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         ل الشعيرولمحص الحبوب ومكوناتة  من النايتروجين والحش في حاصل  تأثير مسـتويات

ulgarev Hordeum  

 يد. ايمان الزم رمضان                      د. خميل إبراهيم محمد عم

 ادكمية الزراعة /بغد                      الكمية التقنية /المسيب                          

 المـستـخـمـص

( بهـد  2228 – 2224و ) 2224 – 2222المسـب  الـ ل موسـمي الزرا ـة –نفـذت تجربـة فـي حقـول المعهـد التقنـي         

( كغم / هـ وتكرار الحش ) بدون حـش و حةـة واحـد   242و 062و  52و  2دراسة تأثبر مستوبـات مالتمفة مـن النابتروجبن ) 

 وبعض الصفات النو بة لمحبو  لمحصول الةعبر صن  الوركاء . وحةتان ( في حاصل الحبو 

المنةـــقة  وبث ثـــة مكـــررات   اذ الصصـــت مســـتوبات النـــابتروجبن ل لـــواح  اســـتالدم فـــي هـــذ  التجربـــة تصـــمبم ا لـــواح         

  -الرئبسبة وتكرار الحش في ا لواح الثانوبة وأظهرت النتائج :

لى زباد  معنوبة فـي الصـفات المدروسـة لمموسـمبن ما ـدا صـفة  ـدد الحبـو  لمسـنبمة ووزن أن أضافة السماد النابتروجبني أدى ا

  ـدد الحبـو  /سـنبمة   وزن  2/هــ فـي كـل مـن صـفة  ـدد السـنابل /م Nكغـم 242حبة لمموسـم ا ول وتفوتـت المعاممـة  0222

ظهــر تــأثبران معنوبــان فــي جمبــ  الصــفات حبــة لمموســم الثــاني  وحاصــل الحبــو  والقــش لمموســمبن .أمــا تــأثبر الحــش فقــد أ 0222

 0222المدروسة وتفوتت المعاممة بدون حش في كل من  صفة  دد الحبو  /سنبمة و حاصل الحبـو  والقـش لمموسـمبن ووزن 

لمموسـمبن ووزن ألـ  حبـة  2حبة لمموسم الثاني فقط . ولم تظهر فرق معنوي م  المعاممة حةة واحد  في صفة  ـدد السـنابل /م

حبـة وحاصـل الحبــو  والقـش لموســمي  0222 وزن 2ا ول .وكـان لمتــداالل تـأثبر معنـوي فــي الصـفات  ـدد الســنابل  /ملمموسـم 

 الزرا ة .  

Abstract 
          This  experiment  was carried out at the farms of AL-Musaib Technical Institute  during   

2003 / 2004  and  2004 / 2005   seasons  in  order   to  study effect  of   Nitrogen   levels  (  0 ,  80 

,  160  and  240  Kg  /  ha ) , and   number  of  cutting ( uncut  , cut once  and  cut  twice )  on   

yield   quality  of Barley ( AL-Warkaa cultivar ) .  
         A split – split plot design experiment was carried out with three replication . Nitrogen 

levels were used as main – plot while number of cutting were used as sub plots.  Results obtained 

from the two seasons can be summarized as falows : -  

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول 
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Fertiliztion coused a Significant increase of all traits studied For the two seasons , except for the 

seed number /spike in the first season .Fertilization with 240 Kg N / ha gave higher spike number 

/m2 seed number/spike , the weight of 1000 seeds for the second  season   and higher means of 

yield and strow during the two seasons . On the other hand cutting treatment resulted in 

significant effect on the characters . uncut gave the highest mean of all qualities  seed 

number/spike , grains yield  and strow  during the two seasons and weight of 1000 seed at the 

second  seasons .The interaction had a noted influence on spike number / m2 , weight of 1000 

seed , grains yield  and strow during the two seasons . 
 

 لمـقدمـة ا

بسـتالدم  بدرجـة اساسـبة فـي معظـم  أذ  مـن المحاصبـل الحبوببـة المهمـة فـي العـراق   ulgarevHordeumبعـد الةعبـر        

بمدان العالم كمحصول  م   اما بهبئة  م  االضر أو حبوبه في المـبط الع ئـق المركـز  . كمـا بسـتالدم  مـى نطـاق ضـبق فــي 

تغذبة ا نسان والاصة في البمدان الفقبر   وذلك بالمـط طحبنـه مـ  طحـبن الحنطـة فــي  مــل الالبــز كمابسـتالدم البـز الةـعبر فـي 

 ة مرضى السكري .  تغذب

ـــى زبـــاد  ســـر ة النمـــو         ـــه بســـا د  م ـــر   ن ـــي التـــر  الفقب ـــابتروجبني الصوصـــًا ف تســـتجب  محاصـــبل الحبـــو  لمتســـمبد الن

الالضــري وتحســبن القبمــة الغذائبــة لمعمــ  بزبــاد  محتــوا  مــن البــروتبن وزبــاد  حاصــل الحبــو   و بعــد النــابتروجبن مــن العناصــر 

( . توصـل  0552ل في تركب  ا حماض ا مبنبة   ا حماض النووبة والبروتبن ) السعداوي وبـونس   المهمة لمنبات كونه بدال

/هــ فـي صـفة  ـدد  Nكغـم  052(الى وجود فروق معنوبـة بـبن مسـتوبات النـابتروجبن وتفـوق المسـتوى   2222بكتاش وكاظم ) 

محصــول الحنطــة . وفــي دراســة  لتــأثبر الحــش  مــى   ــدد الحبــو  /ســنبمة وحاصــل الحبــو  ولموســمي الزرا ــة ل 2الســنابل  /م

حبة وحاصل الحبو   وتفوتـت معاممـة الحةـة الواحـد   مـى 0222صنفبن من الةعبر تفوتت المعاممة بدون حش في صفة وزن 

( تـأثر حاصــل الحبـو  ومكوناتــة معنوبــان 2222( وأظهـرت نتــائج لطبـ  وأالــرون ) 0556معاممـة الحةــتبن ) لطبـ  وأالــرون   

حبة وحاصل الحبو  بعد أالذ حةة واحد  مقارنة مـ  معاممـة بـدون حـش  0222 وزن 2الحش أذ أزداد   دد السنابل  /م بعممبة

(  نـد دراسـتة تـأثبر الحـش فـي حاصـل  2222وحةتبن وث ث حةات لصن  الةعبر سمبر .وأبد  في ذلـك الجبـوري وأالـرون ) 

ــة لمحصــول الةــعبر أذ تفوتــت المعاممــة حةــة    ــدد الحبــو  /ســنبمة وزن 2واحــد  فــي صــفة  ــدد الســنابل  /م الحبــو  ومكونات

ــــك  مــــى الحاصــــل ا جمــــالي لمحبــــو   . توصــــمت الســــعدي ) 0222 (  نــــد دراســــتها لمســــتوبات مــــن  2222حبــــة وانعكــــس ذل
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الحبـو   النابتروجبن و دد مرات الحش الى  أن المستوبات العالبة من النابتروجبن ادت الى زبـاد  معنوبـة فـي  ـدد السـنابل  ـدد

و  تـزال  ممبـة انتـاج حبة وحاصل الحبو  وأن المعممة بدون حش تفوتت  مى معاممة الحةة الواحـد  والحةـتبن . 0222  وزن 

لمنهــوض بهــذا المحصـول لمــا لــه مـن دورمهــم فــي تغذبــة داالــل العـراق محــدود  وتحتــاج الـى المزبــد مــن الدراسـات كعمــ  الةـعبر 

لـذلك لك فا هتمام بزرا ة المحاصبل العمفبة وزباد  انتاجها وتنوبـ  مصـادرها بعـد امـرًا مهمـًا . الحبوانات  مى االت   انوا ها لذ

ــة  ــه لمحصــول  أجربــت  هــذ  الدراســة لمعرف ــابتروجبني والحــش والتــداالل ببنهمــا  فــي حاصــل الحبــو   ومكونات ــأثبر التســمبد الن ت

  الةعبر صن   الوركاء المستنبط من تبل منظمة الطاتة الذربة .

 

 المواد وطرائق العمل

 – 2224( و )2224 – 2222مبن )ـة بابل ولمموسـب  في محافظـنفذت تجربة حقمبة في حقول المعهد التقني/ المس     

الحبو   ل ونو بةفي حاص ا( . لمعرفة تأثبر مستوبات مالتمفة من النابتروجبن و دد مرات الحش والتداالل فبما ببنهم2228

  استنباط :منظمة الطاتة  وركاء )ةعبر اسود ذو ستة صفو  النس :أربفات  أسود دنماركي (لمحصول الةعبر صن  ال

 splitوفقًا لترتب  ا لواح المنةقة ) ة( . نفذت التجرب 0موضحة في الجدول) في تربة ذات الصائص فبزبائبة وكبمبائبة الذربة.

plot Design القطا ات العةوائبة الكاممة. وز ت مستوبات النابتروجبن ) ( وبث ثة مكررات . وز ت المعام ت وفقًا لتصمبم

واحد     حةةالحش ) بدون حش  في حبن وز ت معام ت / هـ (  مى ا لواح الرئبسبة  Nكغم  242و  062   52   2

 x 4بأبعاد ) حةتان (  مى ا لواح الثانوبة. حرثت ارض التجربة حراثتبن متعامدتبن ثم نعمت وسوبت وبعدها تسمت الى الواح

سم  22والمسافة ببن معاممة واالرى  سم 08الطوط معاممة   والمسافة ببن الط واالر 8الطـًا و تمثل كل  08م( بحوي الموح  2

لمموسم  2222/ 02/ 28م لمن  تسر  السماد ببن ا لواح الرئبسبة . تمت الزرا ة في   1.5  وتفصل ا لواح اكتا  بعرض

 كغم / هـ 022لمموسم الثاني وبكمبة بذار   2224/  02/  22ا ول وفي 

دفعة  أضب   / هـ( Pكغـم  42( و مـى اسـاس )P2O5%  46سمدت التجربة بالسماد سوبر فوسفات الكالسبوم الث ثي  )     

ا ة %( مصدرًا لمنتروجبن   اضب   مى دفعات األولى بعد اسبو بن من الزر  46واحد   ند الزرا ة . واستعمل سماد البوربا )

  اما باتـي الدفعات فتضا  بعد كل حةة  لضمان تةجب  النباتات  مى النمو بعد الحش .وتـم الحصـاد فـي ا سبـوع الثانـي 

 التالية :  دراسة الصفاتتم    والثالـث مـن ةهـر مابـس

 لكل وحد  تجربببة . 2م 0:حسبت السنابل في متر طول ثم حول الى مساحة  2 دد السنابل /مـ 



 رمضان وعلي                                                              (2202) , 58-58(: 4) 2 - للعلوم الزراعية  مجلة الفرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 
ISSN 2072-3875 

 سنابل أالذت  ةوائبان من كل وحد  تجربببة . 02 دد الحبو  /سنبمة :حسبت من ـ 

 حبة  ةوائبان بعد الحصاد ولكل وحد  تجربببة . 0222حبة )غم( :وزنت 0222ـ وزن 

م( بعد ان ترك  2حاصل الحـبو  والقش ) طن / هـ ( : حصدت الالطوط الوسطبة الث ثة ولجمب  المعام ت وبطول  )ـ 

 من طرفي كل الط ً. ثـم وزن حاصل الحبـو  مضافان البه) حاصل العةر  سنابل( والقش وحول الـى طن / هـ . م( 2.8)

وتورنـت متوسطـات جـرى التحمبل ا حصائي لمببانات  مـى اسـاس تحمبل التبابن لكل صفة مـن الصفات المدروسـة       

 % 8ـوى احتمـال تحت مست .L. S. Dالمعامـ ت بحـسا  اتـل فـرق معنـوي 

 ( . 0552) الراوي والم  اهلل   

 ( بعـض الصفات الكيمياويـة والفيزياويـة لتربـة التجربـة* 1جـدول ) 

 EC (1-مكونات مفصوالت التربة )غم.كغم
ديسي 

1-سيمنز.م
 

PH 

محتوى المادة 

العضوية 

 (1-)غم.كغم

محتوى التربة 

 من الكمس

 (1-)غم.كغم

 طين النسجة

% 

 غرين

% 

 رمل

% 

 طينية غرينية 242 1323 7282 528 1524 5223 3223

 طينية غرينية 243 1225 7.84 724 1528 5124 3228

  مختبـر تحميـل التربـة فـي المعهـد التقنـي / المسيـب   

 

 النتائج والمناقشة

 : 2عدد السنابل /مـ  

 Nكغم  242في معدل هذ  الصفة أذ أ طت معاممة التسمبد ( ن حظ تأثبر معنوي لمستوبات النابتروجبن 2من الجدول )      

لمموسـمبن  مـى التـوالي   ولـم تالتمـ  أحصـائبان  ـن  805.55و  828.06/ هـ ا مـى معـدل لهـذ  الصـفة ولكـ  الموسـمبن وبمـ  

ة النتـــروجبن / هـــ لمموســـم ا ول. وبعــزى الســـب  الــى زبـــاد  النمــو الالضـــري وكفــاء  التفربـــ  بزبــاد  كمبـــ Nكغـــم  062المعاممــة 

(اذ  2222( وبكتــاش وكــاظم )2222المضــا  ممــا بــىدي الــى زبــاد   ــدد الســنابل  . وهــذ  النتــائج تتفــق مــ  مــا وجــد  الوةــناو)

كما أظهرت النتـائج وجـود تـأثبر معنـوي لمحـش  ذكروا ان زباد  النتابتروجن بزبد من  دد السنابل  في محصول الةعبر والحنطة.

 بدون حش وحةة واحد   مى معاممـة الحةـتبن ولكـ  الموسـمبن  وأ طـت أ مـى معـدل لعـدد السـنابل /أذ تفوتت معاممة المقارنة 

لموســـمي الزرا ـــة  مــى التـــوالي . ومـــن الجــدول ب حـــظ وجـــود تــأثبران معنوبـــان لمتـــداالل أذ تفوتـــت  452.20و  826.22بمــ   2م
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ت  ولمموســـمبن. وبعـــود الســـب  الـــى الســـماد / هــــ مـــ  بـــدون حـــش وحةـــة واحـــد    مـــى بـــاتي المعـــام  Nكغـــم  242المعاممـــة 

التفربـ  وحصــول النبـات  مـى الوتـت الكــافي لتكـوبن السـنابل وأن الحـش لمــر  واحـد  ةـج  النبـات  مــى  النـابتروجبني بةـج   مـى

 التفرب  مما زاد من  دد السنابل في المعام ت التـي حةـت مـر  واحـد  ا  أن تكـرار الحـش تـد بـىدي الـى مـوت بعـض التفر ـات

وكذلك أستنزا  المواد الغذائبة المالزونة في النبات و دم حصولة  مى الوتت الكافي  كمال النمو مما الفـض معنوبـان مـن  ـدد 

( فـي المحاصـبل اذ ذكـرا أن معــام ت  2222( و السـعدي ) 0555.وبتفـق هـذا مـ  مـا توصـل البـه البهـادلي ) السـنابل بالةـعبر

ــة التــي درســوها  الةــعبر  التســمبد العــالي وبــدون حــش وحةــة واحــد  ــاد   ــدد الســنابل فــي المحاصــبل النجبمبــة العمفب أدت الــى زب

 والةوفان والقمح الةبممي والدالن. 

 

الموسم ا ول   2م السنابل/( يبين تأثير مستويات مختمفة من الـنتروجين وعـدد مرات الحـش فـي متوسـط عدد  2جدول )

  2004/2005  الموسم الثاني                                      2224/ 2003

N  ×

 الحش

حـشـة  بــدون حــش

 واحـدة

 حشتـان

 

×  N  معدل ال

 الحش

بــدون 

 حــش

حـشـة 

 واحـدة

 معدل ال حشتان

N 0 446299 432208 413208 43027

1 

N 0 409299 393232 35126

6 

384299 

N 80 499291 527233 402283 47626

9 

N 80 453274 494299 38028

3 

443218 

N 160 529264 505241 441249 49222

2 

N 160 518249 467291 40626

6 

464235 

N 240 548266 545241 427241 50721

6 

N 240 549283 557249 44926

6 

518299 

ــ 421220 502255 506232 المعدل 39722 478242 483201 المعدل ـ

0 

ــ  ـ

L.S.D. =N=19.41 C =11.77  NxC =23.54                                                         L. S.D. =N=21.84     C 

=11.64 NxC=23.28 

 =Nالنتروجبن               =Cالحش               = NxCالتداالل 
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 ـ عدد الحبوب /سنبمة :

ن المضـافة لمموسـم الثـاني فقـط وأ طـت المعاممـة ( الـى وجـود تـأثبر معنـوي بزبـاد  كمبـات النـابتروجب2تببن نتائج الجـدول )      

كغـم  062حبة /سنبمة .ا  أنها ام تالتم  أحصائبان  ن المعاممـة  80.62/ هـ أ مى معدل لعدد الحبو  أذ بمغت  Nكغم  242

N وهـذا بتفـق  / هـ .وتد بعود السب  فـي ذلـك الـى زبـاد   ـدد السـنبب ت الالصـبة فـي السـنبمة بزبـاد  كمبـة السـماد النـابتروجبني 

(أذ وجــدوا زبـاد  بعــدد الحبـو  فــي السـنبمة مــ  زبـاد  مســتوبات  2222وبكتــاش وكـاظم ) (0550مـ  ماأةــار البـة بكــر وأالـرون )

 النابتروجبن .

 

( يبين تأثير مستويات مختمفة من النتروجين وعـدد مرات الحـش فـي متوسـط  عدد الحبوب/ سنبمة   3جدول )  

 2004/2005  الموسم الثاني                                     2224/ 2003الموسم ا ول  

N  ×

 الحش

بــدون 

 حــش

 حةتـان حـةـة واحـد 

 

×  N  معدل ال

 الحش

بــدون 

 حــش

حـةـة 

 واحـد 

 معدل ال حةتان

N 0 82.06 45.45 48.06 45.28 N 0 48.50 45.25 44.06 46.80 

N 80 80.40 80.06 46.52 45.85 N 80 80.22 45.25 46.40 45.52 

N 160 80.50 45.06 45.06 45.84 N 

160 

82.50 80.52 48.85 82.88 

N 240 80.50 82.45 45.66 82.28 N 

240 

82.52 82.24 45.88 80.62 

 ـــ 46.82 82.22 80.40 المعدل ـــ 48.82 45.52 80.45 المعدل

L.S.D. =N=1.70 C =0.80  NxC =n.s                                                        L. S.D. =N=n.s    C =1.20  NxC=n.s 

 =Nالنتروجبن               =Cالحش               = NxCالتداالل 

وتوضح النتائج في الجدول الى حصول أنالفاض معنوي في معدل  دد الحبو  في السنبمة بعد حةة واحد  وحةتبن          

لك   ( 80.40و80.45المعاممة بدون حش ولك  الموسمبن والتي أ طت أ مى معدل لمحبو  /سنبمة بم  )بالمقارنة م  

الموسمبن  مى التوالي . وبعود السب  ا نالفاض الى أالتزال فتر  تطور السنابل لعدمتوفر الوتت الكافي لتطوبر المرستبم 

( وتتفق هذ  النتائج م  ما توصل  0552وأالرون  سنبب ت الجدبد  الزهري وبالتالي أثر  مى تكوبن وتطور العدد الكافي من ال

( أذ ذكروا ان الحش  0550البة بكر وأالرون ) Dunphy  وتكرار  أثر سمبان فى  دد الحبو  /سنبمة  في محصول الةعبر

 .هذا ولم ن حظ وجود تداالل معنوي ببن النابتروجن و دد مرات الحش ولموسمي الزرا ة . 
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 حبة )غم( :1000ـ وزن 

/ هـ  Nكغم  242المعاممة ( الى وجود فروق معنوبة م  زباد  السماد النابتروجبني ولمموسم الثاني فقط وأ طت 4بةبر جول ) 

أ مى معدل لهذ  الصفه . وتد بعزى السب  الى ان النابتروجبن ادى الى زباد  النمو الالضري ومن ثم زباد  معدل وكفاء  

 Liewو   ( Langerر  أدى الى زباد  تراكم المكونات الكبمباوبة في الحبة وزاد من أمت ئها التركب  الضوئي الذي بدو 

( فقد ذكروا انه بزباد  مستوبات النابتروجبن  2222( والسعدي )0550( . وهذا بتفق م  ما توصل البه بكر وأالرون ) 0582 

حبة  0222الن .وب حظ حصول أنالفاض معنوي في وزن زاد وزن الحبو  في الحاصبل الةعبر  الةوفان القمح الةبممي الد

بعد الحش .وبعود سب  ا نالفاض في وزن الحبو  الى أنالفاض حجم النسبج القائم بعممبة التركب  الضوئي مما أدى الى تمة 

لممحصول )  تراكم المكونات الكبمباوبة في الحبة وأن الحش المتكرر بىدي الى أستنزا  المواد الغذائبة وتقصبر مد  النمو

Dunphy    ولطب  ورمضان 0565( وهذ  النتائج تتفق م  ما وجد  لطب  وأالرون ) 0552و بسى  0552وأالرون)

حبة بعد تكرار الحش في محصول الةعبروالترتكبمي . ومن الجدول نفسه ب حظ  0222(أذ وجدوا أنالفاض في وزن  2222)

/ هـ م  المعاممة بدون حش  Nكغم  242ت الحش وتفوتت التولبفة وجود تداالل معنوي ببن مستوبات النتروجبن و دد مرا

 / هـ م  حةة واحد  . Nكغم  242ولك  الموسمبن  ا  أنها ام تالتم  أحصائبان ن التولبفة 

حبة )غم( 1000( يبين تأثير مستويات مختمفة من الـنتروجين وعـدد مرات الحـش فـي متوسـط  وزن  4جدول )  

 2004/2005  الموسم الثاني                                      2224/ 2003الموسم ا ول  

N  ×

 الحش

بــدون 

 حــش

حـةـة 

 واحـد 

 حةتـان

 

×  N  معدل ال

 الحش

بــدون 

 حــش

حـةـة 

 واحـد 

 معدل ال حةتان

N 0 28.52 26.25 22.55 28.28 N 0 22.05 22.05 20.28 22.60 

N 80 26.2. 26.42 22.22 28.22 N 80 22.22 22.58 20.22 22.45 

N 

160 

26.88 26.8. 22.64 28.42 N 160 24.26 22.60 20.22 22.22 

N 

240 

28.05 28.58 22.84 28.28 N 240 28.82 28.22 20.66 24.22 

 ـــ 20.40 22.88 24.25 المعدل ـــ 22.08 26.28 26.82 المعدل

L.S.D. =N=0.30 C =0.28  NxC =0.56                                                        L. S.D. =N=n.s    C =0.57  NxC=1.14 

 =Nالنتروجبن               =Cالحش               = NxCالتداالل 
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 حاصل الـحبوب ) طـن / هـ (  ـ  

الحبو    إذ  مفة في معد ت حاصل( الى وجود فروتات معنوبة ببن مستوبات التسمبد المالت 8تةبر نتائج الجدول )       

طن / هـ  لك   4.22و  4.65/ هـ  مقارنة بالمعام ت  ا الرى وأ طت  ا مى حاصل اذ بم   Nكغم  242تفوتت المعاممة 

( والذبن اوضحوا  2222( وبكتاش وكاظم )  0555وتتفق هذ  النتائج م  ماتوصل البه   البهادلي ) .المـوسمبن  مى التوالي 

د  السماد النابتروجبني ادت الى زباد  حاصل الحبو  . وتد بعود السب  الى زباد   ـدد السنابـل و ـدد الحـبو  ووزن ان زبا

 حبـة .  0222

وتوضح النتائج وجود فروق معنوبة ببن معام ت الحش فـي معدل حاصل الحبو  . اذ تفوتـت المعاممـة بدون حش        

طن/ هـ لمموسمبن  مى التوالي . وهذ   2.85و 4.52إذ ا طـت ا مـى معـدل لحاصل الحبو  بم   مقارنـة مـ  بقبـة المعام ت 

( إذ ذكروا ان المعاممة بدون حش تفوتت  مى باتي المعام ت وان  0550البه بكر واالرون ) صل النتائج تتفق م  ما تو 

تداالل معنوي فـي معدل هذ  الصفة إذ تفوتت تةبر النتائج الى وجود  محصول الةعبر. الحش ادى الى الفض الحاصل في 

طن/هـ ولم تالتم  احصائبًا  ن   8.82/ هـ م  معاممة بدون حش وأ طت أ مى حاصل حبو  بم   Nكغم  242التولبفة 

/ هـ م  معاممة حةة واحد    Nكغم  242/ هـ م  معاممة بدون حش لمموسم األول وتفوتت التولبفة  Nكغم  062المعاممة 

 لثانيلمموسم ا

( يبين تأثير مستويات مختمفة من الـنتروجين وعـدد مرات الحـش فـي متوسـط  حاصـل الحبـوب ) طن/هـ (  5جدول )  

 2004/2005  الموسم الثاني                                      2224/ 2003الموسم ا ول  

N  ×

 الحش

بــدون 

 حــش

حـشـة 

 واحـدة

 حشتـان

 

×  N  معدل ال

 الحش

حـشـة  بــدون حــش

 واحـدة

 معدل ال حشتان

N 0 3260 3235 2249 3214 N 0 3211 2290 2228 2276 

N 80 4285 4222 3202 4203 N 80 3262 3251 2254 3222 

N 

160 

5238 4250 3227 4239 N 

160 

3298 3268 2267 3244 

N 

240 

5252 4293 3260 4268 N 

240 

4248 4249 3212 4203 

ــ 3209 4225 4283 لالمعد ــ 2265 3264 3279 المعدل ـ  ـ

L.S.D. =N=0.16 C =0.10   NxC =0.21                   L. S.D. =N=0.09   C =0.11  NxC=0.22 

 =Nالنتروجين               =Cالحش               = NxCالتداخل 
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تتفـق هـذ  النتـائج  / هــ مـ  معاممـة بـدون حـش Nكغـم  242ة والتي لم تالتم  احصائبًا  ن التولبفـ طن /هـ 4.45وأ طت      

ــى  0550مــ  بكــر واالــرون )  ــى تســمبد نتروجبنــي ولــم تتعــرض لمحــش ا طــت ا م ( إذ ذكــروا ان المعــام ت التــي ا طبــت ا م

 حاصل حبو  . 

 

 ـ حاصل القش )طن/هـ (

في وزن حاصل القش ولك  الموسمبن أذ أزداد ( وجود فوق معنوبة ببن مستوبات النابتروجبن 6تظهر نتائج الجدول )      

 5.46حاصل لمقش وبم   / هـ أ مى معدل Nكغم  242 الحاصل م  زباد  مستوبات التسمبد بصور  معنوبة وأ طت المعاممة 

(أذ حصمت  مى  2222طن /هـ  مى التوالي ولموسمي الزرا ة .وتتفق هذ  النتبجة م  ما توصمت البه السعدي ) 5.08و 

 حاصل لمقش م  زباد  التسمبد النابتروجبني لمحصول الدالن . أ مى 

اما الحش فتأثبر  معنوي في حاصل القش أذ تفوتت المعاممة بدون حش ولك  الموسمبن وأ طت أ مى معدل لحاصل      

( 0556أالرون )و  طن /هـ  لموسمي الزرا ة  مى التوالي وتتفق هذ  النتبجة م  ما توصل البة لطب  5.22و  5.62القش بم  

   حصول الةعبر .مأذ توصموا الى أن زباد   دد مرات الحش تىدي الى تمة حاصل التبن أو القش في 

( يبين تأثير مستويات مختمفة من الـنتروجين وعـدد مرات الحـش فـي متوسـط  حاصـل القش طن /هـ 6جدول )   

 2004/2005  الموسم الثاني                                      2224/ 2003الموسم ا ول  

N  ×

 الحش

بــدون 

 حــش

حـشـة 

 واحـدة

 حشتـان

 

×  N  معدل ال

 الحش

بــدون 

 حــش

حـشـة 

 واحـدة

 معدل ال حشتان

N 0 8202 5273 4261 6212 N 0 5268 4274 3279 4273 

N 80 9231 7243 6293 7289 N 80 7255 6270 5276 6267 

N 160 10209 8286 6296 8.6. N 160 8278 7264 6236 7259 

N 240 11212 9259 7269 9246 N 240 10293 9224 7229 9215 

ــ 6254 7290 9263 المعدل ــ 5280 7208 8223 المعدل ـ  ـ

L.S.D. =N=0.10 C =0.12   NxC =0.24                  L. S.D. =N=0.37   C =0.17  NxC=0.35 

 =Nالنتروجين               =Cالحش               = NxCالتداخل 

/ هــ مـ  بـدون حـش  مـى بقبـة المعـام ت ولكـ   Nكغـم  242توضح النتائج وجـود تـداالل معنـوي أب حـظ تفـوق التولبفـة       

ــى   02.52و  00.02الموســمبن أذ بمــ  معــدل حاصــل القــش  ــى التــوالي وتــد برجــ  الســب  الــى حصــول النبــات  م طــن /هـــ   م

ــة  الوتــت الكــافي لموصــول الــى أاتصــى نمــو وأن التســمبد الجبــد أدى الــى زبــاد  التفربــ  . وتتفــق هــذ  النتبجــة مــ  مــا توصــمت الب
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باد  التسمبد النابتروجبني و  دم الحش ا   ند الحصاد أ طى أ مـى حاصـل لمقـش فـي نبـات ز ( أذ ذكرت أن ب 2222السعدي )

 الدالن. 

 المـصـادر

. تأثبر الحش والنتروجبن  مى حاصل ونو بة العمـ  والحبــو  لمةعبــر والةـوفان والقمـح  0555البهادلي   تاسم احمبد جاسم . 

 جامعـة بغـداد . -كمبة الزرا ة  -الةبممي . رسالة ماجستبر 

. تــأثبر  ــدد مــرات الحــش  مــى حاصــل  2222الجبــوري   ابــراهبم  بســى واحمــد  بــدالرحبم وثــامر احمــد ســعود وماجــد كــاظم . 

(  6. العـدد )  24والبذور لعد  اصـنا  جدبـد  مـن الةـعبر . مجمـة العمـوم الزرا بـة العراتبـة . المجمـد العم  ا الضر 

 :005 – 024  . 

.تصـمبم وتحمبـل التجـار  . وزار  التعمـبم العـالي والبحـث العممـي ـ جامعـة  0552الـراوي   الاةـ  محمـود و بـدالعزبز المـ  اهلل .

 الموصل .

. أبـض النـتروجبـن فـي النبــات ) متـرجم ( . وزار  التعمـبم العـالي والبحـث  0552ومىبد احمـد بونس . السعداوي   ابراهبـم ةعبان 

 العممي . جامعة بغـداد .

. تــأثبر الحــش والتســـمبد النتروجبنــي فـــي حاصــل العمــ  ا الضـــر   حاصــل الحبـــو   2222الســعدي   ابمــان  زم رمضـــان . 

 جامعة بغداد . –كمبة الزرا ة  –. رسالة ماجستبر  ( miliaceum Panicumومكوناته لمدالن ) 

ـــة  2222كتــاش   فاضــل بــونس ومحمــد هــذال كــاظم . ب . اســتجابة الحنطــة لمســتوبات مــن الســماد النتروجبنــي والكبربــت . مجم

 . 040 – 028( :  2. العدد )  22العموم الزرا بة العراتبة . المجمد 

. تأثبر الحش والتسمبد النتروجبني  مى الةـعبر والةـوفان  0550سوني اةكندي . بكر   ر د هاةم وتاسم احمد جاسم و ود  ح

 0. العـدد )  22التأثبر  مى حاصل الحبو  ومكوناته . مجمـة العمـوم الزرا بـة العراتبـة . المجمـد  – 2والقمح الةبممي 

 : )46 – 86 . 

ــات البــذار والســماد النتروج 2222الوةــناو   كامــل محمــود.  ــأثبر كمب ــث ث . ت ــات الحاصــل وصــ حبته لممولــت ل بنــي فــي مكون

 جامعة بغداد . –كمبة الزرا ة  –اصنا  من الةعبر ذي الصفبن . رسالة ماجستبر 

. فسبولوجبا نباتات المحاصبل ) مترجم ( . وزار  التعمبم العـالي والبحــث العممــي . جامعــة بغــداد  0552 بسى   طال  احمد . 

. 
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ــد الــرحب . تــأثبر الحــش  مــى حاصــل العمــ  والحبــو   0556م وابمــان  زم رمضــان و مــاد محمــود رجــ  . لطبــ    احمــد  ب

لصــنفي الةــعبر نومــار واربفــات . المــىتمر العممــي الالــامس لمتعمــبم التقنــي . هئبــة التعمــبم التقنــي . وزار  التعمــبم العــالي 

 والبحث العممي .

ـــرحبم وابمـــان  زم رمضـــان .  ـــد ال ـــه .  2222لطبـــ    احمـــد  ب ـــى الحاصـــل ومكونات ـــأثبر التســـمبد النتروجبنـــي والفوســـفاتي  م ت

لمحصـــول القمـــح الةـــبممي ) التربتكـــالي ( صـــن  ببكـــل تحـــت الظـــرو  ا روائبـــة فـــي وســـط العـــراق . مجمـــة التقنـــي / 

 . 042 – 028( : 80البحوث التقنبة . العدد )

. اســـتجابة الةــــعبر صـــن  ســـمبر لمتســــمبد  2222لطبـــ    احمـــد  بـــد الــــرحبم واســـكندر فرنســـبس ابــــراهبم وابـــراهبم  بســـى . 

 النتروجبني والحش في حاصل العم  ا الضر والحبو  . المىتمر العممي الثامن . هبئة التعمبم التقني . بغـداد .

Dunphy , D. J. , M. E. McDaniel , and E. C. Hoit . 1982 . Effect of forage utilization on wheat 

Grain yield . Crop Sci. 22 ( 1 ) : 106 – 109 . 

Langer , R. H. M. and F. K. Y. Liew . 1973 . Effect of varying Nitrogen supply at different 

stages of the reproductive phase on grain nitrogen in wheat . Sust. J. Sgric. Res. 24 : 647 
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