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تأثٌر كمٌات مختلفة من السماد المركب  NPKفً نمو اصناف من الحنطة*
)( Triticum aestivum L.
ولٌد عبد الرضا جبٌل
كلٌة التربٌة  /القرنة  .جامعة البصرة

فالح حسن فالح
مدٌرٌة زراعة البصرة

الخالصة
نفذت التجربة فً منطقة الشنانة ( )56كم شمال البصرة للموسم الشتوي 3102/3102لمعرفة تأثٌر
إضافة اربعة مستوٌات من السماد المركب  ) 06906906 ( NPKوهً ( ) F₀صفر كغم .هـˉ ١و() F₁
 311كغم  .هـˉ ١و (  211 ) F₂كغم  .هـˉ ١و ( 511 ) F₃كغم.هـˉ ١على نمو خمسة اصناف من الحنطة
الناعمة ( بحوث  067-و إباء  88-و بحوث  33-و أبو غرٌب  2-و فتح )  ,وتم استكمال كمٌات
النتروجٌن بسماد الٌورٌـا وبكمٌات ( صفر و 55كغم ٌورٌا و 023كغم ٌورٌا و 087كغم ٌورٌا ) لتصل
كمٌة النتروجٌن الكلٌة الى ( صفر و  51و 031و 071كغم  . Nهــˉ . )١نفذ البحث بأسلوب القطع
المنشقة  Split Plot Designوأحتلت األصناف األلواح الثانوٌة  Sub-plotبالنظام العشوائً لكونها
العامل المهم فً الدراسة فٌما إحتلت مستوٌات السماد المركب  NPKاأللواح الرئٌسٌة .Main Plot
وأستخدم تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكامل  R.C.B.Dوبثالث مكررات.
أظهرت النتائج تفوق االصناف بحوث  067-فً الصفات مساحة ورقة العلم ( سم )3وأقل عدد اٌام
من الزراعة وحتى  %61تسنبل وأطول مدة من  %61تسنبل وحتى النضج  ,فٌما تفوق الصنف ابو غرٌب
 2فً صفتً ارتفاع النبات ( سم ) وعدد األشطاء  .م 3وتفوق الصنف أباء  88-فً صفة طول السنبلة (سم )  .كما اشارت النتائج الى تفوق المستوى ( ) F₃فً صفات عدد االٌام من  %61تسنبل وحتى النضج
وأرتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وطول السنبلة فٌما تفوق المستوى ( )F₀فً اقل عدد االٌام من
الزراعة وحتى  % 61تسنبل وتفوق المستوى ( ) F₂فً صفة عدد االشطاء .م .3أما التداخل بٌن االصناف
ومستوٌات السماد المركب  NPKفقد أعطت التولٌفة( بحوث  ) F₀ × 067-أقل عدد اٌام من الزراعة
وحتى  %61تسنبل و ( بحوث ــ  ) F₃ × 067اعلى عدد اٌام من  %61تسنبل وحتى النضج ومساحة
3

ورقة العلم ( سم  )3و ( الصنف ابو غرٌب  ) F₃ × 2-فً أرتفاع النبات ( سم ) و عدد األشطاء  .م
و(صنف إباء  ) F₃ × 88-فً طول السنبلة ( سم ) .

 بحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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المقدمة
ٌُعد محصول الحنطة Triticum aestivum L.من أكثر محاصٌل الحبوب الصغٌرة اهمٌة فً العالم
فهو ٌزود األنسان بأكثر من  % 36من السعرات الحرارٌة والبروتٌن وٌعد الغذاء الرئٌسً ألكثر من 21
بلداً فً العالم وألكثر من  % 26من سكان العالم ( . )0887 , Bushakإذ بلغت المساحات المحصودة
عالمٌا

 306528ملٌون هـˉ ١واالنتاج  561576ملٌون طن ,أما فً العراق فٌعد المحصول من أهم

المحاصٌل الشتوٌة إذ بلغت المساحة المحصودة

 0531ملٌون هـˉ١واالنتاج 3521ملٌون طن لسنة

( 3103فاو . ) 3102 ,وعلى الرغم من الزٌادة الحاصلة فً زراعة وغلة المحصول فً العراق األ ان
أنتاجٌته فً وحدة المساحة متدنٌة ألسباب كثٌرة منها ما ٌتعلق بإدارة التربة والمحصول معا ً  .ومن
الوسائل المتبعة لزٌادة االنتاجٌة كما ً ونوعا ً هً تسجٌل وأعتماد أصناف من الحنطة جدٌدة ومتمٌزة بغلة
عالٌة ومالئمة للظروف البٌئٌة وإستخدام الوسائل الحدٌثة لزٌادة األنتاج كالتسمٌد بالكمٌات والمواعٌد
الموصى بها  .إن زٌادة مستوى سماد  NPKتؤدي الى جاهزٌة العناصر  NPKفً التربة وبالتالً
سهولة إمتصاصها من قبل النبات والتً تنعكس على زٌادة نشاط العملٌات الحٌوٌة فً النبات كزٌادة
محتوى الكلوروفٌل المؤئرة فً عملٌة التمثٌل الضوئً والتً تنعكس بالتالً على مؤشرات النمو مثل
ارتفاع النبات وعدد األوراق ومساحة الورقة .وبالرغم من توفر عوامل األ نتاج من تربة ومٌاه ومناخ
تالئم زراعته  ،وتسجٌل وأعتماد أ صناف جدٌدة من الحنطة فً السنوات االخٌرة وتوزٌع رتب البذور
المصدقة لها على المزارعٌن لغرض زراعتها  ،لكن إ نتاج وحدة المساحة الٌزال منخفضا ً لعدم إستخدام
الوسائل الحدٌثة لزٌادة األ نتاج كالتسمٌد بالكمٌات والمواعٌد الموصى بها مما ٌسبب حدوث خسارة فً
الغلة بسبب نشوء ونمو وتطور وتمٌز أ عضاء النبات ضمن ظروف غٌر مالئمة لإلنتاج  .ان محصول
الحنطة ٌفتقر الى التوصٌات السمادٌة المالئمة وخاصة األسمدة المركبة  NPKفً محافظة البصرة
عموما وبسبب عدم او قلة الدراسات حول استخدامات االسمدة المركبة وتداخالتها وتأثٌراتها فً نمو
الحنطة فً هذه المنطقة ولذلك هدفت هذه الدراسة الى اٌجاد افضل مؤشر ٌمكن من خاللها ان تطبق
تجارب حقلٌة اوسع واشمل .
المواد وطرق العمل
نفذت التجربة فً منطقة الشنانة ( 56كم ) شمال البصرة للموسم  3102/3102لدراسة تأثٌر السماد
المركب  ) 06906906 ( NPKوبأربعة مستوٌات (  1و 311و 211و) 511كغم  .هـˉ ١ولخمسة
اصناف من الحنطة ( بحوث  067-و إباء  88-و بحوث  33-و أبو غرٌب  2-و فتح ) والتداخل بٌنهما فً
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صفات النمو ألصناف الحنطة المزروعة  .تم اجراء تحلٌل التربة كٌمٌائٌا ً وفٌزٌائٌا ً قبل الزراعة فً
مختبرات كلٌة الزراعة – جامعة البصرة وكما فً الجــــــدول ( . ) 0
جدول  1 .الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة لتربة التجربة قبل الزراعة
الصفة
الطٌن
الرمل
الغرٌن
النسجة
درجة التوصٌل الكهربائً ( ) EC
درجة تفاعل التربة ( ) PH
المادة العضوٌة غم  /كغم ˉ١

القٌمة
21.61
38.21
40.21
غرٌنٌة مزٌجٌة
4.94
7.42
7.74

النتروجٌن الكلً ملغم  /كغم ˉ١
الفسفور الجاهز ملغم  /كغم ˉ١
البوتاسٌوم الجاهز ملغم  /كغم ˉ١

02.51
9.45
075.41

حرثت األرض مرتٌن متعامدتٌن بالمحراث المطرحً القالب بعد أن تمت طربسة األرض ثم نعمت
بأستخدام األمشاط القرصٌة وسوٌت التربة ٌدوٌا وقسمت أرض التجربة الى ثالث مكررات وفً كل
مكرر  31لوح مساحة اللوح الواحد 5= 2×3م . 3تركت مسافة (156م) بٌن لوح وآخر ومسافة (0م)
بٌن المكررات وبٌن األلواح الرئٌسٌة  .أضٌف السماد المركب  NPKللوحدات المشمولة بالتسمٌد
بالكمٌات المدروسة قبل الزراعة بٌوم واحد وتم خلطه جٌداً بالتربة وبكل الكمٌات دفعة واحدة .زرعت
البذور بتارٌخ  3102/00/ 07داخل اللوح بخطوط المسافة بٌن خط وآخر (06سم) وتــــــرك مسافة
( 01سم ) من الجانبٌن بمعدل بذار 031كغم .هـˉ .١أما سماد الٌورٌا فقد أضٌف على دفعتٌن وبكمٌة
متساوٌة لكل دفعة وكانت الدفعة االولى بتارٌخ  3102/0/3فً بداٌة مرحلة االستطالة أما الدفعة الثانٌة
فقد أضٌفت بتارٌخ ( 3102 /3 / 06الحٌدري .)3112 ,
تمت عملٌات الري ومكافحة األدغال ومكافحة الحشرات واألمراض حسب حاجة المحصول لذلك
واعتماداً على التوصٌات العلمٌة  .وتم حساب صفتً عدد االٌام من الزراعة وحتى  % 61تسنبل وعدد
االٌام من  % 61تسنبل وحتى النضج من خالل المتابعة والمشاهدة الحقلٌة الٌومٌة وتم حساب صفات
مساحة ورقة العلم وارتفاع النبات وطول السنبلة لعشر نباتات من كل وحدة تجرٌبٌة وصفة عدد االشطاء
من حصاد مساحة  1551م 3وحولت على اساس المتر الواحد .
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النتائج والمناقشة
 1ـــ عدد األٌام من الزراعة وحتى  %55طرد سنابل
اختلفت االصناف وكمٌات السماد والتداخل بٌنهما معنوٌا ً فً هذه الصفة وٌبٌن الجدول (  )3ان
الصنف ( بحوث  )067-قد أستغرق اقصر مدة للوصول الى  %61تسنبل من بٌن األصناف وبلغ
ٌ80536وما ً وبفارق معنوي عن جمٌع االصناف حٌث أستغرقت االصناف ( ابو غرٌب  2-وبحوث  33-و
إباء  88-وفتح ) أطول مدة للوصول الى  %61تسنبل بلغت  87583و  010172و  017172و 000168
ٌوما ً على التوالً  ،وقد ٌعود سبب اختالف هذه األصناف إلى االختالف فً تراكٌبها الوراثٌة ,وكذلك
اختالف تداخلها مع الظروف البٌئٌة أذ ان هذه الصفة مهمة فً تمٌٌز األصناف األكثر تبكٌراً فً التزهٌر
والنضج  .و ٌشٌر الجدول ( ) 3الى ان المستوى (  ) F₀قد أعطى أقصر مدة قٌاسا بالمستوٌات االخرى
وأستغرق ٌ 011576وما ً فٌما بلغ المستوى (  ) F₃اعلى مدة وبلغت ٌ012516وما ً ,أما المستوٌٌن ( F₁
و  ) F₂فقد أستغرقت فترتهما  010576و ٌ 012502وما ً على التوالً .وقد ٌعزى السبب الى أطالة مدة
النمو الخضري ومن ثم أستمرار النمو وتأخر النضج عند توفٌر كمٌات عالٌة من السماد وخاصة
النتروجٌنً لما له من دور فً أستمرار النمو الخضري  .وتوضح النتائج فً الجدول ( )3ان معاملة (
بحوث  ) F₀ × 067-قد أستغرقت أقل عدد أٌام لهذه الصفة و لم تختلف معنوٌا عن المعاملة ( صنف
بحوث  ) F₁× 067-حٌث بلغ عدد األٌام  81...وٌ 81156وما ً على التوالً فٌما أحتاجت معاملة (
صنف فتح × ) F₂أطول مدة و مقدارها ٌ 003522وما ً والتً لم تختلف معنوٌا ً مع معاملة (صنف فتح ×
) F₃وقد تشابهت هذه النتائج مع مــــــــــــــــا توصل الٌه (الحبٌب  )3112 ,و (المعٌنً  )3112 ,و
( Beuerleinواخرون  )3112 ,و (الرفاعً  )3115 ,و (الشبٌب  )3102 ,حٌث أكدوا اختالف
األصناف المدروسة فً هذه الصفة .
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جدول 2 .

تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً صفة عدد األٌام من
الزراعة وحتى  %55طرد سنابل

األسمدة

F₁

F₀

F₃

F₂

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

81522

81556

80556

83522

80536

إباء 88-

016522

016556

018522

000511

017572

بحوث 33-

011511

010522

013556

012522

010572

أبو غرٌب 2-

85556

87511

88556

010522

87583

فتح

001511

000556

003522

003522

000568

متوسط األسمدة

011576

010576

012502

012516

أ.ف.م 1516

سماد

1578

أصناف

1528

سماد×أصناف

0505

 2ـــ عدد األٌام من  %55طرد سنابل وحتى النضج
أظهرت النتائج التأثٌر المعنوي لألصناف ومستوٌات السماد المركب  NPKوالتداخل فٌما بٌنهما
لهذه الصفه ,وتعتبر هذه الصفة مهمة جداً فً تحد ٌد كمٌة الحاصل أذ انها تمثل فترة تراكم المادة الجافة
فً الحبوب إذ كلما طالت هذه الفترة سوف ٌنعكس إٌجابٌا ً على كمٌة الحاصل  .وٌبٌن الجدول (  )2بأن
الصنف (بحوث  ) 067 -أستغرق وقتا ً أطول للوصو ل إلى النضج التام وأعطى متوسطا بلغ 62566
ٌوما ً  ،فٌما أستغرق الصنف ( فتح ) أقل متوسط لعدد األٌام للوصول الى مرحلة النضج وأعطى متوسطا ً
مقداره ٌ 21572وما ً ,وقد أستغرقت األصــــــناف ( بحوث  33 -و أبو غرٌب  2 -وإباء ) 88 -عدد أٌام
 28522و 27583و ٌ 26523وما ً على التوالً للوصول الى النضج  ،ولم ٌختلف الصنفان بحوث  33 -و
أبو غرٌب  2 -معنوٌا ً فٌما بٌنهم  .أن التفاوت واألختالف بٌن األصناف لهذه الصفة قد ٌرجع إلى إختالف
تراكٌبها الوراثٌة .وعند مالحظة النتائج فً الجدول (  ) 2تبٌن بأن المعامالت المسمدة قد وصلت الى
مرحلة النضج التام بفترة أطول من المعاملة الغٌر مسمدة ,وبلغ المستوى (  ) F₃أطول فترة للوصول الى
النضج وبمدة

ٌ 27536وما ً والتً لم تختلف معنوٌا عن المستوى (  ) F₂والتً بلغت ٌ 27511وما ً

بٌنما اعطى المستوى (  ) F₁مدة ٌ 26562وما ً  ,فٌما كانت أقل فترة للمستوى (  ) F₀والتً بلغت
ٌ 25571وما ً  .وقد ٌعزى السبب فً ذلك إلى دور البوتاسٌوم فً إطالة عمر األنسجة وتأخٌر هرم
5
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وشٌخوخة األوراق واألجزاء النباتٌة األخرى ألنه ٌؤخر تكون حامض االبسٌسك ( .)ABAكما ٌؤدي
البوتاسٌوم دوراً مهما فً إمتصاص وأٌض النٌتروجٌن الذي ٌؤدي إلى زٌادة النمو الخضري وأطالة عمر
األنسجة الخضراء وإن للبوتاسٌوم دوراً فً عملٌات التوازن الهورمونً من خالل السٌطرة على منظمات
النمو وزٌادة معدل وطول مدة التزهٌر ( . )0886, Krauss

وتشٌر النتائج فـــً الجدول (  )2إلى

وجود تأثٌر معنوي للتداخل بٌن األصناف ومستوٌات االسمدة فً هذه الصفة .وأستغرقت معاملة ( بحوث
ــ  ) F₃ × 067اطول فترة للنضج مقدارها ٌ 62522وما ً والتً لم تختلف معنوٌا ً عـن معاملة ( بحوث -
 ) F₂ ×067وبفترة ٌ 62.11وما ً فٌما أحتاجت معاملة ( صنف فتح × ) F₀الى أقل فترة للوصول الى
مرحلة النضج وبفترة بلغت

ٌ21511وما ً والتً لم تختلف معنوٌا عن معاملة ( صنف فتح × ) F₁

وبفترة آمدها ٌ 21522وما ً  ,وٌرجع الى اختالف استجابة التراكٌب الوراثٌة لمستوٌات السماد المركب
. NPKوتشابهت هذه النتائج مع ما وجده (الحبٌب  ) 3112 ,و( Nakanoواخرون)3117 ,و (الشبٌب
. )3102 ,
جدول 3 .

تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً صفة عدد األٌام من
 %55طرد سنابل وحتى النضج

األسمدة

F₀

F₂

F₁

F₃

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

62511

62556

62511

62522

62566

إباء 88-

25511

22556

26522

26556

26523

بحوث 33-

27522

60556

28511

27522

28522

أبو غرٌب 2-

25556

26522

61556

60511

27583

فتح

21511

21522

20511

23511

21572

متوسط األسمدة

25571

26562

27511

27536

أ.ف.م 1516

سماد

1526

اصناف

0513

سماد×أصناف

0575

 3ـــ إرتفاع النبات ( سم )
أشارت النتائج الى التأثٌر المعنوي لألصناف ومستوٌات السماد NPKوتداخلهما فً صفة إرتفاع
النبات  ,وٌوضح الجدول (  )2الى أن الصنف أبو غرٌب  2 -قد سجل أعلى متوسط الرتفاع للنبات بلغ
 81553سم وبفارق معنوي عن جمٌع االصناف االخرى وكان الصنف إباء  88-قد سجل أقل إرتفاع
6
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للنبات وبطول  72557سم  ,أما األصناف( فتح وبحوث  33-و بحوث  ) 067-قد بلغت ارتفاعها 77525
و  76535و  76532سم لألصناف على التوالً  .وقد تعزى هذه النتٌجة إلى تباٌن األصناف وراثٌا ً فً
أطوال السالمٌات والسٌما السالمٌة العلٌا والتً تمثل قرابة نصف ارتفاع النبات والتً تعد من الصفات
المهمة التً تمٌز األصناف ( ,البلداوي  . ) 3112 ,وبٌنت النتائج فً جدول ( ) 2وجود فروقات
معنوٌة بٌن متوسطات إرتفاع النبات بزٌادة مستوٌات السماد المركب  , NPKإذ تفوق مستوى السماد
( ) F₃على بقٌة المستوٌات بمتوسط إرتفاع  78587سم فٌما كان المستوى (  ) F₀أقل متوسط إرتفاع
وبلغ  72578سم  ,فٌما سجلت المستوٌات (  F₂و  ) F₁متوسط ارتفاع  77561و  75566سم على
التوالً  .وقد ٌعزى سبب الزٌادة فً ارتفاع النباتات إلى توفٌر العناصر المغذٌة  NPKللنبات
وإمتصاصها من محلول التربة وزٌادة نشاط العملٌات الحٌوٌة  . )0872 , Wareing( ,ومــن الجدول (
ٌ ) 2تضح أن هناك تأثٌر معنوي للتداخل بٌن االصناف ومستوٌات السماد المركب حٌث تفوقت المعاملة
( الصنف ابو غرٌب  ) F₃ × 2-على باقً المعامالت وبأرتفاع  86556سم فٌما كان أقل إرتفاع سجل
مــن المعاملة ( صنف بحوث  ) F₀ × 067-وبلغ73521سم  .وقد تشابهت هذه النتائج مع ما توصـل الٌه
( Laghariواخرون  )3101 ,و (محمد و روكان  )3103 ,و(الرفٌعً واخرون  )3102 ,و (الشبٌب ,
. )3102
تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً صفة إرتفاع النبات

جدول 4 .

األسمدة

F₁

F₀

F₃

F₂

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

73521

76511

75521

76536

76532

إباء 88-

73582

72562

76526

75551

72557

بحوث 33-

76536

75571

76566

78531

76535

أبو غرٌب 2-

72521

78511

82562

86556

81553

فتح

72552

77521

78522

80506

77525

متوسط األسمدة

72578

75566

77561

78587

أ.ف.م 1516

سماد

1526

اصناف

1587

سماد×أصناف
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 4ـــ مساحة ورقة العلم  .سم

أشارت النتائج الموضحة فً جدول (  ) 6الى أن هناك إختالفات معنوٌة بٌن األصناف فً هذه
الصفة إذ تفوّ ق الصنف ( بحوث – )067على بقٌة األصناف وأعطى أعلى متوسط لمساحة ورقة العلم
بلغت  27576سم 3مقارنة بأقل متوسط لمساحة ورقة العلم سجل للصنف ( إباء  ) 88 -وبمقدار 28585
سم 3و الذي لم ٌختلف معنوٌا مع الصنف أبو غرٌب  2-والذي اعطى متوسط لمساحة ورقة العلم مقدارها
 21508سم ، 3فً حٌن أظهر الصنف بحوث  33 -زٌادة معنوٌة مقارنة بالصنف فتح فً هذه الصفة
وبمتوسط  26575و  20521سم3على التوالً واللذان تفوقا على الصنفٌن أبو غرٌب  2-وإباء . 88-
وقد ٌعود سبـب إختالف اصناف الحنطة فً مساحة ورقة العلم الى إختـالف تركٌـبها الـوراثـً .
أثرت مستوٌات السماد  NPKمعنوٌا ً فً هذه الصفة أذ أعطى مستوى السماد (  ) F₃أعلى متوسط
مساحة  25561سم 3متفوقا ً على جمٌع المستوٌات بٌنما حقق المستوى (  ) F₀أقل متوسط بمساحة بلغت
3

 28525سم

 ,أما المستوٌان ( ) F₂و( ) F₁فأعطٌا  22577و  23508سم

3

على التوالً  .وقد ٌعود

السبب الى استخدام تولٌفة من العناصر الكبرى التً لها دور فً زٌادة مساحة ورقة العلم  ,فأن
للنتروجٌن دور مهم فً إنقسام وتوسع الخالٌا بسبب زٌادة النشاط المرستٌمً  .وأما البوتاسٌوم فأنه ٌحسن
عملٌات النمو والتطور لمحصول الحنطة  ,وللفسفور دور مهم فً نمو الجذور وخاصة الشعٌرات
الجذرٌة وبالتالً زٌادة قدرتها االمتصاصٌة للماء والمغذٌات مما ٌنعكس على زٌادة نمو النبات (األلوسً
. )3118 ,
ظهر تداخل معنوي بٌن األصناف ومستوٌات السماد المركب  NPKفً تأثٌرها فً هذه الصفة إذ
أعطى (صنف بحوث  (F₃ × 067 -أعلى متوسط لهذه الصفة وبمساحة 63578سم 3والتً إختلفت
معنوٌا عن باقً المعامالت فٌما سجل أقل متوسط لهذه الصفة ( صنف أبو غرٌب  ) F₀ × 2 -و (إباء -
) F₀ × 88حٌث سجلتا مساحة 25526و 25563سم 3على التوالً و لم ٌختلفا معنوٌا ً فٌما بٌنهما .وهذا
راجع الى اختالف استجابة االصناف لمستوٌات  NPKحٌث انها تختلف فً قابلٌتها على االمتصاص
وكذلك االختالف فً كفاءة التمثٌل الضوئً  .وقد تشابهت هذه النتائج مع ما توصل الٌه (محمد ومحمد ,
 ( ) 3100حسن وحامد  ) 3103 ,و( البدٌري  ) 3102 ,و( الشبٌب . ) 3102 ,
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جدول .

5

تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً
2

صفة مساحة ورقة العلم  .سم
األسمدة

F₁

F₀

F₃

F₂

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

22531

25580

60561

63578

27576

إباء 88-

25563

27565

20531

22522

28585

بحوث 33-

20566

22568

26538

28571

26575

أبو غرٌب 2-

25526

28513

20582

22522

21508

فتح

27525

20555

23525

22500

20521

متوسط األسمدة

28525

23508

22577

أ.ف.م 1516

سماد

1555

اصناف

25561
1522

سماد×أصناف

1586

 5ـــ طول السنبلة ( سم )
أختلفت متوسطات هذه الصفة معنوٌا ً بتأثٌر االصناف والسماد  NPKوالتداخل بٌنهما  ,والنتائج
المدرجة فً الجدول (  ) 5توضح تفوق الصنف ( أباء  ) 88-على بقٌة األصناف وبمتوسط طول 03565
سم فٌما أعطى الصنف ( أبو غرٌب  ) 2 -أقل متوسطا ً لهذه الصفة بلغ  01538سم  ،ولم تختلف
األصناف ( بحوث  33 -و فتح ) فٌما بٌنها معنوٌا وبمتوسط طول  03536و  03533سم على التوالً
واختلفت معنوٌا عن الصنف (بحوث  )067-والذي اعطى  00578سم .وقد ٌعزى سبب اإلختالف فً
طول السنبلة لألصناف الى إختالف تركٌبها الوراثً  .وٌالحظ من الجدول (  ) 5أن طول السنبلة أزداد
بزٌادة مستوٌات السماد المركب  NPKوبفارق معنوي بٌن المستوٌات حٌث بلغ متوسط طول السنبلة
 03525سم عند المستوى (  ) F₃مقارنة بالمستوٌــــــــات السمادٌة (  ) F₂و (  ) F₁و (  )F₀والتً
اختلفت فٌما بٌنها معنوٌا حٌث كان طول السنبلة  03516و  00553و 00522سم على التوالً .وقد ٌرجع
السبب فً زٌادة طول السنبلة الى زٌادة استطالة الخالٌا ونموها بزٌادة التسمٌد كما أن االستفادة من
.

المغذٌات خالل مرحلة نمو السنبلة ٌقلل من احتمال المنافسة بٌن االجزاء الخضرٌة والتكاثرٌة علٌها
أما عن تأثٌر التداخل بٌن األصناف ومستوٌات السماد المركب  NPKفكان معنوٌا ً وٌبٌن جدول ( ) 5
تفوق (صنف إباء  ) F₃ × 88-و( بحوث  ) F₃ × 33-و(فتح ×  ) F₃و( إباء  ) F₂ × 88 -والتً لم
تختلف فٌما بٌنها معنوٌا وبمتوسط طول  03572و  03562و  03558و  03557سم للتولٌفات على
9
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التوالً ،أما التولٌفات (صنف أبو غرٌب  ) F₁ × 2-و( صنف أبو غرٌب  ) F₀ × 2-فقد أعطت أقل
متوسط لهذه الصفة وبدون فارق معنوي بٌنهما وبلغ  8572و  8563سم على التوالً  .وقد اتفقت هذه
النتائج مع مــا توصل الٌه ( فالح واخرون  ) 3112 ,و ( , Laghariوأخرون  ) 3101 ,و ( حسن
وحامد ) 3103 ,
جدول 6 .

(

الشبٌب  ) 3102 ,و ( النوري وآنس .) 3102 ,

تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً
صفة طول السنبلة

األسمدة

F₁

F₀

F₃

F₂

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

00561

00561

03502

03522

00578

إباء 88-

03531

03563

03557

03572

03565

بحوث 33-

00582

03510

03528

03562

03536

أبو غرٌب 2-

8563

8572

01562

00518

01538

فتح

00566

03530

03523

03558

03533

متوسط األسمدة

00522

00553

03516

03525

أ.ف.م 1516

سماد

1508

اصناف

1531

سماد×أصناف

1528

 6ـــ عدد االشطاء  .م2
أتضح من النتائج المبٌنة فً جدول (  ) 6الى وجود تأثٌر معنوي بٌن األصناف وبٌن مستوٌات
السماد المركب  NPKوالتداخل بٌنهما فً هذه الصفة فالصنف ( أبو غرٌب  ) 2-أعطى أعلى متوسطا ً
لعدد األشطاء بلغ  867501شطأ  .م ،3بٌنما أعطى الصنف ( بحوث  )067-أقل متوسط و كان
 530572شطأ  .م ،3وأعطت االصناف ( فتح و بحوث  33-و إباء  )88-متوسطات  686583و
 627561و  623506شطأ  .م3على التوالً  .وقد ٌعود السبب فً االختالفات فً عدد االشطاء الى
التركٌب الوراثً وهو العامل االساسً لقابلٌة النبات للتفرٌع.)0882 , Evans ( .
أشار الجدول (  ) 6الى وجود فروقات معنوٌة بٌن مستوٌات السماد المركب  NPKحٌث تفوق
المستوى (  )F₂على بقٌة المستوٌات األخرى فً هذه الصفة وبعدد  737511شطأً.م3فٌمـا كان المستوى (
 ) F₀قد سجل أقل عدد لألشطاء حٌث بلغ  573562شطأً.م ,3كما ٌوضح الجدول بأن المستوى (  )F₁قد
01
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سجل تفوقا على المستوى (  ) F₃فً متوسط عدد االشطاء وبلغا  716526و  656531شطأً.م3على
التوالً .وقد ٌعزى السبب فً زٌادة عدد التفرعات إلى زٌادة جاهزٌة المغذٌات  NPKفً التربة
وامتصاصها وزٌادة محتواها فً النبات الذي بدوره ٌؤدي الى زٌادة نشاط الفعالٌات الحٌوٌة وزٌادة إنقسام
ونمو الخالٌا المرستٌمٌة والذي ٌعطً نمو خضري كبٌر وجذري ذات كفاءة عالٌة فً إمتصاص المغذٌات
األخرى وبالتالً زٌادة عدد التفرعات .اما بالنسبة لمعامالت التداخل بٌن األصناف ومستوٌات السماد
المركب  NPKفان النتائج تشٌر الى وجود فروق معنوٌة فٌما بٌنها فً هذه الصفة وقد حققت معاملتا
التداخل (صنف أبو غرٌب  ) F₃ × 2 -و (صنف أبو غرٌب  )F₂ × 2 -أعلى متوسط لعدد االشطاء إذ
بلغ  0160511و 0126511شطأ.م3وبدون فارق معنوي بٌنهما وعلى التوالً  .أما معاملة (صنف بحوث
 ) F₀ ×067فقد أعطت اوطأ متوسط لألشطاء وبلغت  665511شطأً.م.3وقد تشابهت هذه النتائج مـــــعما اوجده ( Malghaniaو اخرون ) 3101 ,و ( الجلبً وأحسان  ) 3103 ,و ( الرفٌعً ومحمد ,
.) 3102
جدول 7 .

تأثٌر األصناف ومستوٌات السماد  NPKوالتداخل بٌنهما فً
2

صفة عدد األشطاء  .م
األسمدة

F₁

F₀

F₃

F₂

األصناف

متوسط
األصناف

بحوث 067-

665511

582522

526556

511522

530572

إباء 88-

632556

625556

711511

566522

623506

بحوث 33-

576511

666522

706522

607522

62756

أبو غرٌب 2-

682522

861511

0126511

0160511

86750

فتح

563556

763511

761511

718511

686583

متوسط األسمدة

573562

716526

737511

656531

أ.ف.م 1516

سماد

7513

أصناف

8501

سماد×أصناف

06528
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THE EFFECT OF DIFFERENT QUANT ITIES OF NPK FERTILIZER
ON CROWTH OF SOME KINDS OF WHEAT Triticum aestivum L.
Abstract
A field experiment was conducted at AL-Shinana which is about (65) Km
north of Basrah during 2013/2014 . The aim of this study was figure out the
effect of four levels of NPK fertilizer (15:15:15 ) (F₀) zero Kg.hˉ¹ , (F₁) 200
Kg.hˉ¹, ( F₂) 400 Kg.hˉ¹ , and (F₃) 600 Kg.hˉ¹ on growth of five varieties of
wheat ( Triticum aestivum L.) ( Bhooth -158 , IPA-99 , Bhooth -22 , Abu-graib 3 and Fateh ).Farther quantity of Nitrogen was added in from Urea and the
quanties were ( 0 , 66 , 132 , 198 ) Kg Urea , so the full quantity of Nitrogen will
became (60 , 120 and 180 )Kg N . hˉ¹ . The experiment was conduct by using
split- plot design and the varieties sub-plot represented because they were the
most important factor in this study .While in the main plot were the levels of
NPK fertilizer . The randomized completely block design was used with three
replications in a soil which is a silt clay loam texture. The results showed that (
Bhooth -158) was superior in area of flag leaf in the lowest number of days of
planting to 50% spiking and the longest number of days from 50% spiking until
maturity . Abu-graib -3 was superior in plant height and number of tiller . mˉ².
IPA-99 was superior in spike length . The results showed that the level (F₃) was
superior in the number of days from 50% spiking to maturity ,the plant height ,
the area of flag leaf and spike length .The level(F₀) was superior in the lowest
number of planting to 50% spiking . The level(F₂) was superior in the number of
tiller . The interaction between cultivars and NPK fertilizer levels gave
significant interaction in which ( Bhooth-158× F₀)gave the lowest number of
days of planting to 50% spiking and ( Bhooth-158× F₃) superior in hightest
number of days from 50% spiking to maturity and the area of flag leaf .( Abugraib -3 ×F₃ ) in plant hight and number of tiller (IPA-99×F₃)in spike length.
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المصادر
 – 0األلوسً ٌ ,وسف احمد محمود  . 3118 .تأثٌر التسمٌد االرضً والورقً بعناصر N,P,K
فً نمو وحاصل حنطة الخبز  .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة . 77- 73:)0( 21 .
 – 3البدٌري ,احمد حسن تالً  . 3102 .تحدٌد حساسٌة مراحل نمو الحنطة تحت الري المحدود
والسماد البوتاسً بأستعمال دوال انتاجٌة المٌاه  .أطروحة دكتوراة  .كلٌة الزراعة –
جامعة بغداد .
 – 2البلداوي  ,محمد هذال كاظم محمد . 3115.تأثٌر مواعٌد الزراعة على مدة أمتالء الحبة
ومعدل نموها والحاصل ومكوناته فً بعض اصناف حنطة الخبز  .أطروحة
دكتوراه  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد .
 – 2الجلبً  ,فائق توفٌق وأحسان نواف دحل  3103 .تأثٌر مٌاه الري الممغنطة ومستوٌات
االسمدة فً صفات النمو لحنطة الخبز  .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة : )0( 22 .
. 32- 01
 – 6الحبٌب  ,ضٌاء عبد النبً عبد الكرٌم  . 3112 .أستجابة اصناف من الحنطةTriticum
 aestivum Lلكمٌات من البذار  .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  -جامعة البصرة .
 – 5الحٌدري  ,هناء خضٌر محمد علً  . 3112 .تأثٌر مواعٌد اضافة مستوٌات من النتروجٌن
ومعدالت بذار فً صفات نمو وحاصل نوعٌة حنطة الخبز Triticum aestivum L
 .أطروحة دكتواره  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد .
 – 6حسن  ,سالم عبد الرحمن وحامد الٌاس خضر  . 3103 .تأثٌر مواعٌد الزراعة لثالث
أصناف من الحنطة على صفات الحاصل ومكوناته فً شمال العراق فً محافظة
نٌنوى  .مجلة جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة . 013 - 85 : )0( 03 .
 – 7الرفاعً  ,شٌماء ابراهٌم محمود  . 3115 .أستجابة أصناف من الحنطة للتغذٌة الورقٌة
بالحدٌد والمنغنٌز  .أطروحة دكتوراه  .كلٌة الزراعة  -جامعة البصرة .
 – 8الرفٌعً  ,زٌنة ثامر عبد الحسٌن ومحمد أحمد ابرٌهً االنباري  . 3102 .تأثٌر مستوٌات
السماد النتروجٌنً فً النمو  ,حاصل الحبوب  ,كفاءة أستعمال النتروجٌن والمؤشرات
المتعلقة به لعدة اصناف من حنطة الخبز  .مجلة جامعة كربالء العلمٌة  )0( 00 .علمً
. 22 – 38 :
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 – 01الشبٌب  ,عماد عبد الحسٌن بدر  . 3102.تقٌٌم أصناف من حنطة الخبزTriticum
 aestivum Lمزروعة فً مستوٌات مختلفة من السماد النتروجٌنً وتحدٌد
أدلة أنتخابٌة بأستخدام معامل المسار  .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة –
جامعة البصرة .
 – 00فاو  . 3102 .أنتاج القمح فً العالم  .أحصائٌة منظمة االغذٌة والزراعة الدولٌة.
 - 03فالح  ,تركً كاظم و ولٌد عبد الرضا السباهً و روافد هادي العبٌدي  . 3112 .تقوٌم أداء
اربعة اصناف من الحنطة  Triticum aestivum L .والقمح الشٌلمً فً مواقع
مختلفة من االراضً المستصلحة فً محافظة البصرة  .مجلة الزراعة العراقٌة 2 .
(. 7 – 0 : ) 7
 – 02المعٌنً  ,اٌاد حسٌن علً  . 3112 .االحتٌاجات المائٌة الربعة أصناف من حنطة الخبز
 Triticum aestivum L .تحت تأثٌر الشد المائً والسماد البوتاسً  .اطروحة
دكتوراه  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد .
 – 02محمد  ,علٌاء خٌون و محمد هذال البلداوي  . 3100 .تأثٌر نوعٌة مٌاه الري فً مساحة
ورقة العلم ومحتواها من الكلوروفٌل والحاصل ومكوناته ألصناف من حنطة الخبز .
مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة . 62- 20 : )0( 23 .
 – 06محمد  ,محفوظ عبد القادر و روكان كاطع عٌسى  . 3103 .تأثٌر مواعٌد اضافة السماد
النتروجٌنً فً نمو وحاصل البروتٌن لخمسة اصناف من الحنطة الناعمة
Triticum aestivum L

تحت ظروف المنطقة الشمالٌة  .مجلة زراعة الرافدٌن

( 21 .عدد خاص ) . 28 – 35
 – 05النوري  ,محمد عبد الوهاب وآنس جاسم ناٌف  . 3102 .تأثٌر أحجام البذور والكثافات
النباتٌة فً حاصل البذور ومكوناته لثالثة اصناف من الحنطة الناعمة  .مجلة جامعة
تكرٌت للعلوم الزراعٌة . 056- 067 : )0( 02 .
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