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 ( للسماد النيتروجيني بتأثير طريقة الزراعة.Triticum aestivum Lاستجابة الحنطة )

 

 أياد حسين علي                       بشرى عبد جبر محمد

 كلية الزراعة / جامعة بابل

 

 : الخالصة

جامعة  -كلية الزراعة–في حقل قسم المحاصيل الحقلية  1041-1044نفذت تجربة حقلية في الموسم الشتوي 

شرقا  443 14شماال وخط طول 313 34بابل الواقع في منطقة أبي غرق غرب مركز محافظة بابل ضمن خط عرض 

( وبترتيب القطع المنشقة RCBDفي تربة ذات نسجة مزيجية طينية باستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

ـه N.( كغم400وبثالث مكررات اظهرت النتائج تفوق المستوى )
-4

معنويا في صفة ارتفاع النبات ومساحة ورقة  

.هـNكغم450العلم ووزنها الجاف والوزن الجاف للسنبلة عند التزهير وعدد السنابل ولم يختلف معنويا عن إضافة 
-4

 

.هـNكغم 450وتفوق المستوى 
-4

بعدد االشطاء وحاصل الحبوب وتفوق طريقتا المساطب والمروز بصفة ارتفاع  

ورقة العلم ووزنها الجاف والوزن الجاف للسنبلة عند التزهير وحاصل الحبوب في حين تفوقت  النبات ومساحة

طريقة المروز بعدد االشطاء والسنابل ولم تختلف معنويا عن المساطب, أما بالنسبة للتداخل بين عاملي الدراسة فقد 

 كان معنوياً في كل الصفات ماعدا مساحة ورقة العلم.

 حنطة, طرائق الزراعة, السماد النيتروجيني.كلمات مفتاحية: ال

 

Response of wheat (Triticum aestivum L.) to nitrogen fertilizer affected by 

planting method 

 

Bushra A. Gaber Mohammed                              Ayad H.Ali 

 

Abstract : 

A field experiment was conducted in 2011 – 2012 at the experimental field of the 

Department of field crop,Faculty of Agriculture university of Babylon in Abugray, Iraq 

(latitude 32 31
-
 N, lonqitude of 44, 21

- 
E in silty clay soil). 

Completely randomized block design in a split block with three replications . 

The results were as follows : The 100kg N.ha
-1

 gave a highest mean for plant 

height , flag leaf area and its dry weight , spike dry weight at anthesis , no. of spikes . 

there was no significant differences with the treatment 150 kg N.ha
-1

. 

150 kg N.ha
-1

 gave highest mean for no.of tillers , grain yield, Raised – bed and 

Ridge gave a highest mean of plant height , flag leaf area , flag leaf dry weight , spike dry 

weight at anthesis and grain yield. 

Ridge pattern gave a highest mean of number of tiller , no.of spikes there were no 

significant differences with raised – bed , there were a significant interaction between 

planting methods and nitrogen level exept flag leaf area . 
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 : المقدمة

تعد حنطة الخبز اهم محصول حبوبي غذائي وتحظى بأهتمام كثير من الباحثين المتخصصين في علوم 

المحاصيل الحقلية , تزرع الحنطة بالعراق بطريقتي النثر والسطور وتروى بالغمر وخاصة في المنطقتين الوسطى 

ن المياه واالسمدة وخاصة السماد النتروجيني والجنوبية من العراق فتؤدي هذه الطريقة الى ضياع كميات كبيرة م

الذي يعد احد اهم المغذيات المعدنية للنبات, اما في بعض الدول فقد تم تبني زراعة الحنطة بطريقتي المساطب 

اوالثنيات  مثل تركيا ,افغانستان ,المكسيك وريهابالمروز والتي تحقق مزايا مثل زيادة كفاءة استعمال المدخالت مثل 

وجين, وقد هدفت هذه الدراسة الى مقارنة طرائق الزراعة الجديدة بالطرائق التقليدية )النثرو السطور( وتأثيرها النتر

في نمو وحاصل الحبوب ومعرفة استجابة الحنطة للسماد النتروجيني بتأثير طريقة الزراعة أذ يتأثر نمو وحاصل 

( حصول زيادة في ارتفاع 1040واخرون ) Abdel gadirالحنطة بالتسميد النتروجيني وطرائق الزراعة فقد بين 

( على زيادة بعدد االشطاء مع زيادة السماد 1044النبات مع زيادة كمية السماد النتروجيني وحصل الحسن )

( ان هناك زيادة بمساحة ورقة العلم ووزنها الجاف مع Badawi  1002و Seadhالنتروجيني وأظهرت تجربة ) 

يني وتفوق طريقة السطور على طريقتي النثر والجور على ثنيات لكال الصفتين ولم يكن للتداخل زيادة السماد النتروج

( عدم وجود فروق معنوية بالوزن الجاف لعشر 1002واخرون ) Akbarبين عوامل الدراسة  تأثيرا معنويا والحظ  

ان الحنطة Arshadulah(2011) سنابل عند التزهير بين المستويات المختلفة من السماد النتروجيني واشار 

 المزروعة على مساطب تفوقت بالحاصل على طريقتي النثر والسطور .

 

 : المواد وطرائق العمل

جامعة بابل الواقع في منطقة  –كلية الزراعة  –نفذت هذه التجربة في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقلية 

في تربة ذات نسجة مزيجية طينية ,  1041 -1044أبي غرق غرب مركز محافظة بابل خالل الموسم الشتوي للعام 

( يبين الصفات 4أجريت عمليات خدمة التربة من حراثة وتنعيم وتقسيم الحقل, تم تحليل تربة التجربة والجدول رقم)

(وبترتيب القطع المنشقة  RCBDالفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل واستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

(split block ( وبثالث مكررات, أذ احتلت طرائق الزراعة القطع الرئيسية )النثر,السطور,نثر حولت الى مروز

هـ N.كغم 150,100,50,0) وسطورعلى مساطب( والتسميد النتروجيني بهيئة يوريا )
-4

االلواح الثانوية, اضيف   

ة أما السماد النتروجيني فقد اضيف على ثالث كغم(  لكل وحدة تجريبي 4الفسفور دفعة واحدة قبل الزراعة وبكمية )

( الدفعة االولى عند الزراعة والثانية في 4794وآخرون  Zadoks)  Zadoksدفعات متساوية اعتمادا على مقياس 

, اعيدت عمليات الري ثماني مرات Z55)السنبلة)½ ( والثالثة في مرحلة بزوغ Z31مرحلة تكشف العقدة االولى )

, زرع  2-حت االدغال الرفيعة والعريضة باستخدام مبيد باالس , استخدم صنف الحنطة شامخالل الموسم وكوف

 . 1041وحصد في الثامن عشر من شهر مايس للعام  1041 -1044المحصول في الثالث من كانون االول للعام 

 

 (. بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل1جدول )

 

العمق 

 )سم(

المادة  النسجة الطين الغرين الرمل

 العضوية%

النتروجين 

 الجاهز %

الفسفور 

الجاهز 

PPm 

التوصيل 

 الكهربائي

ds.m
-1

 

األس 

الهيدروجي

 PHني 

سطح 

 التربة

 7.40 5.. ..41 .0.011 .0.4 مزيجية 141.1 9.0.4 5.7.3

 .7.4 ... 13.5 0.0141 79.. مزيجية 73. 900 5.3 10

 40.. 5.0 10.0. .0.0.5 0.41 ةمزيجية طيني 73. 557.3 5.7.3 0.

 7.79 3.1 33.4 9..0.0 0.43 مزيجية طينية 511.1 557.3 593.4 50

 .0.. ... 109.7 9..0.0 0.13 مزيجية طينية 557.3 574.1 5.9.. 90

 * أجريت تحاليل التربة في المختبر المركزي لقسم التربة والمياه في كلية الزراعة/ جامعة بغداد.
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 صفات التاليةتم دراسة ال

ارتفاع النبات : تم قياس االرتفاع من قاعدة النبات الى قاعدة السنبلة للساق الرئيسي لعشرة نباتات اختيرت  .4

 عشوائيا من كل وحدة تجريبية ثانوية.

مساحة ورقة العلم ووزنها الجاف : تم قياس طول وعرض ورقة العلم لعشرة نباتات اختيرت عشوائيا من كل  .1

 ثانوية واستخرجت المساحة وفق المعادلة اآلتية:وحدة تجريبية 

 0.95×عرضها عند المنتصف × مساحة ورقة العلم = طول الورقة 

(1994 , Giunta , Robertson) 

 ˚م 90وبعدها جففت تلك األوراق في فرن كهربائي تحت 

أخوذة بشكل عشوائي الوزن الجاف للسنبلة في مرحلة األزهار: أخذ متوسط الوزن لعشر سنابل عند األزهار م .3

 ˚.م90من كل وحدة تجريبية ثانوية ومجففة في فرن كهربائي تحت درجة 

عدد االشطاء: تم فصل االوراق والسنابل عن السيقان والتي حصدت لمتر مربع من كل وحدة تجريبية ثانوية  .4

 وحسب عدد االشطاء .

 جريبية .عدد السنابل : قدر من النباتات المحصودة من متر مربع لكل وحدة ت .5

حاصل الحبوب: بعد الدراس اليدوي للنباتات المحصودة من مساحة متر مربع من كل وحدة تجريبية تم عزل  .2

 القش عن الحبوب وتنظيفها جيدا ثم وزنت الحبوب .

التحليل االحصائي: حللت البيانات احصائيا ولجميع الصفات باستعمال طريقة تحليل التباين واختبرت 

,  Torriو  Steel) 0.05بين المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي وعلى مستوى احتمالية الفروق االحصائية 

4720). 

 في إجراء التحليل . Genstatاستعمل البرنامج اإلحصائي 

 

 :النتائج والمناقشة 

  : ارتفاع النبات -1

اخل بين عوامل ( وجود تأثير معنوي لمعامالت السماد النتروجيني وطرائق الزراعة والتد1يبين الجدول )

.هـNكغم  450الدراسة في صفة ارتفاع النبات فقد أعطى المستوى 
1-

سم  70.35اعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ    

.هـNكغم  400ولم يختلف معنويا عن اضافة 
1-

سم في معاملة المقارنة وذلك  93.74بالمقارنة مع اقل متوسط     

شاط االنسجة المرستيمية واالنقسام الخلوي وتفوق المساطب وعدم بسبب الدور االيجابي للنتروجين في زيادة ن

( سم بالمقارنة مع طريقة 22.07و 27.42اختالفها معنويا عن طريقة الزراعة على مروز اذ اعطتا متوسطين بلغا )

سم والسبب هو ان طريقة المساطب تحسن او تزيد من كفاءة استعمال  20.40النثر التي أعطت اقل متوسط بلغ 

.هـNكغم  400( واعطت المساطب مع اضافة Ramos,4779و Sayre السماد )
1

اعلى متوسط لالرتفاع بلغ  

 سم . 90.23سم بينما اعطت زراعة النثر في معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ  74.25
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لحنطة الخبز )صنف شام . تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في ارتفاع النبات )سم( .جدول 

 .01. – 011.( في الموسم 1 –

 

متوسط تأثير  معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة طرائق الزراعة

 0.90. 7.51. 5.55. ...0. 70.15 نثر

 0.... 17... .7.4. 5.15. 71.94 سطور

 1.04. 41.03 .4.4. .7.4. 73.55 مروز

 4.11. 0..49 3..49 1.... 17..7 طبمسا

 0..5 ...1 0.03أ.ف.م 

  40.53 .4.0. .3.1. 75.41 متوسط تأثير السماد

  5.73 0.03أ.ف.م 

 

ˉم عدد االشطاء. -.
.
 : 

.هـNكغم 450أعطت إضافة 
1-

بالمقارنة مع اقل متوسط  ²ˉشطىء.م 591.5أعلى متوسط لعدد االشطاء بلغ   

ة المقارنة والسبب هو دور النتروجين في انتاج االشطاء بسبب تأثيره على هرمون في معامل  ²ˉشطىء.م 413.95

(. كما تفوقت طريقة الزراعة على مروز Oconnor,1004 وTomlinsom السايتوكاينين بواسطة الجذور )

ارنة مع بالمق ²ˉ( شطىء.م542.00و  511.50ومساطب بعدد االشطاء ولم يختلفا معنويا اذ اعطتا متوسطين بلغا ) 

بسبب زيادة كفاءة وجاهزية المغذيات بهذه الطرق وبالنسبة للتداخل فقد  ²ˉشطىء.م 435.15اقل متوسط بطريقة النثر 

.هـNكغم  450تفوقت زراعة المروز مع اضافة 
1-

بالمقارنة مع اقل متوسط بزراعة  ²ˉشطىء.م 244بأعلى متوسط   

 . ²ˉشطىء.م 327النثر في معاملة المقارنة 

 

 –لحنطة الخبز )صنف شام   ²ˉ. تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في عدد االشطاء.م5لجدو

  .01.- 011.( في الموسم 1

متوسط تأثير طرائق  معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة الزراعة

 3..953 311 .91 545 514 نثر

 9.1.30 371 947 934 914 سطور

 30...3 111 3.5 307 994 مروز

 311.00 347 311 .94 .93 مساطب

 ..97 9... 0.03أ.ف.م 

  3..37 944.73 3..919 9.5.73 متوسط تأثير السماد

  55.3 0.03أ.ف.م 

 

 : مساحة ورقة العلم ووزنها الجاف -5

.هـNكغم  450( ان اضافة 5.4يبين الجدوالن)
1-

 34.11أعطت اعلى متوسط لمساحة ورقة العلم ووزنها الجاف بلغ   

كغم  400غم على التتابع والذي لم يختلف معنويا عن متوسط المساحة والوزن الجاف عند المستوى  0.22و  ²سم

Nهـ.
1-

ة غم في معامل   0.42و ²سم 14.41غم بالمقارنة مع اقل متوسط للصفتين بلغا  0.23و ²سم 17.4والذي بلغ   

المقارنة والسبب ان النتروجين يزيد من معدل النمو والذي ينعكس على زيادة المساحة الورقية وبالتالي تكوين المادة 

غم ولم تختلف معنويا عن  0.21و ²سم 30.42الجافة كما تفوقت طريقة المساطب بإعطاء اعلى متوسط للصفتين بلغا 

غم والسبب ان زراعة المساطب تؤدي الى  0.54و ²سم 15.9طات الزراعة على المروز فيما اعطت النثر اقل المتوس
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.هـNكغم  450تحسين عوامل النمو وبالنسبة للتداخل فقد تفوقت زراعة المروز مع اضافة
1-

واعطت اعلى وزن  

غم والذي لم يختلف معنويا عن الزراعة على مساطب بالمقارنة مع اقل وزن جاف  0.27جاف لورقة العلم بلغ 

 ( غم ولم تتأثر مساحة ورقة العلم معنويا بالتداخل بين عوامل الدراسة .0.44نثر في معاملة المقارنة )بطريقة ال

 

. تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في مساحة ورقة العلم )سم9جدول 
.

( لحنطة الخبز )صنف 

 .01.- 011.( في الموسم 1 –شام 

 

متوسط تأثير  النيتروجينيمعامالت السماد  المعامالت 

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة طرائق الزراعة

 3.70. 10... 1.95. 5..3. 5.05. نثر

 ...7. 50.37 4.97. 3.10. 5.30. سطور

 .3... 51.77 4.35. 7.30. 7..3. مروز

 .50.9 59.95 17..5 4.95. 7..3. مساطب

 N.S ..77 0.03أ.ف.م 

  ...51 4.90. 1.49. .9.9. متوسط تأثير السماد

  4... 0.03أ.ف.م 

 

. تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في الوزن الجاف )غم( لورقة العلم لحنطة الخبز  3جدول 

 .01.- 011.( في الموسم  1 –)صنف شام 

 

متوسط تأثير طرائق  معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 الزراعةطرائق  الزراعة

 0.39 0.15 0.10 0.94 0.99 نثر

 0.33 0.19 0.34 0.31 0.93 سطور

 0.10 0.14 0.17 0.33 0.94 مروز

 .0.1 0.17 0.11 0.10 0.35 مساطب

 0.09 .0.1 0.03أ.ف.م 

  0.11 0.15 0.39 .0.9 متوسط تأثير السماد

  0.01 0.03أ.ف.م 

 

 مرحلة التزهير الوزن الجاف للسنبلة في  -9

غم والذي تم الحصول عليه من  2.24( إن أعلى وزن جاف للسنبلة في مرحلة التزهير بلغ 2بين جدول رقم )

.هـNكغم  450المستوى 
-4

.هـNكغم  400ولم يختلف معنوياً عن المستوى  
-4

غم وقد يعود  2.92مقارنة مع أقل وزن  

أن هذه الورقة تسهم بشكل كبير في حيث رقة العلم ووزنها الجاف السبب إلى تفوق هذا المستوى من السماد بمساحة و

تزويد السنبلة بنواتج التمثيل الضوئي وبين نفس الجدول تفوق الزراعة على مساطب بالوزن الجاف للسنبلة عند 

أعطت ( غم فيما 2.55و  2.52التزهير وعدم اختالفها معنوياً عن زراعة المروز إذ بلغ متوسط الوزن لكل منهما )

غم والسبب هو تفوق طريقة المساطب بالمساحة الورقية لورقة العلم وبالنسبة للتداخل  9.14زراعة النثر أقل متوسط 

.هـ Nكغم 450فقد تفوقت طريقتا المروز والمساطب مع إضافة 
-4

( غم 7.11و  7.34وأعطتا متوسطين للوزن بلغا ) 

 غم . 2.10زن بلغ فيما أعطت زراعة النثر في معاملة المقارنة أقل و
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. تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في الوزن الجاف للسنبلة )غم( لحنطة الخبز  1جدول 

 .01.- 011.( في الموسم  1 –)صنف شام 

 

متوسط تأثير طرائق   معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة الزراعة

 1..7 55.. 7.10 1.70 0..1 نثر

 7.35 71.. 7.77 7.59 1.51 سطور

 33.. 4.51 9... 71.. 7.55 مروز

 31.. ...4 45.. .... 0..7 مساطب

 0.77 1.14 0.03أ.ف.م 

  4... 50.. 7.41 1.71 متوسط تأثير السماد

  0.74 0.03أ.ف.م 

 

م عدد السنابل. -3
-.

 

  Nكغم 450السماد والتداخل بينها وبين طرائق الزراعة فقد أعطى المستوى تأثر عدد السنابل معنوياً بمستويات

.هـ
-4

سنبلة . م 543أعلى متوسط لعدد السنابل بلغ  
-1

.هـ Nكغم 400ولم يختلف معنوياً عن المتوسط عند إضافة  
-4

 

سنبلة . م 421.15البالغ  
-1

سنبلة . م 331.15بالمقارنة مع أقل متوسط  
-1

لسماد وقد يكون السبب عند عدم إضافة ا 

.هـ Nكغم 450تفوق المستوى 
-4

بعدد األشطاء ولم يكن لطرائق الزراعة تأثيراً معنوياً على عدد السنابل بينما أثر  

.هـ Nكغم 450التداخل بين عوامل الدراسة على عدد السنابل إذ أعطت زراعة المروز مع إضافة 
-4 

أعلى متوسط 

سنبلة . م 533لعدد السنابل بلغ 
-1

 519ولم تختلف معنوياً عن زراعة المساطب وتحت نفس كمية السماد والتي بلغت  

سنبلة . م
-1 

سنبلة . م 122بالمقارنة مع أقل متوسط 
-1 

في زراعة النثر في معاملة المقارنة وسبب تفوق هذه الطرق مع 

.هـ Nكغم 450إضافة 
-4

 ند الحصاد .هو أن كال العاملين قد ساهم بإعطاء أعلى عدد أشطاء كلي ع 

 

ˉ. تأثير طرائق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في عدد السنابل.م7جدول 
.

 –لحنطة الخبز )صنف شام  

 .01.- 011.( في الموسم 1

 

متوسط تأثير طرائق  معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة الزراعة

 3..541 ..9 .91 571 ... نثر

 3...90 309 954 ..5 .50 سطور

 991 355 9.7 9.1 .55 مروز

 3..91 3.7 303 991 901 مساطب 

 N.S 107.9 0.03أ.ف.م 

  315 3...91 901.3 3...55 متوسط تأثير السماد

  ...7 0.03أ.ف.م 

 

 حاصل الحبوب -1

في حاصل الحبوب إذ تم الحصول   خالتهالعوامل الدراسة وتدا( إلى وجود تأثير معنوي 2تشير النتائج في جدول )

كغم.هـ9404.91على أعلى متوسط للحاصل بلغ 
-4

.هـNكغم 450عند إضافة  
-4 

بالمقارنة مع أقل متوسط 

كغم.هـ1527.47
-4 

في معاملة المقارنة ويعود سبب هذه الزيادة إلى دور النتروجين في زيادة عدد السنابل وأعطت 

كغم.هـ 5470.20صل بلغ زراعة المساطب أعلى متوسط للحا
-4

والتي لم تختلف معنوياً عن متوسط الحاصل في  
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كغم.هـ5333.04زراعة المروز والذي بلغ 
-4

كغم.هـ 4472.21بالمقارنة مع أقل حاصل  
-4

بزراعة النثر ويعود  

 450افة السبب إلى تفوق طريقتي المساطب والمروز بعدد السنابل . أما التداخل فقد أعطت زراعة المساطب مع إض

.هـ Nكغم
-4

كغم.هـ  9214.42أعلى متوسط للحاصل بلغ  
-4

والذي لم يختلف معنوياً عن الحاصل بزراعة المروز  

كغم.هـ  9143.55وتحت نفس كمية السماد والذي بلغ 
-4

كغم.هـ  1003.44بالمقارنة مع أقل متوسط للحاصل  
-4

 

 بزراعة النثر في معاملة المقارنة .

 

ئق الزراعة و السماد النيتروجيني وتداخلهما في حاصل حبوب حنطة الخبز)كغم.هـ. تأثير طرا .جدول 
-1

( )صنف 

 .01.- 011.( في الموسم 1 –شام 

 

متوسط تأثير   معامالت السماد النيتروجيني المعامالت

 N0 N50 N100 N150 طرائق الزراعة طرائق الزراعة

 ...9941 17.4.13 .3993.9 5.04.30 005.19. نثر

 9455.09 1.70..1 1051.00 .7....9 341.17. طورس

 3555.09 7.95.33 77..159 9.50.93 413.54. مروز

 3940.10 71.9.91 70...19 97..301 .7..9.. مساطب

 .1. 5.4 0.03أ.ف.م 

  .7109.7 1073.94 ..99.5 3.4.94. متوسط تأثير السماد

  1.1 0.03أ.ف.م 

 

 : المصادر
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