
 ....العامري                                                                (2011) , 58-49(: 1) 3 - للعلوم الزراعية  مجلة الفرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 
ISSN 2072-3875 

 
 السماد النتروجيني في بعض الصفات النوعية ألربعة تراكيب وراثية من الرز  تأثير

 

 شذر عجدالحمزح عمزان العبمزي

 الشزكخ العبمخ لتجبرح الحجىة/ فزع ثبثل

 

 :الخالصخ 

رفذذ  حع بيذف  2009الحوسذ  ال رايذ  الفذ ف   أثنذذ  حط فظذ  النجذ   -الذر   ألبطذ   فذ  حططذ  الحاذذ    التجربذ نفذت       

 .تراك   وراث   حن الر  الر ع  تأث ر السح ف النتروج ن  ف  بعض الفف   النوي  

 إتتفذذح   ال ط يذذ   العاذذواك   الك حمذذ  بذذث   حكذذررا     ب سذذت فا  الحناذذ   وو يذذ  الحعذذ ح   األلذذوا سذذتعحت ترت ذذ  أ     

 لتراك ذ  بالث نو ذ   األلذوا اذغم   فذ  طذ نىذذ     /  Nكغذ  180 و120    60   0) سذتو    التسذح فحبالرك سذ   األلوا اغم  

  .T85و5   سح ن  ف ن   33ينبرالوراث   )

/ىذذذ  ذذف ايطذذ  ايمذذ  نسذذب  حكو ذذ  لمطبذذ  الك حمذذ  بمغذذ  Nكغذذ  180الحسذذتوا السذذح فن النتروج نذذ   اوضذذط  نتذذ كب البطذذ  ان   

كغ   0% ح  رن  ب لحستوا 63.87  ص بمغ  % وايم  نسب  حكو   ل ست6.78% وايم  نسب  حكو   لمبروت ن بمغ  64.40

N 62.17/ىذ التن ايط  ا ت نسب  است  ص بمغ. % 

% نت جذ  اليط كذو ايمذ  نسذب  65.60  سح ن يم  ب    التراك   الوراث   ف  ايط كو ايمذ  نسذب  اسذت  ص تفوق الترك   الوراث 

الذتن ايطذ  ا ذت  5 طب اذ ر   ح  رنذ  ب لترك ذ  الذوراث  فذ ن حكو ذ  لمطبذ  الك حمذ  والبذروت ن فضذ  يذن ان فذ ض نسذب  الطبذو  ال

 %. 61.57نسب  است  ص بمغ 

Abstract :-  

  A filed experiment was conducted at Mishkab Rice Research Station at Al-Najaf 

Governorate during summer of 2009 season, to investigate the effect of nitrogen levels 

(0,60,120,180)kg N/ha on quality of some characters to four Rice genotypes(Anbbar-

33,Yassamen,China5 and T85).  

The lagout 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 .                                                                

The following results were obtained :         
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   Nitrogen level 180 kg/ha gave the maximum percentage of the head 

rice(64.40%),protin(6.78%) and total milling percentage (65.88%). compared with the 0 

kg(62.17%)                                                                                                     

Yassamen genotype was superior in trwament giving the maximum percentage total milling 

(65.60%)due head rice and gave the lower values of chalky seeds percentage compared with 

China5 gave minimum total milling percentage (61.57%) . 

 مقدمة :ال

ث ل  اى  حطفوت طبوب  ف  العراق بعف الطنط  والاذع ر وىذو حذن الحط فذ ت السذترات ج   الحيحذ   Oryza sativa L  عف الر .
فذ  احننذ  الغذذتاك   و عذ ن  العذذراق حذن حاذذ كت كث ذرو فذذ  انتذ ا وتفذذن ن حذ فو الذذر  ات ان االنتذ ا الحطمذذ  الكمذ  حذذن الذر  الحبذذ ض 

ال  طن سنو   وىتا ال سف اال ج   بس ط حن اطت  جو الكم  ات تبمذ  كح ذ  حذ  و ع حنذو فذ  البط  ذ  التحو ن ذ  ت ر بذ  120ل   فت ا
  .2010حم ون طن سنو   )الارك  الع ح  لتج رو الطبو   1.250.000

النتذذروج ن فذذ  نسذذب  الطبذذ      تذذؤثر حسذذتو   Blakeney(1996ان ال  حذذ  اال تفذذ ف   لمذذر  تعتحذذف يمذذ  نسذذب  الطبذذ  الك حمذذ  
  فرو ذ   حعنو ذذ  Ranjbar(2005و  Bahmaniarالك حمذ  حذذن  ذ ت التذذ ث ر فذ  حعذذفت احذت   الطبذذ  وفرجذ  فذذ بتي  ف ذف وجذذف 

% 58.32/ىذذ أيمذ  حعذفت بمذذ  Nكغذ 150فذ  نسذب  الطبذ  الك حمذ  ينذف اسذت فاحيح  حسذتو  ن حذذن النتذروج ن إت أيطذ  الحسذتوا
%. تتب  ن التراك   الوراث   ف  نسب  الطب  الك حمذ  الن تجذ  حذن 51.81/ىذ والتن ايط  أ ت حعفت بم Nغ ك 50ح  رن  ب لحستوا

   إل  أن التراك   الوراث   تتب  ن ف  ىته النسب .Kunze(1983و Chenالتفن ن إت أظير  نت كب 
لنتذروج ن والبروت نذ   والطذواحض النوو ذ  فذ   ف ت النتروج ن ف  ترك   يفف كب ذر حذن االطحذ ض االح ن ذ  واالح  ذفا  و وايذف ا

  الذذذ  اىح ذذ  التجي ذذذ  الكذذذ ف  لمنتذذذروج ن  ذذذ ت Verma(1977وSrivastara .ااذذذ ر Loomis 1981وNavaoطبذذو  الذذذر )
كغ /ىذذذذذذذ.كح  اوضذذذذذذ    200حرطمذذذذذذ  النحذذذذذذو ال ضذذذذذذرن ات ان حطتذذذذذذوا الطبذذذذذذو  حذذذذذذن البذذذذذذروت ن  ذذذذذذ فاف ب  ذذذذذذ فو النتذذذذذذروج ن الذذذذذذ  

Leesawatwong (يحذذ  ىذذو يم ذذو فذذ  2.3  أن نسذذب البروت ن فذذ  الحع حمذ  ل ذذر الحسذذحفو ك نذذ  ا ذذت بح ذفار2003وآ ذذرون %
  ان 1996وا ذرون )Perez/ىذ .تتب  ن االفن   ف  النسذب  الحكو ذ  لمبذروت ن فذ  الطبذ  ف ذف تكذر Nكغ 120الحع حم  الحسحفو بذ

 . IRRIر  ف  الفمب ن افن   الر  ا تمف  ف ح  ب ني  ف  ىته الفف  ف  ط وت حعيف ابط   ال
تتذذ ثر ب لنسذذب  الحكو ذذ  لم اذذرو  Huskingالنذذ تب حذذن يحم ذذ  الجذذرق او الت اذذ ر  Brown Riceان نسذذب  الذذر  ال ذذ   او البنذذ   

 .وتذذ ت  اىح ذذ  فراسذذ  ىذذته الفذذف  فذذ  الذذر  الن طجذذ  طبذذ  الذذر  1983)السذذع فن  Hullsال  رج ذذ  لمطبذذ  او حذذ  عر  ب لسذذبو  
بواسذذط  طجذذ  ال اذذرو ال  رج ذذ  وب لتذذ ل  فذذ ن الطبذذ  التسذذتط ن ان تنحذذو الذذ  طجذذ  اكبذذر حح تسذذح  بذذو ال اذذرو  كذذون حطكوحذذ  ب ذذوو  

  ان ىنذ   ي  ذ  حعنو ذ  سذ لب  بذ ن و ن الطبذ  وال اذرو 1984وا ذرون)Prasad . ااذ رTadahiko mae 1997ال  رج   لمطب )
  (1999وآ ذرون Marr ذ  الوراث ذ  فتتبذ  ن فذ  نسذب  السذبو  ف ذف وجذف ال  رج   ينف الحستو    الع ل   حن النتذروج ن .احذ  التراك

 ان التراك   الوراث   ا تمف  ف  ىته الفف  وارجن السب  ال  الطب ع  الوراث   لكت ترك  .
لناذ  ان الطبو  الطب ا ر   تعتبر حن الفف   النوي   الغ ر حرلوب  ينف الطبخ وتل  الرتف ع ل وجتي  بسب  كثرو حطتوىذ  حذن ا

ات  كذذذذون نفذذذذ  الطبذذذذ  او اكثذذذذر ناذذذذون الحظيذذذذر  تذذذذؤثر التغت ذذذذ  بذذذذ لنتروج ن فذذذذ  ىذذذذته الفذذذذف  حذذذذن  ذذذذ ت   ذذذذ فو البروت نذذذذ   
  فت ت الفرال   اليواك   فا ت الطب  وتفب  اف ف  وىتا  ذؤثر فذ  رفذن 1983وا رون)Tsugitaوالكربوى فرا  يم  طس   النا 

 .تتبذذذذ  ن التراك ذذذذ  الوراث ذذذ  فذذذذ  نسذذذذب  الطبذذذذو  1997وا ذذذرونWindham  ذذذذ )  حذذذ  الطبذذذذو  التج ر ذذذذ  وتطسذذذ ن فذذذذف تي  الطب
 فذذذذ  فراسذذذذتو لعذذذذفو تراك ذذذذ  وراث ذذذذ  ان ا ذذذذت نسذذذذب  ك نذذذذ  لبذذذذتور الترك ذذذذ  الذذذذوراث  ينبذذذذر 2008الطب اذذذذ ر   ف ذذذذف وجذذذذف سذذذذعوفن)

 %. 4.34وبمغ 2% ف  ك ن  ايم  نسب  لمترك   حا   1.80وبمغ 33
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الاذذم  ىذذو الطفذذوت يمذذ  طبذذو  ر  تحتذذ   ب لنوي ذذ  الع ل ذذ  وبأ ذذت نسذذب  حذذن إن اليذذف  األس سذذ  حذذن يحم ذذ  تفذذن ن 
الضذذذذ كع   بيذذذذف  الطفذذذذوت يمذذذذ  نسذذذذب  تفذذذذ ف  ي ل ذذذذ  إت تعذذذذفا أطذذذذفا الحؤاذذذذرا  الحيحذذذذ  يذذذذن األفا  الج ذذذذف لمفذذذذن  ينذذذذف 

التج ر ذ     إل  أن يحم   تفن ن الذر  واطذفو حذن أىذ  العحم ذ  Juliano(1985 .أا ر(Ntanos 2003وKoutrobasالتفن ن
  Perezوالت  تبن  يم  أس   الطب  الك حم  ونسب  االست  ص الكم   الت  تنتب حن تيب ق كح و حع ن  حن الذر  ال ذ  . وجذف 

   أن التسح ف النتروج ن  أفا إل     فو نسب  الطب  الك حم  حح  سب  برفن نسب  االست  ص.1996وآ رون)
  (1989راث   تتب  ن ف  ىته الفف  ف ف ب ن  نتذ كب الفراسذ  التذ  أجراىذ  جذفي ن وآ ذرونأظير  نت كب الفراس   أن التراك   الو 

ترك ب  وراث   حن الام  الح روع ف  حطط  أبط   الر  فذ  الحاذ    بذأن  ذ   االسذت  ص الكمذ  إ تمفذ  حذن ترك ذ   11يم  
 وراث  أل ر .

 طريقة العمل :     

  ف  حطط  الحا    ألبط   الر  بيذف  فراسذ  تذأث ر حسذتو    ح تمفذ  حذن 2009)نفت  تجرب  ط م     ت الحوس  الف ف  
 السح ف النتروج ن  ف  بعض الفف   النوي   الربع  تراك   الوراث   حن الر .

  وو يذذ  الحعذذ ح   ب سذذتعح ت تفذذح   ال ط يذذ   العاذذواك   split plotsنفذذت  التجربذذ  ب سذذت فا  ترت ذذ  األلذذوا  الحناذذ   )
  فذذ  main plots/ىذذذ األلوا  الرك سذ  )Nكغذذ  180 120 60 0  وبث ثذ حكررا    حثمذ  حسذذتو    السذح ف النتروج نذ )الك حمذ

   وك نذ  حسذ ط  الوطذفو التجر ب ذ   sub plotsاأللذوا  الث نو ذ  )T85)  5   سح ن فذ ن 33طذ ن حثمذ  التراك ذ  الوراث ذ  )ينبذر
    .7×5الث نو   )

% حذذن 25  بذذث   ففعذذ   فذذ  األولذذ  تذذ  اسذذتعح ت CO(NH2)2 (46%N نذذ  وحفذذفره ال ور ذذ تذذ  اض ف السذذح ف النتروج
% حذن الكح ذ  ف ذف 25الكح   ينف ال راي  والث ن   تحثت نف  الكح ذ  أضذ ف  فذ  حرطمذ  التفريذ    أحذ  الكح ذ  الحتب  ذ  والب لغذ  

 .   2002) ر ب ت لحفو ث ث  أ    ف  األ ت)حس ر أض ف  ينف بف  حرطم  الت ى ر  وبعف كت يحم   تسح ف تتر  األلوا  حن ل

ت  طفذ ف الحطفذوت بعذف تجف ذ  األلذوا  حذن الحذ   ينذفح  وفذم  التراك ذ  الوراث ذ  لمنضذب الفسذ ولوج  ب فذفرار االوراق    
الرطوبذ   وتطوت لذون الفال ذ  الذ  المذون الذتىب   وبذف  ان فذ ض الرطوبذ  لمطبذو   وتذ    ذ   فرجذ  رطوبذ  الطبذو  بجيذ     ذ  

  .1985وآ رون  Bhole%)18-25االلكترون  ات ك ن الحطتوا الرطوب  لمطبو  ب ن
 (الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة في محطة ابحاث الرز في المشخاب. 1جدول )

PH HCO3
 

Meq/L 
SO4

 
Meq/L 

Ece 
 ds.m-1 

N 
mg.kg-1 

P 
mg.kg-1 

K 
mg.kg-1

 
 ة التربةجنس

الطين  %الغرين 227.6 14.2 87.8 3.31 3.50 0.012 7.80
% 

الرمل 
% 

38.3 37.5 24.2 
 

 الصفات التصنيعية :
لذ   100جذرق ح تبذر حجراذ  الطمذ  تذ  فذ    لطبو  التراك   الوراث   الحستطفت يم ي  حن التجربذ  جر   فطوف   النوي  إ

و ن الذذذر  و hull  Satake grain testing الفذذذننب سذذذتعح ت الج رواذذذ  ال  ب ن ذذذ   حذذذن كذذذت حع حمذذذ  )الاذذذم   طبذذذو  حذذذن
وتح  يحم   طس   النس  يم  وفق الطر  ذ  الحعتحذفو فذ  الذفل ت    Hull اوره )السبو   إ ال الن تب بعف   brown riceال   
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 السذذذذذذ طرو 1989. حسذذذذذذوفو الحوافذذذذذف   ال   سذذذذذ   ر ذذذذذ  1984التنظح حذذذذذ  لعحذذذذذت ح تبذذذذذرا  الاذذذذذذرك  الع حذذذذذ  لتجذذذذذ رو الطبذذذذذو .
 وي   الارك  الع ح  لتج رو الطبو  و ارو التج رو.العراق.الن

 -وطسب  النسب  الحكو   لمسبو  ب لحع فل  الت ل  :
 )ل   السبو و ن                            

 100× ذذذذذذذذذذذذذذذذ      =  لمسبو   %) -1

 )ل  و ن طبو  الام                        
لحذفو  Satake grain testing millنذ تب حذن يحم ذ  الجذرق فذ  ىب اذ  طجر ذ    ب ن ذ  الفذنن نذوع وضذن الذر  ال ذ   التذ      

 . )الحب ض    لمطفوت يم  الر  الحيبقBranطب    السط ل  ) إ ال ف     ونف  لغرض 
 انحجة انكبيهة: وحسجث ثعذ اٌ عضنث َذوَب ثبسحخذاو غشاثُم خبصة ثبنًعبدنة انحبنُة:

              و ن الطبو  الك حم )ل                                
 100× = ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لمطب  الك حم   %) -2

 و ن الر  الحب ض )ل                                 
 انحجىة انطجبشُشَة : وجى ثىصٌ انحجىة انحٍ َكىٌ َصفهب او اكثش َشىٌ وحسجث ثبنًعبدنة انحبنُة :

 و ن الطبو  الطب ا ر   )ل                                          
 100× )%  لمطبو  الطب ا ر   = ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  -3

 و ن الر  الحب ض )ل                                       
 

 -طسب  النسب  الحكو   الست  ص الر  الحب ض وكح   م : االسحخالص انكهٍ:
 و ن الر  الحب ض )ل                                      

   100× ل ست  ص الكم  = ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   %) -4
 الام  الح ف  لمتفن نو ن                                     

 ( غى يٍ ًَىرج يطحىٌ يٍ انحجىة وهضًث ثطشَقة0.2جى اخز عُُة ) النسجخ المئىيخ للجزوتيه :

CresserوParrson(1979عذذف ان جففذذ  و ذذفر  نسذذب  النتذذروج ن الحكو ذذ  بطر  ذذ    بKjeldhal  وبجيذذMicroKjeldhal   ثذذ
 طسب  النسب  الحكو   لمبروت ن ك الت :

 لمنتروج ن×%  6.25)%  لمبروت ن =  -5
 جذ فإل % 5 اطتحذ ت يمذ  حسذتوا (L.S.D)ب ستعح ت ا ت فرق حعنذون  لكت فف  بطر    تطم ت التب  ن إطف ك  طمم  الب  ن   

 . 1990 لحع ح  )الس ىوك  ووى   اب ن حتوسط    اإلطف ك  الفروق 
 :النتبئج والمنبقشخ                          

 تبثيز مستىيبد النتزوجيه والتزاكيت الىراثيخ والتداخل ثينهمب في النسجخ المئىيخ للحجخ الكبملخ
إر  النسذذب  الحكو ذذ  لمطبذذ  الك حمذذ الن تروج نذذ  فذذ  حعذذفت  وجذذوف فذذروق حعنو ذذ  بذذ ن حسذذتو    التسذذح ف 2جذذفوت أظيذذر  نتذذ كب

%،فٍ حٍُ أعطث يعبيهة انًقبسَة ثذوٌ جسًُذ اقم يعذل ثهغ 64.40/هـ اعهً يعذل ثهغNكغى 180أعطً انًسحىي انُحشوجٍُُ

بذ ن طب بذ    و ف  ع ا سب  تل  إل  أن وفرو النتروج ن أف  إل  تكو ن طبو  حتج نسذ  اذف ف    ل ذ  حذن الفجذوا % ،61.67
النا )الطب ا ر    حح  أفا إل  تطحت الطبو  ل طتك   الحستحر فا ت لرف  اليبق وب لت ل  رفن نسب  الطبذ  الك حم  وىذتا  تفذق 

 Ranjbar(2005.)و  Bahmaniar و (2003)وآخشوLeesawatwongٌ حن ح  توفت إل و كت حن

ف حذذ  ب نيذذ  فذذ  حعذذفت نسذذب  الطبذذ  الك حمذذ   ف ذذف أيطذذ  الترك ذذ  الذذوراث  ان التراك ذذ  الوراث ذذ   ذذف إ تمفذذ  حعنو ذذ   2 اذذبر جذذفوت  
% و ذف 61.01ا ذت حعذفت لنسذب  الطبذ  الك حمذ  بمذ  T85  %   فذ  طذ ن أيطذ  الترك ذ  الذوراث 66.22  سذح ن ايمذ  حعذفت بمذ 
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لطبذ  الحتوسذط  الطذذوت  عذ ا السذب  فذ  تلذ  إلذ  إ ذذت   السذح  لمطبذ . إت أن الطبذ  الطو مذ  تكذون يرضذذ  لمكسذر اكثذر حذن ا
 و Rohrer و2000التذذذذ  تكذذذذون اكثذذذذر سذذذذحك  وب لتذذذذ ل  ت ذذذذ و  الضذذذذغط الحسذذذذمط يم يذذذذ  وىذذذذتا  تفذذذذق حذذذذن كذذذذت حذذذذن الطذذذذ ك )

Siebenmorgen (2004.  

 ال  يف  وجوف تفا ت حعنون ب ن حستو    السح ف النتروج ن  والتراك   الوراث   ف  ىته الفف . 2و ا ر جفوت
 

 .النسبة المئوية لمحبة الكاممة يات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في(: تأثير مستو 2جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هما في النسبة المئوية لمبروتينتاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بين

النسذب  الحكو ذ  لمبذروت ن ات تفذوق الحسذتوا  يعذل وجوف تأث ر حعنون لحستو    التسح ف النتروج ن  ف  3توض  نت كب جفوت     
% لمحع حمذ  بذفون تسذح ف و ذف  عذ ا السذب  الذ  5.11% ح  رنذ  بذذ 6.78/ىذ ف  ايطذ   ايمذ  حعذفت بمذ Nكغ  180النتروج ن  

فذذرو النتذذروج ن حكنذذ  النبذذ   حذذن تفذذن ن الحذذواف الك ربوى فرات ذذ  لتكذذو ن االطحذذ ض االح ن ذذ  وب لتذذ ل  تكذذو ن البروت نذذ   وىذذتا ان و 
  .2002  وحس ر)2003وآ رون) Verma(1977   LeesawatwongوSrivastara تفق حن كت حن 
  سذح ن ايمذ  نسذب   الفف  ات ايط  الترك   الوراث  ا ض  وجوف فروق حعنو   ب ن التراك   الوراث   ف  ىته 3و تب ن حن جفوت

و عذ ا السذب  الذ  ا ذت   التراك ذ  الوراث ذ  فذ  اسذتغ ت نذواتب البنذ    T85الذوراث   % لمترك ذ 5.25% ح  رنذ  بذذ 6.24بمغذ  
  Perez(1996 الضذذذذوك  وتطو ميذذذذذ  الذذذذذ  حذذذذذواف ح  ونذذذذذ  فذذذذذ  الطبذذذذذ  وتتفذذذذذق ىذذذذذته النت جذذذذذ  حذذذذذن ح توفذذذذذت ال ذذذذذو كذذذذذت حذذذذذن 

  .Heenan(1997وLewinو
  سذح ن ينذف  ان التفا ت ب ن التراك   الوراث   وحستو    النتروج ن كذ ن حعنو ذ  ا ضذ  ات تفذوق الترك ذ  الذوراث  3و وض  جفوت

/ىذذ ا ذت Nكغذ  0ينذف الحسذتوا T85 % فذ  طذ ن ايطذ  الترك ذ  الذوراث 7.12/ىذ وايط  ايم  نسذب  بمغذ Nكغ  180الحستوا
 وىته النت ج  تعك  حفا ا ت   االستج ب  ب  ت   التراك   الوراث   وحستو    التسح ف. %4.76نسب  حكو   بمغ  
 .النسبة المئوية لمبروتين)%( (: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في3جدول)

 التراك  

 الوراث  

حتوسذذذذذذذذذذذط تذذذذذذذذذذذذ ث ر  /ىذ Nحستو    التسح ف)كغ 

 180 120 60 0 التراك   الوراث  
 61.71 63.90 61.84 61.48 60.43 33ينبر 

 66.22 67.15 66.67 65.80 65.26   سح ن

 63.65 65.16 64.87 63.17 61.41 5ف ن 

T85 
 

59.61 60.88 61.34 62.23 61.01 

  64.40 63.68 62.83 61.67 حتوسط ت ث ر التسح ف

 ا. . 

0.05 

 التراك  ×السح ف التراك   الوراث   السح ف النتروج ن 

0.24 0.31 n.s 

متوســـــــــط تـــــــــاثير  /هـ(Nمستويات التسميد)كغم التراكيب
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 تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في النسبة المئوية لمسبوس

انًئىَةة نهسةجىط فقةذ اعطةً  النسذب وجوف فروق حعنو   ب ن حستو    التسذح ف الن تروج نذ  فذ  حعذفت  4جفوت أظير  نت كب    

% 23.25الت  ايط  ايم  نسذب  بمغذ  % يقبسَة ثبنًعبدنة ثذوٌ جسًُذ 22.34 اقم َسجة يئىَة ثهغث /ىذNكغ  180انًسحىي
و ف  ع ا السب  ال  فور النتروج ن ف  تكو ن حذواف ح لكذ  يمذ  طسذ   الغذ   ال ذ رج  الن طجذ  الطبذ  حطكذو   ذوو بذ لغ   

فو ان التغت ذ  بذ لنتروج ن   الذت ن وجذ1984وا ذرون)Prasad  وTadahiko mae( 1977ال  رج  لي  وىتا  تفق حذن كذت حذن 
 انكس  ف     فو و ن الطب  الفا م  .

ان التراك   الوراث    ف إ ت ف  حعنو   ف ح  ب ني  ف  حعفت نسب  السبو   ف ف ايط  الترك ذ  الذوراث   4كح  تظير نت كب جفوت
% و عذ ا السذب  20.97بمغذ   الذتن ايطذ  ا ذت نسذب  33% ح  رنذ  ب لترك ذ  الذوراث  ينبذر 24.18  سح ن ايم  نسب  بمغ  

  .Perez(1996  و(1999وآ رون Marr ال  ا ت   الطب ع  الوراث   لكت ترك   وىتا  تفق ع ح وجفه كت حن
ينذف  33عُجةشان التفا ت ب ن التراك   الوراث   وحستو    النتروج ن ك ن حعنو   ا ضذ  ات ايطذ  الترك ذ  الذوراث 4و وض  جفوت

/ىذذذ ايمذذ  Nكغذذ  0% فذذ  طذذ ن ايطذذ  الترك ذذ  الذذوراث    سذذح ن ينذذف الحسذذتوا 20.39نسذذب  بمغذذ /ىذذذ ا ذذت Nكغذذ  180الحسذذتوا
 % .24.52نسب  حكو   بمغ  

 
 
 
 
 

 .النسب  الحكو   لمسبو )%   : تأث ر حستو    النتروج ن والتراك   الوراث   والتفا ت ب نيح  ف 4جفوت)

 التراكيب الوراثية 180 120 60 0 الوراثية
 6.24 7.10 68 .6 5.82 5.36 33عنبر 

 6.28 7.12 6.37 5.87 5.40 ياسمين

 5.92 7.02 6.33 5.42 4.93 5صيني

T85 
 

4.76 4.97 5.39 5.88 5.25 

  6.78 6.28 5.52 5.11 متوسط تاثير التسميد

 ا.ف.م

0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني

0.48 0.67 1.13 

 التراكيب

 الوراثية

ثير التراكيـــب متوســط تــا /هـ(Nمستويات التسميد)كغم

 180 120 60 0 الوراثية
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 تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في النسبة المئوية لمحبوب الطباشيرية

بذو  الطب اذ ر   ف ذف النسذب  الحكو ذ  لمط يعةذل وجذوف تذأث ر حعنذون لحسذتو    التسذح ف النتروج نذ  فذ 5توضذ  نتذ كب جذفوت      
% 2.62% ف  ط ن ايط  الحع حم  بفون تسح ف ايم  حعفت بمذ  1.36كغ /ىذ ا ت حعفت بم  180ايط  الحستوا النتروج ن  

والحذ فو الفذمب  يمذ   3و عوف السب  ال  ت ث ر السح ف النتروج نذ  فذ  حكونذ   الحذواف الح لكذ  لمطبذ  وحنيذ    ذ فو البذروت ن جذفوت 
 Leesawatwong و(1983واخةةشوٌ)Tsugita ناو  )الطب اذذ ر    وىذذتا  تفذذق حذذن ح توفذذت ال ذذو كذذت حذذنطسذذ   الحذذ فو ال

  .  2003وآ رون)
ايمذ  حعذفت بمذ  T85 ا ضذ  وجذوف فذروق حعنو ذ  بذ ن التراك ذ  الوراث ذ  فذ  ىذته الفذف  ات ايطذ  الترك ذ  الذوراث  5و بذ ن جذفوت

اال ت فذ   الوراث ذ  بذ ن التراك ذ  الوراث ذ   % و عذ ا السذب  الذ 1.11 بمذ % ح  رن  ب  ت حعفت لمترك   الوراث    سذح ن و 2.83
  .2008 وسعوفن )1997وا رون)Windgamوىتا  تفق حن ح توفت ال و كت حن

 عذو وجىد جذاخم يعُىٌ ثٍُ انحشاكُت انىساثُة ويسحىَبت انحسًُذ فٍ انُسجة انًئىَة نهحجىة انطجبشُشَة. 5واوضح جذول 

 %(.النسبة المئوية لمحبوب الطباشيرية) مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في (: تأثير5جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــاثير  ت

 20.97 20.39 20.85 21.28 21.37 33عنبر 

 24.18 23.80 23.99 24.43 24.52 ياسمين

 23.25 22.88 23.08 23.41 23.65 5صيني

T85 
 

23.47 23.05 22.90 22.32 22.93 

  22.34 22.90 23.04 23.25 متوسط تاثير التسميد

 ا.ف.م

0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية تروجينيالسماد الن

0.24 0.16 0.56 

 التراكيب

 الوراثية

متوســـــــــط تــــــــــاثير  /هـ(Nمستويات التسميد)كغم

 180 120 60 0 التراكيب الوراثية
 2.47 1.97 2.53 2.55 2.99 33عنبر 

 1.11 0.46 0.98 1.23 1.77 ياسمين

 1.73 0.91 1.50 1.99 2.50 5صيني

T85 
 

3.22 3.10 2.90 2.09 2.83 

  1.36 1.93 2.22 2.62 متوسط تاثير التسميد

 ا.ف.م

0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني

0.22 0.23 n.s 
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 المئوية لالستخالص مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في النسبة

إلذذذ  وجذذذوف تذذذأث ر حعنذذذون لحسذذذتو    التسذذذح ف فذذذ  النسذذذب  الحكو ذذذ  ل سذذذت  ص إت أيطذذذ  الحسذذذتوا  6تاذذذ ر نتذذذ كب جذذذفوت     
 عذ ا %  62.17/ىذذ أ ذت حعذفت بمذ  Nكغذ  0 % فذ  طذ ن أيطذ  الحسذتوا 63.87/ىذذ أيمذ  حعذفت بمذ Nكغذ  180النتروج نذ 

احذت   الطبذ  وحكون تيذ   ينذف الحسذتوا األ  ذر حذن التسذح ف إلذ  تذأث ر ىذتا الحسذتوا فذ   ل ست  ص النسب  الحكو      فو سب 
  .1999وآ رون) Baligar((1996  MarrوFageria وىتا  تفق حن ح  توفت إل و كت حن

راث    سذح ن أن التراك   الوراث   إ تمف  حعنو   فذ  نسذب  االسذت  ص الكمذ   ف ذف أيطذ  الترك ذ  الذو  6كح  ب ن  نت كب جفوت 
%   وربحذ   عذ ا السذب  فذ  تلذ  إلذ  61.57أ ذت حعذفت بمذ  بمذ  5%   فذ  طذ ن أيطذ  الفذن  فذ ن 65.60أيم  حعفت بمذ 

إ ذذذذت   التراك ذذذذ  الوراث ذذذذ  فذذذذ  اذذذذكت الطبذذذذ  وطجحيذذذذ  إت إحتذذذذ    طبذذذذو  الترك ذذذذ  الذذذذوراث    سذذذذح ن بأنيذذذذ  اكثذذذذر سذذذذحك   وأ ذذذذت 
 إت أن الطبذذذذ  ال م مذذذذ  السذذذذح  والطو مذذذذ  تواجذذذذو ضذذذذغط أكثريم يذذذذ   ذذذذ ت يحم ذذذذ  5طجح   ب لح  رنذذذذ  حذذذذن الترك ذذذذ  الذذذذوراث  فذذذذ ن 

  5 إضذذذ ف  إلذذذ  ان فذذذ ض نسذذذب  الطبذذذو  الطب اذذذ ر   ليذذذتا الترك ذذذ  الذذذوراث  جذذذفوت)Sun (1994وSiebenmorgenالتيبذذذ ق)
 Koutroubas   و2000   الطذ ك )(1989   جذفي ن وآ ذرون1985)Julianoوتتفق ىته النت ج  حن ح  توفذت إل ذو كذت حذن 

  . (Ntanos 2003و
كح  أظير  نت كب الجفوت نفسو وجوف تفا ت حعنون ب ن جح ن التراك   الوراث   وحسذتو    التسذح ف ف ف تفذوق الترك ذ  الذوراث    

 5% فذ  طذ ن ايطذ  الترك ذ  الذوراث  فذ ن 66.46/ىذ ف  إيط   أيم  نسب  إست  ص بمغ Nكغ 180  سح ن ينف الحستوا
ححذ  رفذن نسذب   2%  و عذ ا السذب  إلذ  إرتفذ ع نسذب  الطبذو  الك حمذ  جذفوت60.02م  الغ ر حسحفو أ ت نسذب   بمغذ ينف الحع ح

 االست  ص الكم   لمترك   الوراث    سح ن.
 

 النسبة المئوية لالستخالص)%( (: تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في6جدول)
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 المصادر :
. تطب  ذذ   فذذذ  تفذذح   وتطم ذذذت التجذذذ ر  . و ارو التعمذذ   العذذذ ل  والبطذذذ   1990وكر حذذ  حطحذذذف وى ذذذ . السذذ ىوك   حذذذفط     

 بغفاف . كم   ال راي  . حطبع  فار الطكح  لمطب ي  والنار.العمح  . ج حع  

 ةالتراكيب الوراثي
متوسط تاثير  /هـ(Nمستويات التسميد)كغم

 التراكيب الوراثية
 
 

0 60 120 180 

 62.29 63.05 62.41 62.05 61.67 33عنبر 
 65.60 66.46 65.99 65.19 64.76 ياسمين
 61.57 62.69 62.33 61.24 60.02 5صيني
T85 
 

62.24 62.71 63.04 63.30 62.82 

متوسط تاثير 
 التسميد

 

62.17 
 
 

 
 
 

 

62.80 

 

 

63.44 

 

 

 

 

 

63.88 
 
 

 
 
 

 

 

 ا.ف.م
0.05 

 التراكيب×السماد التراكيب الوراثية السماد النتروجيني

0.19 0.23 0.47 
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 . تكنولوج   الطبو  .حطبع  ج حع  الحوفت.1983السع فن  حطحف يبف.
. الت ذذذذذ ر ر الاذذذذذير   والسذذذذذنو   إلنتذذذذذ ا وتفذذذذذن ن الاذذذذذم /  سذذذذذ  تفذذذذذن ن الاذذذذذم  و ارو 2010الاذذذذذرك  الع حذذذذذ  لتجذذذذذ رو الطبذذذذذو .

 التج رو.العراق.
الذذر  . رسذذ ل  ح جسذذت ر .  أفذذن  . تذذأث ر حواي ذذف الطفذذ ف فذذ  ط فذذت ونوي ذذ  بعذذض  2000رب ط . الطذذ ك    يمذذ  يبذذ    ذذ

 كم   ال راي  . ج حع  بغفاف.
.فراسذذ  فذذف   الططذذن وبعذذض الفذذف   1989جفي ن ط حذذف حطحذذوف ويبفالحج ذذف طحذذ ف وحطحذذف لفذذ ر وحج ىذذف طحذذف الف ذذ ض.

 .91-83: رب  .العفف الث لالك ح  و و ألفن   الر . حجم  الفن ي   الغتاك   الع
-.ت ث ر طراكق التعبك  وحفو ال  ن ف  ط و   و وو أفن   حن  الر .أطروط  فكتذوراه  كم ذ  ال رايذ  2008سعوفن اطحف طح ف.

 ج حع  بغفاف.
 

. تذذأث ر حسذذذتوا النتذذروج ن وطر  ذذذ  ال رايذذ  فذذذ  نحذذو وط فذذذت ث ثذذ  أفذذذن   وايذذفو حذذذن الر .رسذذذ ل  2002.حسذذ ر ي  ف كذذذ ظ 
 .  ست ر. كم   ال راي  . ج حع  بغفافح ج
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