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تأثير مستويات السماد النتروجيني ومعدالت البذار في حاصل ومكونات محصول الشوفان

Avena sativa L.

أسماء صاحب الحسناوي

شيماء إبراهيم الرفاعي

قسم المحاصيل الحقمية /كمية الزراعة  /جامعة المثنى
المستخمص
نفذت تجربة حقمية في محطة أبحاث كمية الزراعة – جامعة المثنى شمال شرق محافظة المثنى ( 9كم عن مركز
مدينة السماوة) في الموسم الشتوي  2015 -2014لدراسة تأثير أربعة مستويات من النتروجين وثالث معدالت لمبذار في
صفات الحاصل ومكوناتو لمحصول الشوفان ،وطبقت التجربة وفقاﹰ لترتيب األلواح المنشقة ((Split plots design
باستعمال تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  R.C.B.Dوبثالثة مكررات ،شغمت مستويات السماد النتروجيني ( 0و 60

و  120و  )180كغم .Nىـ
كغم.ىـ

1-

1-

األلواح الرئيسة ( ،)Main- plotفي حين مثمت معدالت البذار ( 100و  120و )140

األلواح الثانوية ( ،)Sub – plotبزراعة الصنف  Wild Oatالمجيز من قبل الييأة العامة لمبحوث الزراعية

(أبو غريب) ،وتتمخص نتائج التحميل اإلحصائي إن إضافة مستويات النتروجين المختمفة قد أثرت معنوياﹰ في بعض
صفات الحاصل ،حيث سجل المستوى  180كغم .Nىـ
 439.0نورة .م

2-

و  26.73طن .ىـ

1-

1-

تفوقا معنويﹰا في عدد النورات الزىرية والحاصل الحيوي إذ بمغا
ﹰ

عمى التتابع ،في حين تفوق المستوى  120كغم .Nىـ

لعدد الحبوب في النورة الزىرية وحاصل الحبوب بمغا  73.76حبة .نورة
معدالت البذار فقد لوحظ تفوق معدل البذار  140كغم .ىـ

1-

1-

و  4.73طن.ىـ

طن.ىـ

بإعطاء أعمى متوسط

عمى التتابع ،إما عن تأثير

معنويا بإعطاء أعمى متوسط لعدد النورات الزىرية وعدد
ﹰ

الحبوب في النورة الزىرية وحاصل الحبوب والحاصل الحيوي إذ بمغ ( 411.8نورة .م
1-

1-

1-

2-

و 71.52حبة .نورة

و  27.43طن.ىـ )1-عمى التتابع ،في حين سجل معدل البذار  120كغم.ىـ

1-

1-

و 4.74

معنويا في صفة وزن
ﹰ
ﹰ
تفوقا

 1000حبة إذ بمغ  40.07غم ،كما اثر التداخل الثنائي بين مستويات السماد النتروجيني ومعدالت البذار معنويﹰا في
جميع الصفات المدروسة.

الكممات المفتاحية  :الشوفان ،النيتروجين ،النورة الزىرية ،معدالت بذار.

البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحثة الثانية.
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المقدمــــة

لمختمف المحاصيل ومنيا محاصيل الحبوب الشتوية،

يعــد محصــول الشــوفان ()Avena Sativa L .

مــن محاصــيل الحبــوب الحوليــة ،ويحتــل المرتبــة الســابعة
مــن حيــث األىميــة واإلنتــاج بالنســبة لمحاصــيل الحبــوب
بع ـ ــد الحنط ـ ــة و ال ـ ــرز والش ـ ــعير وال ـ ــذرة الص ـ ــفراء وال ـ ــذرة
البيض ـ ــاء وال ـ ــدخن وي ـ ــزرع ف ـ ــي الكثي ـ ــر م ـ ــن دول الع ـ ــالم
كمحصـول حبـوبي شــتوي (2007

Acarlson and

 ،)Kaeppler,وتقدر المسـاحة المزروعـة منـو فـي العـالم
بـ ـ  2665مميــون ىكتــار ،تنــتج  44مميــون ،وتعــد روســيا
فــي مقدمــة الــدول المنتجــة لــو حيــث بمــغ متوســط إنتاجيــا

حيث يعد النتروجين العنصر الغذائي األول الذي يحدد

إنتاج المحاصيل الزراعية ،كما إن استعمال معدالت
البذار المناسبة التي تحقق الكثافة العددية المالئمة
الستثمار عوامل النمو بكفاءة عالية ،مع استعمال
مستويات كافية من النيتروجين قد يؤدي إلى زيادة إنتاج
محاصيل الحبوب (عيسى.)1990 ،

المواد وطرائق العمل
نفذت تجربة حقمية في محطة أبحاث كمية

مــن حبــوب الشــوفان ح ـوالي  5.8مميــون طــن فــي الســنة
تميي ــا كن ــدا ث ــم الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة وأس ــتراليا

الزراعة – جامعة المثنى شمال شرق محافظة المثنى

( 9كم عن مركز مدينة السماوة) ،في الموسم الزراعي

(.)FAO, 2004

الشتوي  ،2015 -2014أخذت عينات عشوائية من

ويس ــتخدم الش ــوفان ف ــي تغذي ــة الحيوان ــات والس ــيما
الخي ـ ـ ــول والماش ـ ـ ــية وال ـ ـ ــدوجن ويس ـ ـ ــتخدم قش ـ ـ ــو كمرق ـ ـ ــد
لمحيوانـ ــات كمـ ــا يسـ ــتخدم فـ ــي صـ ــناعة غـ ــذاء األطفـ ــال،
ويمك ــن اس ــتخدامو ف ــي عم ــل الخب ــز بخمط ــو م ــع دقي ــق

الحنطــة ( ،)Welch, 1996وتحتــوي حبــوب الشــوفان
عم ــى كمي ــة م ــن الزي ــت يزي ــد عم ــا موج ــود ف ــي الحنط ــة
وعمــى كميــة مــن البــروتين ألتقــل عمــا فــي بــذور الحنطــة
وىــو يشــبييا أيضــاﹰ فــي تركيــب الح ـوامض االمينيــة مثــل
االركنين والاليسين والتربتوفان ،ويحتوي طحـين الشـوفان
عم ــى فيت ــامين  ß1ذي األىمي ــة الخاص ــة ويح ــوي عم ــى

العناص ــر المعدنيـ ــة مثـ ــل الحديـ ــد والفس ـ ـفور إلـ ــى جانـ ــب
المغنيسيوم والزنك (اليونس.)1987 ،

التربة عمى عمق ( )30 - 0سـ ــم وعمل منيا عينة
مركبة ثم قدرت الصفات الفيزيائية والكيميائية المبينة
مواصفاتيا في جدول ( )1تضمنت التجربة دراسة
أربعة مستويات من السماد النتروجيني ىي ( 0و 60
و  120و  )180كغم .Nىـ

1-

رمز ليا بالرموز N0

و N1و  N2و N3عمى التتابع وثالث معدالت من
البذار ىي ( 100و  120و  )140كغم.ىـ

1-

رمز ليا

بالرموز  S1و S2و  S3عمى التتابع ،نفذت عمميات
الحراثة والتنعـيم والتسـوية وقسمت األرض تبعاً لمتصميم
المستعمل إلى ألواح بمساحة ( 2م ×  2م=  4م)2

وفصمت األلواح بمسافة (1متر) لمنع التداخل بين
المعامالت ،وزرعت بتاريخ  ،2014/11/18واستخدم

سماد اليوريا ( )N %46مصد اًر لمنتروجين ،وأضيف

وتــنجز ز ارعــة الشــوفان فــي مختمــف أن ـواع التــرب،

بثالث دفعات ،األولى عند الزراعة والثانية عند مرحمة

إال إن زراعتـ ـ ــو تجـ ـ ــود فـ ـ ــي التـ ـ ــرب الطينيـ ـ ــة المزيجيـ ـ ــة

التفرعات ،والثالثة مرحمة  %50تزىير ،وأجريت عممية

الخص ـ ـبة الجيـ ــدة الصـ ــرف ،وىـ ــو يتحمـ ــل درجـ ــة تفاعـ ــل
لمترب ــة أكث ــر م ــن الحنط ــة والش ــعير (البم ــداوي و خ ــرون،
.)2014
ويمكن رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمف من خالل

العديد من العمميات الزراعية ،ومن ىذه العمميات
استخدام األسمدة النتروجينية ومعدالت البذار التي تعد
من العوامل الزراعية الميمة والمؤثرة في اإلنتاج والنوعية

التسميد الفوسفاتي بكمية  100كغم .pىكتار

1-

عمى

شكل سماد السوبر فوسفات الثالثي ( )P %21وبواقع
دفعة واحدة عند الزراعة ،وأضيف السماد البوتاسي
بمستوى  100كغم .Kىكتار

1-

عمى شكل كبريتات

البوتاسيوم ) (K %41في مرحمة التفرعات وحسب
التوصية السمادية (جدوع ،)1995 ،ونفذت عمميات
الري والتعـشيب كمما تطمبت الحاجة ،وحصدت
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النباتات عند وصوليا إلى مرحمة النضج التام بتاريخ

عشوائية من حاصل الحبوب ضمن الموح التجريبي

. 2015/ 4 /13

الواحد .
حاصل الحبوب (طن.هـ :)1-قدر من حصاد خطين من

الصفات المدروسة
عدد النورات الزهرية .م :2-حسب عدد النورات في
الخطين الوسطين وحولت عمى أساس المتر المربع.

عدد الحبوب في النورة الزهرية :تم حسابيا كمتوسط

لعدد حبوب عشر نورات أُختريت بصوره عشوائية من
الخطوط الوسطى.

الخطوط الوسطية بعد استبعاد الخطوط الحارسة من كل

وحدة تجريبية وحول عمى أساس طن .ىـ.1-
1-

قدر من المساحة نفسيا
الحاصل الحيوي (طن.هـ ) :ﹼ

التي حسب منيا حاصل الحبوب في كل وحدة تجريبية
إذ وزنت النباتات بكامميا (حبوب  +قش) ثم حولت إلى

طن.ىـ.1-

وزن  1000حبة (غم) :قدر وزن إلف حبة بصوره

جدول ( )1بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة .
الصفة
الصفات
الفيزيائية

الطين Clay

غم .كغم

1-

الغرين Silt

غم .كغم

1-

285

الرمل Sand

غم .كغم

1-

450

التوصيل الكهربائي
الصفات

وحدة القياس

265

نسجة التربة

الكيميائية

القيمة

PH

مزيجة

ديسي سيمنز .م

1-

-

المادة العضوية

غم .كغم

6.5
7.6

1-

11

النيتروجين الجاهز

ممغم .كغم

1-

20

الفسفور الجاهز

ممغم .كغم

1-

12

البوتاسيوم الجاهز

ممغم .كغم

1-

86.9

حممت البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي

فرق معنوي ( )L.S.Dعند مستوى ( 0.05الراوي

 Genstatبطريقة تحميل التباين والصفات المدروسة

وخمف اهلل .)1980 ،

جميعيا ،وتمت مقارنة المتوسطات الحسابية باستعمال أقل
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النتائج والمناقشة

فضال عن زيادة
ﹰ
عممية التمثيل الضوئي وزيادة نواتجيا

 .1تأثير مستويات النتروجين في الحاصل ومكوناته
لوحظ من نتائج جدول ( )2زيادة معنوية في عدد

النورات الزىرية مع زيادة مستويات النيتروجين المضافة،
إذ سجل المستوى  180كغم .Nىـ

1-

معنويا عمى
ﹰ
تفوقا
ﹰ

باقي المستويات األخرى بإعطاء أعمى متوسط ليذه
الصفة بمغ  439.0نورة .م

2-

ولم يختمف معنوياﹰ عن

متوسط المستوى  120كغم .Nىـ

1-

الذي بمغ 419.8

نورة.م ،2-بينما أعطت معاممة المقارنة أقل متوسط لعدد
النورات الزىرية والذي بمغ  336.2نورة.م ،2-وقد يعزى

سبب ذلك إلى دور النتروجين في تحسين النمو
الخضري لمنبات بشكل عام عند مراحل نمو المحصول
خصوصا عدد االشطاء في وحدة المساحة،
ﹰ
المختمفة

والتي كانت السبب الرئيس لزيادة عدد االشطاء الحاممة
لمسنابل الخصبة في وحدة المساحة (et al, 2013
 ،(Shahzadiواتفقت ىذه النتيجة مع نتائج بكر

و خرين ( )1991عمى محصول الشوفان و ( Abedi

 et al, 2011و  Shahzadi et al, 2013والعبد
اهلل )2015 ،عمى محصول الحنطة الذين اثبتوا زيادة
في عدد السنابل.م

2-

عند زيادة مستويات السماد

النيتروجيني ،في حين لم تتفق ىذه النتائج مع نتائج

النوري ( )2005الذي أشار إلى أن إضافة السماد
النيتروجيني أدت إلى زيادة غير معنوية في عدد
السنابل .م

2-

لمحصول الحنطة في موقعي التجربة.

في حين أظيرت النتائج إلى تفوق المستوى 120
كغم .Nىـ

1-

بإعطاء أعمى متوسط لعدد الحبوب في

النورة الزىرية بمغ  73.76حبة.نورة

عن المستوى  180كغم.Nىـ

1-

1-

ولم يختمف معنوياﹰ

إذ بمغ عدد الحبوب

 72.68حبة .نورة ،1-بينما أعطت معاممة المقارنة أقل

متوسط ليذه الصفة بمغ  61.31حبة .نورة ،1-وقد يعزى
سبب الزيادة الحاصمة في عدد الحبوب في النورة الزىرية

مع زيادة مستويات النيتروجين إلى أن توافر النتروجين
في مراحل نمو المحصول ونشوئو أسيم في رفع كفاءة

محتوى الكموروفيل مما أدى إلى زيادة عدد بادئات
السنيبالت التي تتكون منيا الحبوب وايجاد فرصة
مناسبة لتقميل حالة اإلجياض في الزىيرات بفعل تقميل
حالة التنافس فيما بينيما عمى المواد الغذائية المنتجة ثم
زيادة عدد الحبوب بالسنبمة الواحدة ،وتشابيت ىذه
النتيجة مع ما توصل إليو بكر و خرون ( )1991و

( Pecio and Bichonski )2014عمى محصول
الشوفان وحسن والداودي ( )2014و Alam et al
) (2007عمى محصول الحنطة الذين بينوا أن زيادة
مستويات السماد النيتروجيني أدت إلى زيادة في عدد

الحبوب بالسنبمة.
بينما أشارت النتائج في جدول ( )2إلى تفوق
المستويان ) 0و  )120كغم .Nىـ

1-

ومن دون فرق

معنوي بينيما بإعطاء أعمى متوسط لوزن  1000حبة إذ
بمغا  39.53و 39.23غم عمى التتابع ،بينما أعطى
المستويان ) 60و  )180كغم .Nىـ

1-

أقل متوسطين

ليذه الصفة بمغا  37.21و  37.70غم عمى التتابع،
وقد يعزى سبب ذلك إلى زيادة عدد النورات .م

2-

وعدد

الحبوب بالنورة الزىرية في المستويات العالية من
النيتروجين مما أدى إلى زيادة حالة التنافس ضمن

النبات الواحد عمى نواتج التمثيل الكاربوني ،فنتجت عنيا
حبوب صغيرة بسبب قمة المواد الالزمة لملء الحبوب
مما انعكس سمباﹰ عمى وزنيا ،إذ إن الزيادة الحاصمة في
أحد مكونات الحاصل قد تؤدي إلى انخفاض المكون

اآلخر بسبب حالة التعويض ،جاءت ىذه النتيجة مماثمة
لما حصل عميو ) Pecio and Bichonski (2010و
( Lafond et al )2013عمى محصول الشوفان الذين
الحظوا حصول انخفاض معنوي في متوسط وزن
 1000حبة عند زيادة مستويات السماد النيتروجيني،

بينما اختمفت مع اغمب الباحثين ومنيم بكر و خرين
( )1991و ) Maral et al (2013عمى محصول
الشوفان الذين أشاروا إلى حدوث زيادة معنوية في وزن
 1000حبة مع زيادة مستويات النيتروجين المضافة.
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أشارت نتائج الجدول ( )2إلى تفوق المستوى

 120كغم.Nىـ

1-

عمى المستويات األخرى بإعطاء أعمى

و  120كغم .Nىـ

1-

معنويا بإعطاء أعمى متوسطين
ﹰ

لمحاصل الحيوي بمغا  26.73و  26.45طن.ىـ ،1-في

متوسط لحاصل الحبوب بمغ  4.732طن.ىـ ،1-ومن

حين أعطت معاممة المقارنة أقل متوسط لمحاصل

بمغ  4.525طن.ىـ ،1-بينما أعطت معاممة المقارنة أقل

دور النيتروجين في زيادة عدد النورات الزىرية لوحدة

دون فرق معنوي عن المستوى  180كغم .Nىـ

1-

الذي

متوسط ليذه الصفة إذ بمغ  4.290طن.ىـ ،1-وربما

يرجع سبب تفوق المستوى  120كغم.Nىـ

1-

إلى تفوقو

الحيوي بمغ  22.02طن.ىـ ،1-وقد يعزى سبب ذلك إلى
المساحة وعدد الحبوب في النورة الزىرية والتي عممت
مجتمعة لزيادة حاصل الحبوب ومع زيادة ىذين

أصال في عدد الحبوب بالنورة الزىرية ووزن  1000حبة
ﹰ
واتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو يونس والحسن

المكونين (الحبوب والقش) ازداد الحاصل الحيوي،

وتشابيت ىذه النتيجة مع نتائج )Iqbal et al (2009

( )2011عمى محصول الشوفان و Ansar et al

و) Maral et al (2013عمى محصول الشوفان وأحمد

) (2010والحسن ( )2011والعبد اهلل ( )2015عمى
محصول الحنطة الذين بينوا حصول زيادة معنوية في

ومياوش ( )2014والعبد اهلل ( )2015عمى محصول
الحنطة وفياض و خرين ( )2005عمى محصول القمز

الشيممي الذين بينوا زيادة معنوية في الحاصل الحيوي

حاصل الحبوب بزيادة مستويات النيتروجين.
أظيرت نتائج جدول ( )2تفوق المستويين 180

بزيادة مستويات النيتروجين.

جدول ( )2تأثير مستويات السماد النتروجيني في حاصل ومكونات محصول الشوفان.
الصفات

عدد النورات .م

2-

عدد الحبوب في

وزن  1000حبة

حاصل الحبوب (طن.

الحاصل الحيوي

النورة الزهرية

(غم)

هـ )

(طن .هـ )

1-

1-

مستويات النتروجين
)كغم.هـ)1-

336.2

61.31

39.53

4.290

22.02

0
60

404.4

68.09

37.21

4.333

24.19

120

419.8

73.76

39.23

4.732

26.45

180

439.0

72.68

37.70

4.525

26.73

L.S.D 0.05

20.87

1.099

0.781

0.189

0.655

 .2تأثير معدالت البذار في الحاصل ومكوناته
يتضز من نتائج جدول ( )3التأثير المعنوي
لمعدالت البذار في جميع صفات الحاصل ،بينما لم يكن
لمعدالت البذار أي تأثير معنوي في متوسط عدد النورات
الزىرية .م،2-

أشارت نتائج الجدول ( )3إلى التأثير المعنوي
لزيادة معدالت البذار في عدد الحبوب في النورة
الزىرية ،إذ تفوقت معدل البذار  140كغم .ىـ

1-

معنوياﹰ

بإعطاء أعمى متوسط لعدد الحبوب في النورة الزىرية

بمغ  71.52حبة .نورة ،1-في حين أعطت معدلي
البذار ( 100و  )120كغم.ىـ

1-

والمتان لم تختمفا معنوياﹰ

فيما بينيما أقل متوسط ليذه الصفة بمغ  67.42و
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 67.94حبة .نورة

1-

عمى التتابع ،وقد يعزى سبب ذلك

كغم.ىـ

لنشوء مواقع الزىيرات ونموىا وبالتالي زيادة عددىا ومن

كغم.ىـ

قدم فرصة أفضل
إلى زيادة محتوى الكموروفيل مما ﹼ

1-

بإعطاء أعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغ

1-

أقل متوسط لحاصل الحبوب بمغ 4.251

 4.747طن.ىـ ،1-بينما أعطى معدل البذار 120

ثم زيادة عدد الحبوب بالنورة الزىرية ،واتفقت ىذه

طن.ىـ ،1-وقد يعزى سبب ذلك إلى الزيادة المعنوية في

النتيجة مع ما ذكره ( Ali et al )2010عمى لمحصول

صفة عدد الحبوب بالنورة الزىرية  ،واتفقت ىذه النتيجة

الحنطة والجبوري والجبوري ( )2014عمى محصول

مع كل من ( Hussain (2001عمى محصول الحنطة

القمز الشيممي الذين أشاروا إلى حصول تفوق معنوي

جميعا إلى
ﹰ
و ( Refay )2009عمى محصول الشعير

لصفة عدد الحبوب بالسنبمة عند زيادة معدالت البذار.

زيادة حاصل الحبوب معنوياﹰ بزيادة معدالت البذار ،في

الشوفان وعبد الكريم و خرون ( )2015عمى محصول

تبين من النتائج الواردة في جدول ( )3إن
لمعدالت البذار تأثير معنوي في صفة وزن  1000حبة
إذ لوحظ تفوق معدل البذار  120كغم.ىـ

1-

معنوياﹰ

بإعطاء أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  40.07غم يميو

معدل البذار  100كغم.ىـ

1-

وفياض و خرين ( )2005عمى محصول القمز الشيممي

حين اختمفت مع الخفاجي ( )2006عمى محصول
القمز الشيممي والعسافي والعبيدي ( )2014عمى

محصول الحنطة الذين الحظوا إن معدالت البذار
العالية تؤدي إلى انخفاض الحاصل (جدول . )3

بمغ  37.98غم ،بينما

أعطى معدل البذار العالي  140كغم.ىـ

1-

أقل متوسط

لوزن  1000حبة بمغ  37.20غم ،وقد يعزى سبب
االنخفاض في وزن  1000حبة عند المعدالت العالية

كذلك تأثرت صفة الحاصل الحيوي معنوياﹰ
بمعدالت البذار ،إذ سجل معدل البذار  140كغم.ىـ

1-

معنويا بإعطاء أعمى حاصل بمغ  27.43طن.
ﹰ
تفوقا
ﹰ
ىـ

1-

بالمقارنة مع متوسط معدلي البذار ( 100و
1-

لمبذار إلى زيادة عدد النورات الزىرية في وحدة المساحة

 )120كغم.ىـ

مما يعني زيادة التنافس عمى عوامل النمو (الماء

 23.18طن.ىـ

والعناصر الغذائية والضوء) مما أدى إلى قمة ترسيب

بينيما ،ويعزى سبب ذلك إلى زيادة عدد النباتات في

( Soomro et al )2009عمى محصول الحنطة

الطاقة الضوئية والعناصر الغذائية المتوافرة في التربة

والجبوري والجبوري ( )2014عمى محصول الشوفان

ومن ثم زيادة المواد الغذائية الكمية والمخزونة في أجزاء

الذين اثبتوا بأن زيادة الكثافة النباتية تؤدي إلى قمة وزن

النبات جميعيا مما زاد من حاصل القش يضاف إليو

 1000حبة ،في حين اختمفت مع ما توصل إليو

الزيادة الحاصمة في حاصل الحبوب األمر الذي انعكس

عمى محصول الحنطة وعبد الكريم و خرين ()2015

ذكره العتيبي ( )2000وىاشم وعمي ( )2012عمى

عمى محصول القمز الشيممي الذين أشاروا إلى عدم

محصول الشعير و ( Khan et al )2002والحسن

وجود تأثير معنوي لزيادة معدالت البذار في صفة وزن

و خرين ( )2014عمى محصول الحنطة الذين أشاروا

المادة الجافة في الحبوب ،واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج

( Otteson et al (2008و )Baloch et al (2010

 1000حبة.
في حين سجل معدل البذار  140كغم.ىـ

1-

1-

الذي بمغ متوسطاىما  23.94و
بالتتابع ومن دون فرق معنوي

وحدة المساحة مما أدى إلى استغالل أكبر معدل من

عمى زيادة الحاصل الحيوي ،واتفقت ىذه النتيجة مع ما

إلى إن زيادة معدالت البذار أدت إلى زيادة معنوية في

الحاصل الحيوي.

معنويا عمى معدلي البذار ( 100و )120
ﹰ
تفوقا
ﹰ
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جدول ( )3تأثير معدالت البذار في حاصل ومكونات محصول الشوفان.
عدد النورات .م

الصفات

2-

عدد الحبوب في
النورة الزهرية

وزن  1000حبة

الحاصل الحيوي

حاصل الحبوب
1-

(غم)

1-

(طن.هـ )

(طن.هـ )

معدالت البذار

(كغم.هـ)1-

100

399.3

67.42

37.98

4.412

23.94

120

388.5

67.94

40.07

4.251

23.18

140

411.8

71.52

37.20

4.747

27.43

L.S.D 0.05

N.S

1.333

0.541

0.140

0.891

 .3تأثير التداخل بين مستويات النتروجين ومعدالت
البذار في حاصل الشوفان ومكوناته
تشير نتائج جدول ( )4إلى التأثير المعنوي
لمتداخل بين مستويات السماد النيتروجيني ومعدالت
البذار في عدد النوات الزىرية  ،فقد تفوقت التوليفة)180
كغم .Nىـ

1-

معنويا بإعطاء أعمى
ﹰ
×  100كغم.ىـ)1-

متوسط ليذه الصفة بمغ  465.5نورة.م

2-

ومن دون

فروق معنوية مع متوسط التوليفات ( 120كغم .Nىـ

 120كغم.ىـ )1-و ) 120كغم .Nىـ
 )1و ) 60كغم .Nىـ

كغم .Nىـ

1-

1-

1-

1-

×

-

×  140كغم.ىـ

×  100كغم.ىـ )1-و)180

×  140كغم.ىـ )1-الذي بمغ متوسطيما

 453.5و 452.9و 437.8و  445.2نورة .م

2-

عمى

التتابع ،في حين أعطى تداخل المستوى  0كغم .Nىـ
مع معدل البذار  120كغم.ىـ

1-

1-

أقل متوسط ليذه الصفة

إذ بمغ  274.2نورة .م ،2-وقد يعزى سبب ذلك إلى أن

زيادة معدالت البذار بوحدة المساحة تؤدي إلى كثافة
نباتية عالية تتمثل بنمو خضري غزير ،األمر الذي

تأثير المنافسة بين عدد االشطاء المتكونة وزيادة عددىا
بوحدة المساحة ومن ثم نجاح أغمبيا في إنتاج سنابل.
في حين لوحظ تفوق التداخل بين المستوى
 180كغم.Nىـ

أعمى متوسط لعدد الحبوب في النورة الزىرية بمغ

 75.70حبة .نورة

عمى إنتاج نورات خصبة ،واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج
الالمي ( )2004عمى محصول الحنطة الذي أشار إلى
أن معدالت البذار العالية يجب أن ترافقيا مستويات
مالئمة من النيتروجين وذلك لضمان تقميل

1-

من دون فرق معنوي عن متوسط

التوليفتين ( 120كغم .Nىـ
( 120كغم .Nىـ

1-

1-

×  120كغم.ىـ )1-و

×  140كغم.ىـ )1-الذي بمغا

 75.17و  74.98حبة .نورة

1-

عمى التتابع ،بينما

أعطى التداخل بين معاممة المقارنة ومعدلي البذار
( 100و  )120كغم.ىـ

1-

أقل متوسطين ليذه الصفة

إذ بمغا  60.57و  58.85حبة .نورة

1-

عمى التتابع،

اختمفت ىذه النتيجة مع (الحيدري وبكر2006 ،

والالمي )2004 ،وقد يعزى تفوق التوليفة المذكورة إلى
حالة التوازن المتحققة بين زيادة معدل البذار وما يوفره
زيادة مستوى التسميد النيتروجيني من متطمبات النمو
الالزمة لذلك (جدول .)4

يتطمب إضافة مستويات مناسبة من النيتروجين لضمان
تقميل المنافسة بين االشطاء مما يساعد عمى نجاح أغمبيا

1-

ومعدل البذار 140كغم.ىـ

1-

بإعطاء

بينما أشارت نتائج جدول ( )4إلى تفوق التوليفة
( 120كغم .Nىـ

1-

معنويا عمى
ﹰ
×  120كغم.ىـ)1-

باقي التوليفات بإعطاء أعمى متوسط لوزن  1000حبة

التي بمغت  42.33غم ،بينما أعطت التوليفة (60

كغم.Nىـ 140 ×1-كغم.ىـ )1-أقل متوسط بمغ 34.33
غم.
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بينما سجل التداخل بين المستوى  120كغم.Nىـ

ومعدل البذار  140كغم.ىـ

1-

1-

النيتروجين  180كغم .Nىـ

معنويا بإعطاء أعمى
ﹰ
ﹰ
تفوقا

كغم.ىـ

متوسط لحاصل الحبوب بمغ  5.022طن.ىـ 1-ومن دون
فرق معنوي مع حاصل التوليفتين ( 120كغم .Nىـ

 120كغم.ىـ )1-و ( 180كغم .Nىـ

1-

1-

ىـ )1-والذي بمغا  4.815و 5.000طن.ىـ

×

 120كغم.Nىـ

البذار  120كغم.ىـ
 4.008طنﹰا.ىـ

1-

عمى

طن.ىـ ،1-بينما أعطى التداخل بين معاممة المقارنة

كغم.Nىـ

توصمت إليو الالمي ( )2004التي حصمت عمى أعمى

1-

×  120كغم.ىـ ) و (180

متوسط لمحاصل الحيوي لمحصول الحنطة من تداخل

1-

×  120كغم.ىـ ) الذي بمغا  4.138و

 4.043طن.ىـ

1-

1-

أقل متوسط ليذه الصفة

بمغ  19.87طن.ىـ ،1-وتشابيت ىذه النتيجة مع ما

ومن دون فرق معنوي مع حاصل

التوليفتين ( 60كغم.Nىـ
1-

ومعدل البذار  100كغم.ىـ

أقل متوسط ليذه الصفة بمغ
1-

1-

ومعدل البذار  140كغم.ىـ

1-

معنوياﹰ

بإعطاء أعمى متوسط لمحاصل الحيوي بمغ 30.38

التتابع ،بينما أعطى التداخل بين معاممة المقارنة ومعدل
1-

أعطى أعمى حاصل لمحبوب.
في حين لوحظ تفوق التداخل بين المستوى

×  140كغم.
1-

1-

1-

مع معدل البذار 240

مستوى النتروجين  180كغم .Nىـ

عمى التتابع ،وقد يعزى سبب ذلك إلى

1-

مع معدل البذار

 240كغم.ىـ 1-والذي بمغ  16.03و 19.17طن.ىـ

أىمية الموازنة بين مستويات النيتروجين ومعدالت البذار

1-

لمموسمين ( )2003 -2002عمى التتابع.

إلعطاء اكبر حاصل حبوب في وحدة المساحة (الحسن،

 ،)2011تشابيت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو
الالمي ( )2004التي أشارت إلى أن تداخل مستوى
جدول ( )4تأثير التداخل بين مستويات السماد النتروجيني ومعدالت البذار في حاصل ومكونات محصول
الشوفان.

مستويات السماد
النتروجيني

0

60

120

180
L.S.D 0.05

معدالت البذار

عدد النورات

الزهرية .م

عدد

وزن

حاصل الحبوب

الحاصل الحيوي (طن

الحبوب في النورة

 1000حبة (غم)

(طن هـ)1-

100

341.1

60.57

39.88

4.353

19.87

120

274.2

58.85

40.22

4.008

21.51

140

392.7

64.50

38.50

4.508

24.68

100

437.8

65.13

38.12

4.403

26.90

120

419.2

68.24

39.17

4.138

23.74

140

356.3

70.90

34.33

4.458

28.71

100

352.9

71.13

36.78

4.358

24.96

120

453.5

75.17

42.33

4.815

24.86

140

452.9

74.98

38.57

5.022

30.38

100

465.5

72.83

37.13

4.533

24.02

120

406.5

69.50

38.58

4.043

22.60

140

445.2

75.70

37.38

5.000

25.96

49.68

32.10

1.925

1.233

0.300

1.192

2-

الزهرية

هـ)1-
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نستنتج من الدراسة إن زيادة مستويات النتروجين

أدت إلى زيادة في حاصل الحبوب حتى المستوى 120
كغم .Nىـ

1-

في حين بدأت بالتناقص بزيادة مستوى

النتروجين عن ىذا الحد ،كما إن زيادة كمية البذار إلى
ـ1-

 140كغم.ىـ

أدت إلى زيادة معنوية في حاصل الحبوب

والحاصل الحيوي نتيجة لمزيادة الحاصمة في مكونات
الحاصل (عدد الحبوب بالنورة الزىرية) ،لذلك نوصي

ضرورة اعتماد المستوى النتروجيني  120كغم .Nى ـ

ومعدل البذار  140كغم.ىـ

1-

1-

في تسميد وزراعة محصول

الشوفان تحت ظروف الزراعة نفسيا.
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Effect of Nitrogen fertilizer levels and sowing rates on yield and its
components of Oat (Avena sativa L.)

shaymaa Ibrahim Al refai

Asmaa Sahib Al-Husnawy

Department of Field Crop/College of Agriculture /University of Al -Muthanna

Abstract
The field experiment carried out in Al-Muthanna University research station was located
at Northeastern of Al-Muthanna province (9 km from the city center) during the winterseason
2014 –2015. To study the effect of four levels of nitrogen three rates of seeds in oat (Avena
sativa L.), the treatments were arranged in spilt plot depending on Randomized Complete Block
Design (RCBD) with three replications. (Main –plot) was levels of nitrogen (0, 60, 120, 180) kg
N. h-1, while (sub-plot) was rates of seeds (100 ,120 ,140) kg h-1.
The results showed a significant superiority in the level of fertilizer 180 kg N h-1on the
yield traits paniclesm-2 and biological yield (439.0 panicle m-2, 26.73 ton.h-1) respectively,
While the 120 kg N h-1 significantly was affected on number of grains/ panicle and seeds yield
(73.76 grain/ panicle, 4.732 ton h-1) respectively, there sults showed that rates sowing pointed
to superiority the treatment of140 kg seeds h-1andproduced the highest averages ofpaniclesm-2,
number of grains/ panicle and biological yield and seeds yield (411.8 panicle m-2, 71.52 grain/
panicle , 4.74 ton. h-1, 27.43 ton. h-1) respectively, While the 120 kg h-1 significantly was
affected on 1000 grain (40.07 g), The results of interactions between fertilizer levels and rates
sowing significant in all traits.
Key words :oat, Nitrogen, panicle, sowing rates.
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