجيني، لما ليذا العنصر من دور ميم في حياة النبات اذ يحتاجو النبات في مختمف مراحل نموه وبكميات كبيرة طن 

منو قميل بسبب الفقد الذي يحصل اثناء الغسل لذا يجب تعويض ىذا النقص من خالل اطضافات المتكررة خالل مراحل النمو 

 (.1989)عطية ووىيب،

تـاتي اىميــة النتـروجين نتيجــة تـاثيره فــي مكونـات الحاصــل الرئيسـية وىــي وزن الحبـة وعــدد الفـروع الغيــر فعالـة بوحــدة المسـاحة فقــد 

% مـن حاجتـو لعنصـر النتـروجين عـن طريـق اطسـمدة المضـافة 90( ان محصول الرز يحصل عمـى اكثـر مـن 1982)Raynوجد 

ان  IRRI (1984)معيـــد أبحـــاث الـــرز العـــالمي فـــي الفميبـــين  ، فقـــد وجـــد البـــاحثون فـــي حبـــة1000ممـــا يـــنعكس فـــي زيـــادة وزن 

ــة مح1000وزن ــة ىــي مــن اكثــر صــفات الصــنف اســتقرارا وان حجــم الحب ــة لمحبــة.حب امــا  كــوم بقــوة بواســطة حجــم القشــرة الخارجي

Spanu (2001 )و Prunedduحبـة ممـا يــؤثر فـي حاصـل الحبــوب فقـد وجــد 1000التراكيـب الوراثيـة فتتبــاين فيمـا بينيـا فــي وزن 

 .طن/ىـ لالصناف ذي الحبة القصيرة 4.8طن/ىـ واقل حاصل  9.1أن أعمى انتاج لألصناف طويمة الحبة بمغ 

ــؤثر ال  ــة فــي محاصــيل الحبــوب لمــا يســببو مــن خســائرنتيجة فقــد ي نتــروجين فــي درجــة اطضــطجاع التــي تعتبــر صــفة غيــر مرغوب

( ان النتروجين يسبب زيادة نسبة نمـو السـاق الـى الجـذر نتيجـة 1975)Gristالحبوب بانفراطيا من الدالية في النباتات الراقدة.وجد 
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( ان اطصـناف الينديـة طويمـة السـاق 1969)Bhattcharyaالـى اطضـطجاع،كما وجـد  لزيادة انقسام الخاليا واستطالتيا مما يؤدي

ـــز بقصـــر وســـمك ســـيقانيا ممـــا يجعميـــا مقاومـــة اكثـــر لالضـــطجاع.وجد  ـــة التـــي تتمي تكـــون اكثـــر حساســـية  مـــن اطصـــناف الياباني

HartleyوMithorope(1982ان تــــــاثير النتـــــــروجين فـــــــي صــــــفة اطضـــــــطجاع نتيجـــــــة زيــــــادة المـــــــادة الخ ) ضـــــــراء )اســـــــتيالك

 الكاربوىيدرات( مما يسبب ضغط عمى المناطق السفمى من الساق وعدم قدرتيا عمى تحمل الثقل فيؤدي الى اطضطجاع.

ان المادة الجافة ىي نتاج توازن  بين عمميتي البناء الضـوئي والتـنفس وتـاتي اىميـة النتـروجين فـي زيـادة انتـاج المـادة الجافـة نتيجـة 

  )Pereriaو  Stone (،وجـدMatsusshima،1980وMurataمثمة بواسطة ادامة معدطت تمثيل ضوئي عالية)انتاج المواد المت

ـــؤدي إلـــى زيـــادة حاصـــل المـــادة الجافـــة. أمـــا  (1994 ـــدIsnaini (1997أن زيـــادة التســـميد النتروجينـــي ت  الواســـتعم وجـــد عنـــد ( فق

والــوزن الجــاف لمنبــات ومحتــوى  / C  Nمســتويات مــن الســماد النتروجينــي أن زيــادة التســميد النتروجينــي قــد أدت إلــى زيــادة نســبة

اما التراكيـــــب الوراثيـــــة فتتبـــــاين فـــــي انتـــــاج المـــــادة الجافـــــة فقـــــد اشـــــار بالمقارنـــــة مـــــع المعاممـــــة مـــــن دون ســـــماد. Nالنبـــــات مـــــن  

Reddy(1987ان التراكيب الوراثية ش ).بو المتقزمة امتازت بتجميع المادة الجافة اكثر من التراكيب الوراثية طويمة الساق 

( ان 1996)Khush ، فقـــد وجـــدحبـــوبالحاصـــل  صـــفة غيـــر مرغوبـــة وذلـــك لتاثيرىـــا فـــي 2الفعالـــة/م الغيـــر أن صـــفة عـــدد الفـــروع

حـدة المسـاحة عـن طريـق زيـادة عـدد الفـروع التراكيب الوراثية ذات التفريع الواطيء عوضت الـنقص الحاصـل فـي عـدد الفـروع فـي و 

 لمدالية المفردة والتي اسيمت بزيادة الحاصل عما عميو في التراكيب الوراثية ذات التفريع لعالي.

ان عدد التفرعات ثابت تقريبا طي صنف تحت ظـروف اطدارة الجيـدة ،اط انـو يتـأثر بكميـة النتـروجين المضـاف وتجييـز مـاء الـري 

 Gristالتفرعات قمياًل وتنتج خالل مدة قصـيرة مـن الـزمن ، فتكـون مـدة اطمـتالء لجميـع التفرعـات متسـاوية تقريبـا ) . فاذا كان عدد

( ان عدد التفرعات غير الحاممة لمداليات كان اعمى عند المسـتويات الواطئـة مـن النتـروجين 1993)  Sakada(  . اشار  1975،

 مقارنة بالعالية .

جيــد لالصــناف لكونيــا صــفة مرغوبــًا فييــا . ان الــرز يســتجيب لالســمدة النتروجينيــة عــن طريــق إســتطالة تعــد ورقــة العمــم مؤشــر 

السالميات السفمى واطوراق وطن ورقـة العمـم تعتبـر المصـدر القريـب مـن الداليـة التـي يجيزىـا بنـواتج البنـاء الضـوئي فـان مـدة بقائيـا 

ــ ــاج المزيــد مــن نــواتج البن ــة تعتبــر ضــرورية طنت ( ان 1985) Padmanabhan . فقــد وجــد Khush  ،(1996اء الضــوئي )فعال

إختالفـات معنويـة ( 2001وآخـرون ) Rong% فـي حاصـل الحبـوب بسـبب ازالـة ورقـة العمـم ،وجـد 20ىناك انخفاضـا معنويـا بنسـبة 

 في وزن ورقة العمم لعدة تراكيب وراثية من الرز.
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 طريقة العمل     

( في محطة المشـخاب ألبحـاث الـرز بيـدف دراسـة تـأثير         مسـتويات 2009الموسم الصيفي )نفذت تجربة حقمية خالل    

 مختمفة من السماد النتروجيني في بعض صفات النمو والحاصل لتراكيب وراثية من الرز.

العشـوائية الكاممـة  ( ووزعت المعامالت باستخدام تصميم القطاعـاتsplit plotsنفذت التجربة عمى وفق ترتيب األلواح المنشقة )

Randomized Complete Block Design(RCBD ـــــت مســـــتويات الســـــماد ـــــث احتم ـــــة مكـــــررات ، حي ( وبثالث

ــــــــي) ـــــــــ(األلواح الرئيســــــــة )Nكغــــــــم 0،60،120،180النتروجين ــــــــة main plots/ىـ ــــــــب الوراثي ــــــــت التراكي (،فــــــــي حــــــــين مثم

ض التجربــة بعــد تييئتيــا إلــى ثالثــة قطاعــات وكــل ( ،قســمت ار  sub plotsاأللــواح الثانويــة )T85) ،5،ياسمين،صــيني33)عنبــر

(م ،وقسـم كـل لـوح رئـيس إلـى أربعـة ألـواح ثانويـة أبعـاد المـوح الواحــد  7×5قطـاع قسـم إلـى أربعـة ألـواح رئيسـة،أبعاد المـوح الواحـد )

 ف المياه.( وحدة تجريبية.وتم فتح السواقي الضرورية لمري والمبازل الالزمة لصر 16(م،إحتوى كل قطاع عمى)7×1.25)

 الزراعة:

ــم الحصــول عمييــا مــن بنــك 2009/6/12 تمــت الزراعــة فــي ، وتــم تنقيــع حبــوب الشــمب لمتراكيــب الوراثيــة األربعــة التــي ت

األصـناف فـي محطــة أبحـاث الرزفـي المشــخاب فـي سـاقية مــاء جـار بعـد وضــعيا فـي أكيـاس مصــنوعة مـن القنـب)الكواني( ويــتم 

ألكياس وفرشت الحبوب المنقوعة عمـى ساعة بعدىا رفعت ا 48 تحريكيا بين حين وأخر لغرض تجديد الماء واألوكسجين ولمدة 

سـاعة مـع التقميـب لمـرات عـدة لحـين ظيـور الجـذير والرويشـة بعـدىا تـم زراعـة الحبـوب المنبتـة  24حصير وبسمك خفيف ولمدة 

في أطباق صغيرة معـدة ليـذا الغـرض بعـد أن وضـعت فـي الطبـق تربـة مزيجـة رمميـة مغربمـة و رطبـت برطوبـة مناسـبة  ومـن ثـم 

ــم  نثــرت الحبــوب ــاق الواحــد فــوق األخــر ووضــعت بالظــل بعــد أن ت ــم جمعــت األطب ــة ، ث ــة مــن الترب المنبتــة وغطيــت بطبقــة خفيف

 الحقل. يأيام بعدىا نقمت األطباق إلى مشتل صغير ف 4-5 تغطيتيا بأكياس من القنب المنقوعة بالماء جيدا لمدة 

م وكانـت الزراعـة بطريقـة الشـتال عمـى خطـوط المسـافة بـين بعد شير من تاريخ الزراعة تم نقل البادرات إلى الحقل المستدي 
 (.1985سم،وتم وضع نباتين في الجوره الواحدة )كسار، 15سم وبين جورة وأخرى  25 خط وأخر

ــم اضافةالســماد النتروجينــي ومصــدره اليوريــا % مــن 25( بــثالث دفعــات فــي األولــى تــم اســتعمال 46%N) CO(NH2)2ت
% مـن الكميـة فقـد 25تمثل نصف الكميـة أضـيفت فـي مرحمـة التفرعـات ،أمـا الكميـة المتبقيـة والبالغـة  الكمية عند الزراعة والثانية

 .   1999)أضيفت عند بدء مرحمة التزىير، وبعد كل عممية تسميد تترك األلواح من غير بزل لمدة ثالثة أيام في األقل)جدوع،

مت التراكيــب الوراثيــة لمنضـج الفســيولوجي، وبــدء انخفــاض تـم حصــاد المحصــول بعــد تجفيـف األلــواح مــن المــاء عنـدما وصــ   

 (.1985وآخرون، Bhole%)18-25الرطوبة لمحبوب، إذ كان المحتوى الرطوبي لمحبوب بين
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 الصفات المدروسة:

 وتجفيفيا بشكل تام ثم وزنت. 2م 1وذلك بقطع النباتات في مساحةالوزن الجاف الكمي: -1

المالحظــات عــن اطضــطجاع مــن بـدء مرحمــة التزىيــر الــى حــين الحصـاد وذلــك باخــذ قراعــة لكــل :تــم اخـذ درجةةة اطجةةطجا  -2

 (.Muhamadali،1983( درجات)5-1معاممة كل اسبوع اذ حددت درجة اطضطجاع عمى وفق مقياس نظري يكون بين )

 عشوائيا   2م 1مساحة  في ةالحاممة لمدالي األفرع الغير: حسبت  2/ م ةالحاممة لمدالي الفرو  الغيرعدد   -  3

 درست عمى عشر نباتات مختارة عشوائيا من كل معاممة :وزن ورقة العمم -4 

 .ثم وزنت بميزان الكتروني حساسعشوائيًا لكل معاممة  حبة1000:تم أخذغم( حبة )1000وزن  -5

معاممة ووزنت الحبوب عمى كل من  2م 1النضج التام لممعامالت  حصدت مساحة  إكمالبعد  حاصل الشمب )طن / هة( : -6

 .)طن / ىـ( إلىثم حول بعد ذلك الحاصل  %14أساس محتوى رطوبي

 L.S.D significant differences) )باسـتعمال اقـل فـرق معنـوي لكـل صـفة بطريقـة تحميـل التبـاين إحصـائياحممـت البيانـات 

least (1990،لمعامالت )الساىوكي ووىيب ابين متوسطات  اإلحصائيةالفروق  إليجاد% 5 احتمال عمى مستوى. 

 النتائج والمناقشة          

 )طن/ىـ(.تاثير مستىياث النتروجيه والتراكيب الىراثيت والتداخل بينهما في وزن المادة الجافت

فقد  ( وجود فروق معنوية بين مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينيما1اظيرت النتائج المبينة في جدول )

أدت زيادة  اذ لىزن المادة الجافت /ىـ معنويا عمى بقية المستويات فاعطى اعمى معدلNكغم180تفوق المستوى السمادي 

. فبزيادة مستوى السماد مستويات السمادمستويات التسميد النتروجيني إلى زيادة معدل وزن المادة الجافة معنويًا في جميع 

. أن الزيادة المتحققة طن/ىـ10.17إلى  6.94. أزداد معدل وزن المادة الجافة معنويًا منكغم/ىكتار180إلى  0النتروجيني من 

مستويات النيتروجين  بسبب الضوئينواتج التمثيل  تجميعفي  وزن المادة الجافة بزيادة مستويات التسميد النيتروجيني تعزى إلى 

( مما 4)جدول العمم وزن ورقةفي مستويات النيتروجين الواطئة وكذلك زيادة  الضوئينواتج التمثيل  تجميعالعالية مقارنة مع 

 .( Isnaini ،1999و   1976Evans، Stone  ،1994)وىذا يتفق مع ما توصل إليو انعكس في زيادة وزن المادة الجافة

اعلىً  T85 اذ احـرز التركيـب الـوراثياختمفت التراكيب الوراثية معنويا في وزن المـادة الجافـة بـاختالف  مسـتويات النتـروجين ، 

طه/هـ وهىاا راجىا الىً  6.90اقل معدل بلغ33طه/هـ في حيه احرز التركيب الىراثي عنبر  9.84معدل لىزن المادة الجافت بلغ
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 هوطىل مدة النمى وهىاا يتقىم مىا ماوجىد  كىل مى قدرتيا عمى التمثيل الضوئي ، وقدرتيا التفريعيـة اختالف التراكيب الىراثيت في

(Padmanabhan ،1985 ،Akita و وCabuslay ،1990 ،Hanwen ،1996 ، 2004والعيساوي  . ) 

عنـد المسـتوى T85 وجد تداخل معنوي بين مستويات التسميد والتراكيـب الوراثيـة فـي وزن المـادة الجافـة اذ اعطـى التركيـب الـوراثي

مـع المعاممـة بـدون تسـميد  33التركيـب الـوراثي عنبـر طن/ىــ فـي حـين اعطـى12.02/ىـ اعمى معدل لممادة الجافة بمـغNكغم180

 طن/ىـ ويعزى السبب في ذلك الى اطختالفات بين التراكيب الوراثية في الصفات الحقمية والوراثية. 5.34اقل معدل بمغ 

 .(: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في وزن المادة الجافة )طن/هة(1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في درجة اطجطجا 

ـــائج جـــدول) ـــي درجـــة 2تشـــير نت ـــة والتـــداخل بينيمـــا ف ـــب الوراثي ـــروجين والتراكي ـــين مســـتويات النت ـــة ب ـــروق معنوي ـــى وجـــود ف ( ال

كغم/ىــ الـذي  0مقارنـة بنباتـات المسـتوى 3.32كغم/ىــ اعمـى معـدل بمـغ180اطضطجاع فقد اعطـت نباتـات المسـتوى النتروجينـي 

اط المرســتيمي لمخاليــا نتيجــة لتــاثير اطضــافات العاليــة مـــن ،ويرجــع الســبب الــى الزيــادة الكبيــرة فــي النمــو وزيــادة النشــ1.32بمــغ

 (.1991(والنجار)1998)BeserوMithorope(1982،)SurekوHartley النتروجين وىذا يتفق مع ماذكره كل من

ل اقـT85 ( وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية فـي معـدل درجـة اطضـطجاع،اذ اعطـى التركيـب الـوراثي2تبين نتائج )جدول 

،وىـذا يرجـع الـى اخـتالف الطبيعـة الوراثـة لكـل 3.34اعمـى معـدل بمـغ 33،فـي حـين اعطـى التركيـب الـوراثي عنبـر1.56معدل بمـغ

 تراكيبال
 الوراثية

متوســــــــــــط التراكيــــــــــــب  /ىـ(Nمستويات التسميد)كغم
 الوراثية

0 60 120 180 
 6.90 8.57 7.67 6.04 5.34 33عنبر 

 8.23 9.44 8.34 7.72 7.40 ياسمين

 8.76 10.67 9.45 7.88 7.05 5صيني

T85 
 

7.98 8.61 10.75 12.02 9.84 

  10.17 9.05 7.56 6.94 متوسط التسميد

 0.05ا.ف.م 
  

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني
0.37 0.28 0.56 
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ــــــق مــــــع مــــــاذكره  ــــــاخر النضــــــج الفســــــيولوجي وىــــــذا يتف ــــــات وت ــــــي كارتفــــــاع النب ــــــب وراث  ( 1984واخــــــرون)Bradonتركي

 (.2000(والطائي)1990،عيسى)

التركيــب الــوراثي  مســتويات النتــروجين والتراكيـب الوراثيــة فـي ىــذه الصـفة فقــد اعطـى حصـل تــداخل معنـوي بــين تـاثير كــل مـن

عنىد المعاملىت بىدون تسىميد  T85في حيه اعطً التركيىب الىىراثي  3.34/هـ اعلً معدل  بلغ Nكغم180عند المستىي   33عنبر

ويعسي السبب فىي للىا الىً االختالفىاث بىيه التراكيىب الىراثيىت ومىدي الىتجابت التركيىب الىىراثي لمسىتىي  1.00اقل معدل بلغ 

 السماد النتروجيني.

 

 (: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في درجة اطجطجا 2جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في عدد الفرو  الغير فعالة/م

فقــد تفــوق المســتوى  2( تــاثير مســتوى النتــروجين والتراكيــب الوراثيــة فــي صــفة عــدد اطفــرع الغيــر فعالــة/م 3تبــين نتــائج) جــدول

 46.17/ىـــ معنويــا عمـى بقيــة المســتويات بلعطائــو أعمـى عــدد مــن الفــروع الغيـر الحاممــة لمــداليات بمغــت Nكغــم 180النتروجينـي 

فرعا ويعزى السبب الى توفر النتـروجين الـذي  27.06/ىـ الذي اعطى اقل معدل لعدد الفروع بمغNكغم  0فرعا مقارنة بالمستوى 

وىـذا مـا يـؤدي إلـى  حفز النبات في انتاج المزيد مـن التفرعـات والتـي اسـتمرت بـالظيور الـى مراحـل متـاخرة فـي دورة حيـاة النبـات

ات متــأخرة المتــأخرة قــد تحمــل داليــ اتفرعــتالمتــأخرة فــي مراحــل مبكــرة مــن نموىــا، وىــذه ال اتفرعــتال نشــوءاجيــاض وعــدم تكــون و 

( . ان ىــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا وجــده بــاحثون Parasiticمتطفمــة  اتفرعــتالنضــج، غيــر مكتممــة، وقــد ط تحمــل داليــات ابــدًا )

 التراكيب
 الوراثية

ـــــــــب  /ىـ(Nمستويات التسميد)كغم متوســـــــــط التراكي
 180 120 60 0 الوراثية

 3.34 4.92 4.03 2.54 1.87 33عنبر 

 2.19 2.94 2.63 1.97 1.23 ياسمين

 2.37 3.36 2.84 2.08 1.18 5صيني

T85 
 

1.00 1.23 1.95 2.06 1.56 

  3.32 2.86 1.95 1.32 متوسط التسميد

 0.05ا.ف.م
 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني
0.61 0.47 0.89 
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ــــــــق Reddy ،1984و Ghoshو Faw ،1978و Parao ،1972 ،WellsوTanaka ،1964 ،Yoshidaاخــــــــرون ) ( وط تتف

ــائج  ــةSakada(1993مــع نت ــة فــي وحــدة  ( مــن ان المســتويات العالي ــد مــن عــدد اطفــرع الغيــر فعال مــن الســماد النتروجينــي طتزي

 المساحة.

 عــددل معــدل اعمــى 33عنبــر، إذ احــرز التركيــب الــوراثي 2غيــر الفعالــة/م تفرعــاتاختمفــت التراكيــب الوراثيــة معنويــًا فــي عــدد ال          

فرعــا ،ويعــود الســبب فــي  24.70اســمين اقــل عــدد بمــغ ي ، بينمــا احــرز التركيــب الــوراثيفرعــا43.76 بمغــت غيــر فعالــةالتفرعــات 

، وقد يكـون ظيـور نمـوات متـاخرة غيـر فعالـة اختالف قابميتيا التفريعية الىاختالف التراكيب الوراثية في عدد الفروع غير الفعالة 

ــ ــة ىــي الت ــة طن عــدد الفــروع الفعال ــة طيــؤثر كثيــرا فــي الحاصــل النيــائي اذ مــاقورن بعــدد التفرعــات الفعال ي تــؤدي الــى زيــادة كمي

ــوراثي  ــاحثون اخــرون الحاصــل النيــائي لمتركيــب ال العيســاوي،  1997واخــرون،  Fageria)، ىــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا وجــده ب

 (.1996Khush و2004

 (الى عدم وجود تداخل معنوي بين مستويات السماد النتروجيني والتراكيب الوراثية في ىذه الصفة.3ويشير )الجدول

 .2(: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في عدد الفرو  الغير فعالة/م3جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن ورقة العمم)ممغم(.تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في 

ورقـة العمـم إذ أن المسـتوى  وزنوجود فروق معنوية بين مستويات التسـميد النيتروجينـي فـي معـدل  ( 4)جدول أظيرت نتائج

/ىــ. N كغـم 0ممغـم لممسـتوى128.77بــمقارنة ممغـم186.53 ورقـة العمـم بمـغ لـوزن معـدل كغم/ىـ  أعطى أعمـى 180النيتروجيني 

ــى  ــد يعــود الســبب إل ــة بالمســوق ــى توســع الورقــة  تىــذه الــوفرة ســاعد ،ريــاألخ توىوفــرة النيتــروجين مقارن ــادة فعاليــة البنــاء عم وزي

الورقــة ويســبب شــيخوخة  وزنكمــا أن نقــص النيتــروجين يســبب انخفــاض  الضــوئي وكميــة المــواد المتمثمــة والمتجمعــة فــي الورقــة،

 التراكيب
 الوراثية

ـــــــب  /ىـ(Nمستويات التسميد)كغم متوســـــــط التراكي
 180 120 60 0 الوراثية

 43.76 56.21 48.23 34.43 36.16 33عنبر 

 24.70 32.43 28.18 21.08 17.13 ياسمين

 33.51 43.22 35.68 33.10 22.05 5صيني

T85 
 

32.93 38.12 45.66 52.83 42.38 

  46.17 39.43 31.68 27.06 متوسط التسميد

 ا.ف.م
0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني
0.24 0.31 n.s 
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 2003،المشــيداني Parao, Yoshide  ،1972، Khush  ،1996. وىــذا يتفــق مــع مــا ذكــره كــل مــن )بصــورة مبكــرةاألوراق 

 (.1990عيسي ، و 

اعمـى معـدل لـوزن ورقـة العمـم  33أختمفت التراكيب الوراثيـة معنويـًا ، فـي وزن ورقـة العمـم . اذ احـرز التركيـب الـوراثي عنبـر      

ـــ194.74بمــغ ــة فــي وزن ورقــة العمــم   الــى ويعــود إخــتالف التراكيــ ممغــم لمتركيــب الــوراثي ياســمين131.13ممغــم مقارنــة ب ب الوراثي

 Rongإختالفيــا فــي مســاحة ورقـــة العمــم ، وســمكيا ومــدة بقاءىـــا فعالــة ، ان ىــذه النتيجــة تتفـــق مــع ماوجــده بــاحثون آخـــرون )

 (. 2000والطائي ،  2001وآخرون ،

مىا  33عنبىر  عطـى التركيـب الـوراثيوجد تداخل معنوي بـين مسـتويات التسـميد والتراكيـب الوراثيـة فـي وزن ورقـة العمـم اذ ا      

 0ملغىىم فىىي حىىيه اعطىىً التركيىىب الىىىراثي يالىىميه مىىا المسىىتىي 224.90/هىىـ اعلىىً وزن لىرقىىت العلىىم بلىىغNكغىىم180المسىىتىي

 ملغم ويعىد السبب في للا الختالف المساحت باختالف التركيب الىراثي.109.53/هـ اقل وزن بلغNكغم

 والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في وزن ورقة العمم )ممغم(.(: تأثير مستويات النتروجين 4جدول)

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 :حبت )غم( 1000وزن 

/ىــ معنويـا عمـى بقيـة المسـتويات بلعطائــو Nكغـم 180( إلـى تفـوق المســتوى النتروجينـي 5تشـير النتـائج المبينـة فـي جـدول )

ويعـود غـم ،19.65لمـوزن بمـغ  بـدون تسـميد أقـل معـدل غـم فـي حـين أعطـت معاممـة  المقارنـة 21.86حبـة بمـغ1000أعمى وزن لــ

مـن  نـواتج التمثيـل الضـوئي  لنقـل كافيـة أعطت فرصة /ىـNكغم  180ن إضافة  المستويات العالية من النيتروجين إالسبب إلى 

،أما عندما تكـون التغذيـة بـالنيتروجين غيـر كافيـة فـان دورة حيـاة متالء الحبوبإيتيح الفرصة لزيادة  مما وىذا،المصدرالى المصب

 التراكيب
 الوراثية

متوســــــــــط التراكيــــــــــب  /ىـ(Nمستويات التسميد)كغم
 180 120 60 0 الوراثية

 194.74 224.90 204.32 186.55 163.22 33عنبر 

 131.13 156.03 137.93 121.26 109.53 ياسمين

 162.47 190.23 183.12 154.20 122.33 5صيني

T85 
 

120.21 138.15 168.36 174.96 150.42 

  186.33 173.43 150.04 128.77 متوسط التسميد

 ا.ف.م
0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني
9.37 5.88 12.18 
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ممـا يـنعكس عمـى شـكل الحبـوب و حجميـا وبالتـالي الشـيخوخة المبكـرة لـألوراق  نتيجـة النبات تقصر ويحـدث نضـج مبكـر لمنبـات

 (.1998وآخرون ) Ying (و1993)Sakada وىذه النتائج تتفق مع النتائج التي توصل ألييا كل قمة الحاصل ورداءة نوعيتو،

حبـة 1000معنويـا فـي وزن الــ  T-85ويبين الجدول نفسو وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثيـة إذ تفـوق التركيـب الـورثي

غــم ويعــود الســبب إلــى معــدل اطمــتالء 18.20غــم فــي حــين أعطــى التركيــب الــوراثي ياســمين أقــل معــدل لمــوزن بمــغ 22.90وبمــغ 

واخـــرون،  Fageria و 2000،الطــائيوىــذا يتفـــق مــع مــا توصــل إليــو عــدد مـــن)  ، T-85الجيــد الــذي تــوفر لمتركيــب الــوراثي

1997.) 

 .فمم يكن معنويا الوراثيةبين مستوى النيتروجين والتراكيب  التداخل أما

 .حثح1000وسن(: تأثير مستويات النيتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في معدل 5جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينيما في حاصل الحبوب )طن/ىـ(. 

(وجــود تــأثير معنــوي لمســتويات التســميد النتروجينــي والتراكيــب الوراثيــة والتــداخل بينيمــا فــي حاصــل الحبــوب اذ 6توضــح نتــائج جــدول )

/ىـ أعمى معدل لحاصل الشمب بمغ Nكغم 180حصمت زيادة معنوية في حاصل الحبوب مع زيادة مستويات النتروجين اذ اعطى المستوى 

 180المستوى  ان تفوق./ىـ وعمى التواليNكغم0،60،120/ىـ عن مستويات التسميد  طن 0.51و2.14،1.1طن/ىـ وبزيادة مقدارىا  7.13

وىذا يتفق مع ما ( مما انعكس في زيادة حاصل الشمب 5و1،4حبة )الجداول1000وزنوزن ورقة العمم و  في وزن المادة الجافة، /ىـNكغم

 .(2003(والمشيداني)Bacon(1987وRayon(1982 ،)Heenan  توصل إليو كل من

 متوسط التراكيب /ىـ(Nمستوى التسميد)كغم التراكيب الوراثية

 
0 60 120 180 

 19.817 21.000 20.167 19.600 18.500 33عنبر 

 18.208 19.033 18.367 18.133 17.300 ياسمين

 22.267 23.267 22.400 22.200 21.200 5-صيني
T-85 
 

21.633 22.667 23.133 24.167 22.900 

 21.017 20.650 19.658 متوسط التسميد
 

21.867 
 

 

 ا.ف.م 

0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النيتروجيني
0.386 0.335 n.s 
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معنويـا بـاعمى   T85(أيضـا وجـود تـأثير معنـوي لمتراكيـب الوراثيـة فـي ىـذه الصـفة، إذ تفـوق التركيـب الـوراثي6ويشير جدول )

،ياســـمين  33طن/ىـــ عـــن التراكيــب الوراثيـــة عنبــر2.75،1.89،1.03طن/ىـــ،وازداد بمقـــدار  7.60معــدل  لحاصـــل الحبــوب وبمـــغ

حاصـل الحبــوب جـاء انعكاسـا لكفائتــو العاليـة فــي  فـي T85 التركيـب الــوراثي تفـوقان  عمـى التــوالي ويعـزى السـبب إلــى 5وصـيني

 (.2004(والعيساوي)1998وآخرون ) Ying استغالل نواتج البناء الضوئي وتحويميا الى الحبوب وىذا يتفق مع ماوجده كل من

المسـمد T85نويا إذ تفوق التركيب الـوراثي( إلى أن التداخل بين التراكيب الوراثية ومستويات النتروجين كان مع5ويبين جدول)

طن/ىـ واختمف معنويا عن جميع المعامالت اطخـرى  8.68/ىـ بأعمى معدل  لحاصل الحبوب بمغNكغم180بالمستوى السمادي 

طن/ىــ.كما تفـوق ىـذا التركيـب   3.09والـذي أعطـى أقـل حاصـل بمـغ  33 طـن عـن التركيـب الـوراثي عنبـر 5.59وبفـارق مقـداره 

طن/ىـــ 1.33و2.66،2.23/ىــ  بمقـدارNكغـم 180(المسـمدة بـنفس المســتوى) 5،ياســمين وصـيني 33عـن التراكيـب اطخـرى )عنبـر

ــدل عمــى ان التركيــب الــوراثي ــة لالســتفادة مــن  T85وعمــى التوالي.وىــذه النتــائج ت ــو الوراثيــة والفســمجية بكفــاءة عالي ــد اســتغل قدرات ق

( عمـى التـوالي وبالتـالي 1،5حبة)حـدولي1000ووزنتروجين وعوامل النمو اطخرى مما انعكس في زيادة وزن المادة الجافـة عنصر الن

 (.2زيادة الحاصل اضافة الى انخفاض درجة اطضطجاع) جدول

 (: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في حاصل الحبوب طن/هة.6جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر : 

 . تطبيقات في تصميم وتحميل التجارب . 1990وكريمة محمد وهيب. الساهوكي ،مدحت ،  

 تصنيع الشمب وزارة التجارة.العراق.. التقارير الشهرية والسنوية إلنتاج وتصنيع الشمب/ قسم 2010الشركة العامة لتجارة الحبوب.

 التراكيب الوراثية
 متوسط التراكيب الوراثية /ىـ(Nمستويات التسميد)كغم

 
 

0 60 120 180 

 4.86 6.02 5.54 4.80 3.09 33عنبر 
 5.72 6.45 5.88 5.52 5.03 ياسمين

 6.58 7.35 7.04 6.46 5.45 5صيني

T85 
 

6.40 7.33 8.02 8.68 7.61 

 6.62 6.03 4.10 متوسط التسميد

 

7.13 
 

 0.05ا.ف.م
 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني

0.15 0.18 0.36 



 العامري.....                                                              (2010) , 84-71(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 
ISSN 2072-3875 

الرز . رسالة ماجستير . كمية الزراعةة  أصناف. تأثير مواعيد الحصاد في حاصل ونوعية بعض  2000الطائي ، عمي عباس خربيط . 

 . جامعة بغداد.

راه. كميةة الزراعة.جامعةة وتحميةل معامةل المسةار فةي الةرز .أطروحةة دكتةو  ة.تقدير بعض المعممات الوراثية2004العيساوي، سعد فميح. 

 بغداد.

-رسةالة ماجسةتير كميةة الزراعةة .تاثير طريقة الري والتسميد النيتروجينةي فةي نمةو وحاصةل الةرز.2003المشهداني،احمد شهاب احمد.

  جامعة بغداد.

 .الرز في العراق.الهيئة العامة لمخدمات الزراعية.وزارة الزراعة.العراق   1990النجار،عصام حسين.

 . وزارة الزراعة. 3. تسميد الرز . نشرة إرشادية رقم 1999  ، خجير عباس . جدو   

 . فهم إنتاج المحاصيل الجزء األول : مطابع التعميم العالي والبحث العممي. 1989عطية ، حاتم جبار وكريمة محمد وهيب ، 

 .. فسيولوجيا نباتات المحاصيل : وزارة التعميم العالي والبحث العممي 1990عيسى ، طالب أحمد ، 

-. رسالة ماجستير. كمية الزراعة33. تأثير مواعيد وطرق الزراعة عمى حاصل ومكونات حاصل الرز عنبر 1985كسار، حسن إبراهيم.

 جامعة بغداد.

Akita, S., and G. Cabuslay. 1990. Physiological basis of differential response to salinity in rice 

cultivars. Plant and Soil 123: 227-294. 

Bhattacharyya, K.K., and B.N. Chatterjee. 1973. Analysis of growth in relation to ripening of rice. 

Plant Science 8: 1-10. (C. F. Field Crop Abstracts, 1981, 34(6): 493). 

Bhole,N.G. T.P. Ojha and A.C. Pandta . 1985. Harvesting and drying machinery and storage 

structure.In Rice research in India . ed. P.L. Jaiswal.Indian Council of Agriculture 

Research.New Delhi. 

Bradon,.S.S;J.Croughan;J.R.Leonard and S.M.Rawls.1984.Effect of melamine urea on performance 

of drill seeded lemont Rice.Rserch Station 67
th

 Annual.progress Report 1984:105-108. 

Evans , L.T. 1976. Crop physiology some case histories , 2nd ed. University Printing House 

Cambridge , pp: 374. 

Fageria, N.K., V.C. Baligar and C.A. Jones.1997. Growth and Mineral     Nutrition of Field Crops. 

Marcel Dekker, Inc 

Ghosh, B.C., and B.B. Reddy. 1984. Effect of seeding rate and variety on growth and yield of rice 

under intermediate deep waters situation. Indian J. Agron. 29(1): 72-76. 

Grist, D.H. 1975. Rice. Whitstable Litho Ltd, Whitstable, Kent.pp . 601 . 



 العامري.....                                                              (2010) , 84-71(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83 
ISSN 2072-3875 

Hartley,R.A.andF.L.Milthorope.1982.Yield response of smi-dwarf rice varities to applied nitrogen in 

new Wales.Aust.J.Exp.Agric.Anim.Husb;22 :402-406. 

Hanwen, L. 1996. Growth and competitive ability of new plant type, hybrid and presently grown 

inbred rice (Oryza sativa L.) cultivars. College, Lagune (Philippines). March, pp . 176 . 

Heenan , D.P. and P.E. Bacon. 1987. Effect of nitrogen fertilizer timing on crop growth and nitrogen 

use efficiency by different rice varieties in south eastern. Australia. Aust. J. Exp. Agric. 

Anim. Husb; 25 : 183-190. International Rice Research Institute .Philippine. 

Isnaini, S. 1997 . “Nitrogen application and tillage systems : Influence on N- total soil, C/N 

ratio, dry matter , yield, N absorption , and its efficiency”, Him Punan Ilmu Tanah 

Indonesia (HITL) KDMDA Lampung ; 232-238. 

IRRI, “Annual report for 1984” (International Rice Research Institute (IRRI)) , Los Banos , 

Laguna Philippines. 

Khush, G.S. 1996. Prospects of and approaches to increasing the genetic yield potential of rice. In : 

Rice Research in Asia: Progress and Priorities. 

 (eds. R.E. Evenson, R.W. Herdf and M. Hossain), CAB International and IRRI : 59-72. 
Muhamadali,S.M.1983.Cultivar planting rate and row spacing on yield and other characters os 

soybean at Fargo North Dakota.M.S.C.Thesis North Dakota State University of Agric.and 

applied Science. 

Murata,y.and,S.Matsushima. 1980.Rice.In.Crop Physiology.L.T.Evans  (ed).Cambridge University 

press. 

Padmanabhan, S.Y. 1985. Rice Research in India. Indian Council of Agricultural Research, New 

Delhi. pp . 726 . 

Pruneddu, G., and A. Spanu. 2001. Varietial comparison of rice in Sardina. Informatore Agrario. 

57(5): 47-49. 

Rayon, J. , 1982 . “Urea as a source of fertilizer nitrogen”, J. Tech. Develop. , 7 ; 210-216. 

Reddy, D.S. 1980. Effect of method of planting and plant densities on rice genotypes. Field Crop 

Abstracts 33(3): 220 

Rong, Z., Y. Tunan and L. Wei. 2001.Leaf source capacity in flag leaf and its relationships with 

yield traits in rice. Food security and environment protection in the new millenium. 

Manila (Philippines), 314 pp. 



 العامري.....                                                              (2010) , 84-71(: 4) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 
ISSN 2072-3875 

Sakada,J.S.; D. Marline and E.James, 1993 . Effect of nitrogen and harvest grain moisture on 

h e a d  r i c e  y i e l d  p u b l i s h e d ,  A g r o n .  G .  ,  8 5  :  1 1 4 3 - 1 1 4 6 .  

Stone,L. F. Al. Pereira, 1994. “Rice common bean rotation under    sprinkler irrigation effects 

of row spacing, fertilization and cultivar on growth, root development and water 

consumption of rice” , Pesquisa Agropecuaria Brasileira , 29(10) ; 1577-1592.  

 

Surek,H.and N.Beser.1998.Areserch to determine the suitable rice harvesting time.Tr.J.of 

Agricultural forestry.22:391-394. 

Tanaka, A. 1964. Plant characters related to nitrogen response in rice. In : The Mineral Nutrition 

of the Rice Plant. John Hopkins Press.pp . 596 . 

Wells, B.R., and W.F. Faw. 1978. Short-statured rice response to seeding and N rates. Agron. J. 70: 

477-480. 

Ying, J.F; S.B. Peng ; G.Q. Yang ;N. Zhou ; R.M .Visperas and K.G.Cassman. 1998.Comparison of 

high  yield rice in tropical and subtropical environments. I. Nitrogen accumulation 

a n d  u t i l i z a t i o n  e f f i c i e n c y  . F i e l d  C r o p  R e s e a r c h  5 7 ( 1 ) :  8 5 - 9 3 . 

Yoshida, S., and F.T. Parao. 1972. Performance of improved rice varieties in the tropics with 

special reference to tillering capacity. Exp. Agric.8: 203-212. 

 

 


