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الخالصة

أجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير أربعة مستويات من السماد النيتروجين ( 0و  40و  80و 020

كغم /Nىـ) في حاصل الحبوب ومكوناتو لصنفين من الحنطة الناعمة (إباء  99و شام  )6في منطقة ترجيل 6

كم جنوب مدينة كركوك باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDبثالث مكررات  .أظيرت
النتائج تفوق صنف إباء  99في معظم الصفات المدروسة  ،وأثرت مستويات السماد النيتروجيني معنوياً في

جميع الصفات المدروسة عدا دليل الحصاد وحقق المستوى الرابع من السماد أعمى تأثير معنوي لحاصل

الحبوب ( 0070كغم/ىـ) وحاصل القش ( 346343كغم/ىـ)  ،وأختمف الصنفين في أستجابتيما لمستويات

السماد النيتروجيني وكان صنف إباء  99أكثر استجابة من صنف شام  6لمستويات السماد المدروسة وأعطى
التداخل بين الصنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد أعمى حاصل حبوب ( 022647كغم/ىـ) وحاصل

القش ( 524343كغم/ىـ)  .وجد ارتباط معنوي موجب بين جميع الصفات المدروسة عدا ارتباط صفتي وزن
 0000حبة ودليل الحصاد .

Effect of Nitrogen Fertilizer Levels on Yield and It's Components of Two Bread Wheat (Triticum
aestivum L .) Varieties Under Irrigated Conditions in Kirkuk Governorate
Hassan Habib Hassan and Ali Hussein Raheem Al-Dawdi
College of Agriculture – Kirkuk University – Iraq

Abstract
This study was conducted to determine the effect of four levels of nitrogen
fertilizer (0, 40, 80 and 120 kg N/ha) on yield and it's components of two bread wheat
varieties (Ibba 99 and Sham 6) in Trjil region 6 km southern Kirkuk city by using
(RCBD) design with three replicates. The results showed that Ibba 99 variety was
significantly superior in most of traits were studied and the traits affected significantly
by nitrogen fertilizer levels except harvest index, (120 kg N/ha) gave highest rate of
grain yield (1170 kg/ha) and straw yield (3463.3 kg/ha) . Interaction between (Ibba 99
variety × 120 kg N/ha) gave highest rate of grain yield (1226.7 kg/ha) and straw yield
(5243.3 kg/ha) . Positive and significant correlation found between all of the traits
except 1000 grain weight and harvest index.
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المقدمة :

محصول الحنطة لو موقع متقدم في سمم أىمية المحاصيل االستراتيجية  ،ألن الخبز أساس غذاء الشعوب في العالم والعراق .

وسوف تبمغ حاجة العراق من الحنطة لعام  54360( 2004مميون طن) لسد حاجة مواطنيو من الخبز  ،وأن ما ينتج من الحنطة في

العراق ال يغطي سوى نسبة  ، % 4043لذا ال بد من رفع اإلنتاج من الحنطة سنوياً بحيث يغطي الحاجة المتنامية إلى الخبز كحد أدنى

من خالل التوسع األفقي بزيادة المساحات المزروعة  ،والتوسع العمودي برفع مستوى اإلنتاجية  ،إالَ أن أمكانية الزيادة بالتوسع األفقي

محدودة بسبب محدودية المساحة المتاحة لمزراعة لعدم كفاية المشاريع األروائية لذا فإن العمل عمى زيادة اإلنتاج عن طريق رفع معدالت

اإلنتاجية لوحدة المساحة ىو اليدف لبرامج التطوير والبحوث العممية  .إن موقع العراق من حيث اإلنتاجية لمحصول الحنطة يقع في نياية

قائمة الدول المنتجة  ،إذ تتراوح معدل اإلنتاجية لعموم العراق  400-250كغم/دونم في حين تجاوز معدل اإلنتاجية ( 2.3طن/دونم) في

بمجيكا وىولندا (الحكيم . )2011 ،

إن المعدالت العالية ألنتاجية الحنطة يمكن الوصول أليو إذا توفرت البيئة اإلنتاجية المالئمة لمنبات والمتمثمة باستخدام بذور

األصناف ذات اإلنتاجية العالية والمالئمة لظروف المناخ في العراق  ،وتوفير كميات ونوعيات األسمدة المالئمة
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الحنطة إلى أتباع السبل العممية في زراعة ىذا المحصول من اختيار األصناف الجديدة العالية اإلنتاجية واضافة األسمدة حسب التوصيات

العممية لرفع معدالت اإلنتاج الى مستويات أفضل  .إن التطورات في زيادة الغمة في العالم جاءت نتيجة التطور الكبير في عمم الوراثة

وتربية وتحسين المحاصيل والذي أدى الى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وتتحمل مختمف األمراض وكذلك لمتطور الكبير في

استخدام األسمدة الكيمياوية في الزراعة والستخدام التكنموجيا الحديثة في عمميات خدمة التربة والمحصول (األمير  . )2000 ،إن أحد

أسباب انخفاض اإلنتاجية في العراق ىو استمرار الكثير من الفالحين بتداول األصناف قميمة اإلنتاجية والرديئة في صفاتيا الحقمية وأن
زراعة األصناف الموصى بيا من قبل األوساط العممية وأتباع األساليب الحديثة في زراعتيا سيكون كفيالً بزيادة اإلنتاج (و ازرة الزراعة ،

 ، )2004واألسمدة ىي من مستمزمات اإلنتاج المساعدة عمى زيادة إنتاجية األرض بدرجة عالية إذا ما تم توفيرىا بالكميات والنوعيات

المطموبة  ،وتم التسميد بالجرعات والتوقيتات المحددة حسب التوصيات العممية وأن األصناف الجديدة من الحنطة تمتاز باستجابتيا العالية

لألسمدة ومقاومتيا الجيدة لالضطجاع .

إن النيتروجين ىو عامل رئيسي في الحصول عمى حاصل الحبوب األمثل لمحصول الحنطة  ،وكفاءة استعمال النبات لمنيتروجين

يعتمد عمى عدة عوامل منيا موعد اإلضافة ومعدل اإلضافة والصنف والظروف المناخية ( Ooroوآخرون  ، )2000 ،ويمعب النيتروجين

دو اًر ميماً في األيض النباتي وتكوين البروتين  .إن النيتروجين جزء متمم لمكموروفيل الذي يمتص الطاقة الضوئية لعممية التركيب الضوئي
وأن التجييز الكافي ليذا العنصر يرافقو نشاط عالي لمتركيب الضوئي وزيادة قوة النمو الخضري  ،وأصناف الحنطة ذات اإلنتاجية العالية

يحتاج الى تجييز كافي ومنتظم لمنيتروجين وذلك لمزيادة الكبيرة في سعة التركيب الضوئي ليذه األصناف ولممحافظة عمى التركيز المناسب
من ىذا العنصر في األوراق ( Shehzadوآخرون . )2002 ،

تيدف ىذه الدراسة الى اختبار صنفين من الحنطة الناعمة ىما إباء  99وشام  6والسماد النيتروجيني والتداخل بينيا في منطقة ترجيل

الزراعية في محافظة كركوك لمعرفة أفضل صنف مع أفضل مستوى سمادي الذي يحقق أعمى إنتاج من الحنطة .
المواد وطرائق البحث :

نفذت تجربة حقمية في حقول أحد المزارعين في منطقة ترجيل ( 6كم جنوب مدينة كركوك) في الموسم الشتوي  2011لدراسة تأثير

أربعة مستويات من السماد النيتروجيني ( 0و  40و  80و  020كغم /Nىـ) في حاصل الحبوب ومكوناتو لصنفين من الحنطة الناعمة

(إباء  99و شام  )6باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )R.C.B.D.وبثالث مكررات  .بعد تييئة أرض التجربة من الحراثة

والتنعيم والتسوية تمت الزراعة في  27تشرين الثاني في خطوط عمى مسافة  0.2م بين خط وآخر وبمعدل بذار  120كغم/ىـ (الفيداوي ،

 )2012داخل وحدات تجريبية مساحتيا  2×5م مع ترك مسافة  2م بين وحدة تجريبية وأخرى وكذلك بين قطاع وآخر  .تم الحصول عمى
البذور من دائرة فحص وتصديق البذور/كركوك  ،أستخدم سماد اليوريا ( )N % 46كمصدر لمنيتروجين الذي أضيف بدفعتين األولى عند

الزراعة والثانية في مرحمة طرد السنابل  ،كما أضيف سماد سوبر فوسفات الثالثي ( )P2O5 % 46بكمية  120كغم/ىـ دفعةً واحدة عند

تييئة األرض لمزراعة (و ازرة الزراعة  )2004 ،سقيت أرض التجربة بأربعة ريات تكميمية خالل موسم النمو  .أخذت عينـات من التربة من
مناطق مختمفة من حقل التجربة قبل الزراعة عمى عمق  30سم لمعرفة بعض خواصيا الفيزيائية والكيميائية وكما مبين في الجدول (. )1
تم أخذ القياسات لمصفات التالية :

 -0ارتفاع النبات (سم) :تم قياسو من سطح التربة الى قمة السنبمة من دون السفا كمعدل لعشرة نباتات لكل وحدة تجريبية .
 -2طول السنبمة (سم) :تم قياسو من قاعدة السنبمة الى قمتيا من دون السفا كمعدل لعشر سنابل لكل وحدة تجريبية .
 -3عدد السنابل/م : 2بحساب عدد السنابل في المتر المربع الواحد لكل وحدة تجريبية .

 -4عدد الحبوب/سنبمة  :تم حسابو كمعدل لعدد الحبوب في عشرة سنابل لكل وحدة تجريبية .

 -5وزن  1000حبة (غم)  :تم حسابو بوزن  1000حبة بواسطة ميزان حساس لكل وحدة تجريبية .

 -6حاصل الحبوب (كغم/ىـ) :تم تقديره من حصاد متر مربع واحد لكل وحدة تجريبية ثم تحويمو من غم/م الى كغم/ىـ.
2

 -7حاصل القش (كغم/ىـ)  :تم الحصول عميو من طرح حاصل الحبوب من حاصل البايولوجي .

 -8ال حاصل البايولوجي (كغم/ىـ)  :تم حسابو بوزن النباتات بكامميا (حبوب  +القش) من مساحة متر مربع واحد ومن ثم تحويل الوزن
من غم/م 2الى كغم/ىـ .

 -9دليل الحصاد ( : )%تم حسابو من قسمة حاصل الحبوب عمى الحاصل البايولوجي مضروباً في مئة .
26
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تم أجراء التحميل اإلحصائي لجميع النتـائج عمـى أسـاس تحميـل التبـاين لمصـفات المدروسـة وفـق تصـميم القطاعـات العشـوائية الكاممـة

( )R.C.B.D.العامميــة باســتخدام الحاســوب وفــق برنــامج (نظــام التحميــل اإلحصــائي  )2002 ، SAS-V9وتمــت المقارنــة بــين متوســطات
المعامالت باستخدام اختبار دنكن متعدد المدى بمستوى احتمالية (( )%5الراوي وخمف اهلل . )2000 ،
الجدول ( : )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة .
الصفات

وحدة القياس

النيتروجين الجاىز

القراءة
0-

03.2.
0049

0-

050

ممغم  .كغم
ممغم  .كغم

الفسفور الجاىز

ممغم  .كغم

البوتاسيوم الجاىز

0-

0-

5..
742

درجة التوصيل الكيربائي EC

( )Dcsem/m

047

نسجة التربة

ـ

مزيجية غرينية

غم  .كغم

المادة العضوية

ـ

درجة تفاعل حموضة التربة PH
2

*تم تحميل التربة في قسم المختبرات في مديرية زراعة كركوك .
النتائج والمناقشة

ارتفاع النبات :

يتبين من الجدول ( )2أن الصنفين اختمفا معنوياً في ارتفاع النبات وقد تفوق صنف إباء  99وأعطى أعمى معدل الرتفاع النبات بمغ

 4040سم بزيادة مقدارىا  543سم عن صنف شام  6الذي أعطى أقل معدل لمصفة بمغ  34..سم  .وقد يرجع سبب التباين بين الصنفين
الى تباينيما الوراثي في عدد العقد وطول السالمية الذي سبب التباين في ارتفاع النبات  ،اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج حسين ( )2002و
الفيداوي ( )2002و  Saeedوآخرون ( . )2002أثرت مستويات السماد النيتروجيني معنوياً في ارتفاع النبات وأعطى مستوى الرابع من

السماد أعمى معدل لمصفة بمغ  4246سم ولم يختمف معنوياً عن المستوى السمادي الثالث  ،بينما أعطت معاممة عدم التسميد أقل معدل

لمصفة بمغ  3043سم وبمغت الزيادة لممعدل األعمى عن األدنى  0043سم  ،إن سبب ذلك يرجع الى دور عنصر النيتروجين في انقسام

وتوسع الخاليا واستطالتيا من خالل دوره في تكوين األحماض األمينية الضرورية في استطالة الخاليا النباتية مثل التربتان وبالتالي أدى

الى زيادة ارتفاع النبات أما سبب تفوق المستوى الرابع والثالث من السماد عمى المستوى الثاني فيرجع الى انخفاض محتوى التربة من ىذا
العنصر (الجدول  ) 0وأن ىذين المستويين من السماد قد وف ار المتطمبات الغذائية من ىذا العنصر بشكل كافي  ،توصل الحيدري والبمداوي

( )2000و  Ooroوآخرون ( )2000و  Shehzadوآخرون ( )2002الى نتائج مشابية  .كما أثر التداخل بين الصنفين ومستويات
السماد النيتروجيني معنوياً في ارتفاع النبات  ،فقد حقق التداخل بين الصنف إباء  99ومستوى السمادي الرابع أعمى متوسط لمصفة بمغ

 4542سم بزيادة قدرىا  0743سم عن التداخل بين صنف شام  6ومعاممة عدم التسميد التي أعطت أقل معدل لمصفة بمغ  27..سم ،
وىذا يعني اختالف استجابة الصنفين باختالف عوامل النمو المتمثمة باختالف مستويات السماد النيتروجيني في ىذه الدراسة  ،وجاءت ىذه

النتائج متفقةً مع ما وجده البدراني ( )2000و  Hafezوآخرون ( )2002و  Abd El-Razekو  )2003( El-Shestawyمن وجود
تداخل معنوي بين أصناف الحنطة ومستويات السماد النيتروجيني  .يالحظ من نتائج الدراسة قمة ارتفاع النبات تحت تأثير عاممي الدراسة

والتداخل بينيما وقد يرجع سبب ذلك الى افتقار التربة لممغذيات بشكل عام واتجاه النباتات لمتفرع أكثر من اتجاىيا الى الزيادة في ارتفاع
النبات تحت ظروف الدراسة ونستنتج ذلك من كثرة عدد السنابل/م( 2الجدول  )2ولوجود عالقة ارتباط بين ارتفاع النبات وعدد السنابل/م

2

(الجدول  )3إذ أن ارتفاع عدد السنابل ناتج من ارتفاع عدد األشطاء وخاصةً األشطاء المثمرة التي تحمل السنابل ألن كل شطء تحمل
سنبمة واحدة .

تبين نتائج تحميل معامل االرتباط البسيط بين الصفات (الجدول  )3أن ليذه الصفة ارتباط موجب وعالي المعنوية مع جميع الصفات

المدروسة عدا صفتي وزن  0000حبة كان عالي المعنوية وسالب ًا ودليل الحصاد كان سالباً ولم يصل إلى حد المعنوية  ،وقد وجد البدراني
26
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( )2000أن ارتفاع النبات قد أرتبط ارتباطا معنوياً موجباً مع صفات الحاصل ومكوناتو في حين وجد الحيدري والبمداوي ( )2000أن
ارتفاع النبات أرتبط ارتباطا معنوياً سالباً مع صفات الحاصل ومكوناتو .
طول السنبمة :

يالحظ من الجدول ( )2أن الصنف اثر معنوي ًا في معدل ىذه الصفة إذ تفوق صنف إباء  99وأعطى أعمى معدل لطول السنبمة بمغ

 6.1سم بينما بمغ  5.3سم لمصنف شام  ، 6وىذا يرجع الى الطبيعة الوراثية لمصنف ومدى استجابتو لمعوامل البيئية المحيطة واستغاللو

لصالحو وانعكاس ذلك عمى صفاتيا الظاىرية ومنيا طول السنبمة  ،تتفق ىذه النتيجة مع نتائج  Shakilehوآخرون ( )2012و حسن
وخضر ( )2012و النوري ونايف ( . )2013مستويات السماد النيتروجيني أيضاً أثرت معنوياً في معدل ىذه الصفة  ،فقد أعطى المستوى

الرابع من السماد أعمى معدل لمصفة بمغ  6.6سم والذي لم يختمف معنوياً عن المستوى السمادي الثالث  ،بينما أعطت معاممة عدم التسميد

أقل معدل لمصفة بمغ  5.0سم والذي لم يختمف معنوياً عن المستوى الثاني من السماد أيضاً  ،وقد يرجع سبب ذلك الى دور عنصر

النيتروجين في تشجيع النمو وتحفيزىا لعممية التركيب الضوئي فضالً عن دورىا اليام في انقسام الخاليا واستطالتيا  ،وقد وفر المستوى
الثالث والرابع كمية كافية من ىذا العنصر خالل مراحل نمو المحصول والذي سبب زيادة طول السنبمة  ،وقد وجد  Iqbalوآخرون

( )2012و  Mojidوآخرون ( )2012زيادة معنوية في طول السنبمة بإضافة السماد النيتروجيني  .كان التداخل بين عاممي الدراسة معنوياً
ليذه الصفة إذ نتج عن التداخل بين صنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد أعمى متوسط لطول السنبمة بمغ  7.0سم في حين أعطى

التداخل بين الصنف شام  6ومعاممة عدم التسميد أقل متوسط لمصفة بمغ  4.5سم  ،وىذا ناتج عن تفاعل التركيب الوراثي المتفوق لصنف

إباء  99مع المستوى العالي من السماد النيتروجيني الذي وفر ليا االحتياجات الغذائية من عنصر النيتروجين مما أنعكس باإليجاب عمى

ىذه الصفة  ،تتفق ىذه النتيجة مع ما وجده  Abd El-Razekو  )2013(El-Sheshtawyمن وجود تداخل معنوي بين أصناف الحنطة
ومستويات السماد النيتروجيني لصفة طول السنبمة.

يبين الجدول ( )3أن ىذه الصفة ارتبطت ارتباطا عالي المعنوية وموجباً مع جميع الصفات المدروسة عدا صفتي وزن  1000حبة

فقد كان سالباً وغير معنوية مع لدليل الحصاد  ،ىذه النتيجة تتفق مع نتائج المحمدي ( )2010الذي وجد ارتباط معنوي موجب بين طول

السنبمة وعدد الحبوب/سنبمة وحاصل الحبوب وكذلك تتفق مع نتائج  Shakilehوآخرون ( )2012المذين وجدوا ارتباطا معنوياً موجباً بين
طول السنبمة وصفتي عدد السنابل/م 2وحاصل الحبوب .

عدد السنابل/م: 2

يظير من النتائج الواردة في الجدول ( )2أن الفروق بين الصنفين لم تكن معنوية لصفة عدد السنابل/م

2

 ،وبالنسبة لمستويات

السماد النيتروجيني فقد تفوق معنوياً المستوى الرابع وأعطى أعمى معدل لمصفة بمغ  367.7سنبمة/م 2والذي لم يختمف معنوياً عن المستوى

الثالث من السماد بينما أعطت معاممة عدم التسميد أقل معدل لمصفة بمغ  200.5سنبمة/م 2وبمغ مقدار الزيادة لممعدل األعمى عن األدنى

 167.2سنبمة/م ، 2ويرجع سبب ىذا الى أن السماد النيتروجيني لو دور ميم في تحسين النمو الخضري لمنبات بشكل عام ومنيا زيادة قدرة
النبات عمى تكوين األشطاء وباألخص األشطاء الخصبة الحاممة لمسنابل من خالل توفير كميات كافية من عنصر النيتروجين المشجع

لتكوين األشطاء ىذا ما توصل أليو  Shehzadوآخرون ( ، )2012وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الجمبي ودحل ( . )2012أما التداخل بين

العاممين فقد أعطى التداخل بين صنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  425.0سنبمة/م

2

وأعطى

التداخل بين الصنف ذاتو ومعاممة عدم التسميد أقل متوسط لمصفة بمغ  198.3سنبمة/م 2وبمغ الفارق بين المتوسطين  226.6سنبمة/م، 2

وىذا يعني تغير استجابة الصنف بتغير مستويات السماد النيتروجيني وانعكاس ذلك عمى معدل الصفة  ،جاءت ىذه النتائج متفقةً مع نتائج

البدراني ( )2010و  Gulوآخرون (. )b 2012

يبين الجدول ( )3وجود ارتباط عالي المعنوية وموجب ليذه الصفة مع جميع الصفات المدروسة عدا صفتي وزن  1000حبة كان

سالباً ودليل الحصاد لم يصل إلى مستوى المعنوية  ،وقد وجد  Yasariوآخرون ( )2012و  Shakilehوآخرون ( )2012ارتباط معنوي

موجب بين ىذه الصفة وحاصل الحبوب وذكروا أن صفة عدد السنابل/م 2تعد من أىم مكونات الحاصل الذي يحدد حاصل الحبوب

لمحصول الحنطة .
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عدد الحبوب/سنبمة :

يالحظ من الجدول ( )2عدم وجود فروق معنوية بين الصنفين في ىذه الصفة  ،بينما أثر السماد النيتروجيني معنوياً في زيادة معدل

عدد الحبوب في السنبمة إذ أعطى المستوى السمادي ال اربع أعمى معدل لمصفة بمغ  21.4حبة/سنبمة مقارنةً بمعاممة عدم التسميد التي

أعطت أقل معدل لمصفة بمغ  12.6حبة/سنبمة والتي لم تختمف معوياً عن المستوى الثاني من السماد  ،ويرجع سبب ذلك الى دور عنصر

النيتروجين في زيادة المواد الغذائية المصنعة بعممية التركيب الضوئي وتجييزىا لمزىيرات ليزداد نسبة الخصب فييا ومن ثم زيادة عدد

الحبوب في السنبمة  ،فضالً عن أعطاء المستوى الرابع من السماد أعمى معدل لطول السنبمة التي قد تنعكس باإليجاب عمى عدد
الحبوب/سنبمة من خالل زيادة عدد السنيبالت/سنبمة وقد وجد ارتباط موجب عالي المعنوية بين عدد الحبوب/سنبمة وطول السنبمة (الجدول

 )3وذكر  Yasariوآخرون ( )2012أن لطول السنبمة تأثير مباشر في عدد الحبوب/سنبمة  ،ىذه النتائج تتفق مع نتائج الفيداوي ()2012

و  Iqbalوآخرون ( )2012المذين وجدوا زيادة معنوية في عدد الحبوب/سنبمة باستخدام السماد النيتروجيني  .وسمك التداخل بين عاممي

الدراسة سموكاً مشابياً لصفة عدد السنابل/م 2إذ نتج عن التداخل بين صنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد النيتروجيني أعمى متوسط
لمصفة بمغ  22.2حبة/سنبمة بينما أعطى التداخل بين الصنف ذاتو ومعاممة عدم التسميد أقل متوسط لمصفة بمغ  12.2حبة/سنبمة وبمغ

الفارق بين المتوسطين  10حبة/سنبمة  ،وىذا يشير الى أن السماد النيتروجيني كان أكثر تأثي اًر من الصنف في متوسط ىذه الصفة ومما
يثبت ذلك أيضاً عدم وجود فروق معنوية بين الصنفين بينما كانت الفروق معنوية بين مستويات السماد النيتروجيني  ،وتوصل Hafez

وآخرون ( )2012و  Abd El-Razekو  )2013( El-Sheshtawyالى وجود تداخل معنوي بين أصناف الحنطة ومستويات السماد
النيتروجيني لصفة عدد الحبوب/سنبمة .

كانت ليذه الصفة ارتباط عالي المعنوية موجب مع جميع الصفات المدروسة عدا صفتي وزن  1000حبة فكان معنوياً سالباً ودليل

الحصاد موجباً ولم يصل إلى مستوى المعنوية (الجدول  ، )3تتفق ىذه النتيجة مع نتائج محمد وعمي ( )2009المذان وجدا ارتباطا معنوياً
موجباً بين عدد الحبوب/سنبمة وصفتي ارتفاع النبات وحاصل الحبوب ومع نتائج البدراني ( )2010الذي وجد ارتباطا معنوياً موجباً بين

عدد الحبوب /سنبمة وعدد السنابل/م 2ومع نتائج المحمدي ( )2010الذي وجد ارتباطا معنوياً موجباً بين عدد الحبوب/سنبمة وصفتي طول
السنبمة وحاصل الحبوب .
وزن  1000حبة :

يتبين من الجدول ( )2أن الصنفين اختمفا معنوياً في صفة وزن  1000حبة وذلك بتفوق معنوي لصنف شام  6الذي أعطى أعمى

معدل لمصفة بمغ  24.8غم عمى صنف إباء  99الذي أعطى أقل معدل لمصفة بمغ  21.8غم وبفارق  3غم بين المعدلين  ،ويرجع سبب

ذلك الى اختالف التركيب الوراثي بين الصنفين والتي تؤثر في وزن الحبة فضالً عن انخفاض معدل طول السنبمة وعدد السنابل/م 2لصنف

شام  6مقارنةً بالصنف إباء  99مما تم تعويضو بالزيادة في معدل وزن 1000حبة  ،جاءت ىذه النتيجة متفقةً مع ما توصل أليو

 Andruszczakوآخرون ( )2011و جدوع وباقر ( )2012و حسين ( . )2012ىنالك فروق معنوية بين مستويات السماد النيتروجيني
ليذه الصفة  ،وعمى العكس من الصفات السابقة فقد أعطت معاممة عدم التسميد أعمى معدل لوزن  1000حبة بمغ  25.2غم قياساً الى

مستويات اإلضافة لمسماد وأعطى المستوى الرابع من السماد أقل معدل لمصفة بمغ  20.7غم وبفارق  4.5غم عن المعدل األعمى  ،ولم

يختمف المستويين الثاني والثالث من السماد معنوياً عن بعضيما بل تفوقا معنوياً عمى المستوى الرابع من السماد  ،إن سبب تفوق معاممة

عدم التسميد في ىذه الصفة يرجع الى انخفاض معدل طول السنبمة وعدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة مما أعطى مجال أكبر لتراكم
نواتج التركيب الضوئي في الحبوب وفق مبدأ التعويض ومما يؤكد ذلك ىو وجود ارتباط معنوي سالب بين وزن  1000حبة وتمك الصفات

(الجدول  )3أي أنو بانخفاض معدل تمك الصفات يزداد معدل وزن  1000حبة  ،تتفق ىذه النتيجة مع نتائج  Mojidوآخرون ()2012

المذين وجدوا تفوق معنوي لمعاممة عدم التسميد واعطائيا أعمى معدل لوزن  1000حبة قياساً الى مستويات اإلضافة لمسماد النيتروجيني
وبالذات المستوى العالي من السماد  140كغم /Nىـ  .سمك التداخل بين العاممين سموكاً مشابياً لسموك العوامل الفردية إذ حقق التداخل

بين الصنف شام  6ومعاممة عدم التسميد أعمى متوسط لوزن  1000حبة بمغ  27.0غم بينما أعطى التداخل بين الصنف إباء 99
والمستوى الرابع من السماد النيتروجيني أقل متوسط لمصفة بمغ  19.7غم وبمغ الفارق بين المتوسطين  7.3غم  ،ويرجع سبب ذلك الى

أعتاء التداخل بين الصنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد أعمى متوسط لصفات طول السنبمة و عدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة

مما أنعكس سمب ًا عمى متوسط وزن  1000حبة لوجود عالقة عكسية (ارتباط معنوي سالب) بين تمك الصفات ووزن 1000حبة (الجدول
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 ، )3وقد وجد البدراني ( )2010و  Abd El-Razekو  )2013( El-Sheshtawyتداخالً معنوياً بين أصناف الحنطة ومستويات
السماد النيتروجيني لصفة وزن  1000حبة .

يتبين من الجدول ( )3أن صفة وزن  1000حبة كانت عالقتيا عكسية معنوياً مع جميع الصفات المدروسة عدا دليل الحصاد فإن

االرتباط معو كان موجباً لكنو لم يصل حد المعنوية  ،تتفق ىذه النتيجة مع نتائج  Shakilehوآخرون ( )2012و  Yasariوآخرون

( )2012المذين وجدوا عالقة عكسية بين صفة وزن  1000حبة وصفات طول السنبمة وعدد السنابل/م 2وحاصل الحبوب والحاصل
البايولوجي .

حاصل الحبوب :

يتبين من النتائج الواردة في الجدول ( )2عدم اختالف الصنفين معنوياً في حاصل الحبوب  .فيما أثر السماد النيتروجيني معنوياً في

ىذه الصفة إذ أعطى المستوى الرابع من السماد أعمى معدل لحاصل الحبوب بمغ  1170.0كغم/ىـ بينما أعطت معاممة عدم التسميد اقل

معدل لمصفة بمغ  505كغم/ىـ وبزيادة بمغت  665كغم/ىـ لممعدل األعمى عن األدنى  ،إن سبب تفوق المستوى الرابع من السماد يرجع الى

تفوقو في صفتي عدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة ويؤكد ذلك نتائج تحميل معامل االرتباط البسيط بين حاصل الحبوب وىاتين الصفتين

(الجدول  ، )3اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج  Doganو  )2010( Bilgiliو  Snobarوآخرون ( )2011والجمبي ودحل ( . )2012أثر
التداخل بين عاممي الدراسة معنوياً في حاصل الحبوب إذ حقق التداخل بين الصنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد أعمى متوسط

لمصفة بمغ  1226.7كغم/ىـ في حين نتج عن التداخل بين الصنف ذاتو ومعاممة عدم التسميد أقل متوسط لمصفة بمغ  483.3كغم/ىـ

وبمغت الزيادة في الحاصل  743.4كغم/ىـ لمتداخل األول عن الثاني  ،يرجع سبب تفوق التداخل األول الى تفوقو في مكونات الحاصل

المتمثمة بعدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة مما أنعكس باإليجاب عمى زيادة حاصل الحبوب  ،إن ىذه النتيجة يعكس بوضوح تغير

استجابة الصنف بتغير عوامل النمو المتمثل بتغير مستويات السماد النيتروجيني وأثر ذلك في حاصل الحبوب ويتبين أن تأثير السماد

النيتروجيني كان أكثر من تأثير الصنف في زيادة حاصل الحبوب  ،تتفق ىذه النتيجة مع نتائج  Gulوآخرون ( a 2012و  )bالمذين

وجدوا تداخالً معنوياً بين أصناف الحنطة ومستويات السماد النيتروجيني .

أرتبط حاصل الحبوب ارتباطا معنوياً موجباً مع جميع الصفات المدروسة عدا صفتي وزن  1000حبة ودليل الحصاد (الجدول ، )3

إن االرتباط المعنوي الموجب بين حاصل الحبوب ومكوناتو المتمثل بعدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة أنعكس باإليجاب عمى زيادة

الحاصل لعاممي الدراسة والتداخل بينيما  ،وقد وجد المحمدي ( )2010ارتباطا موجباً عالية المعنوية بين حاصل الحبوب وعدد
الحبوب/سنبمة كما وجد البدراني ( )2010و الحيدري والبمداوي ( )2011ارتباطا موجباً عالية المعنوية بين حاصل الحبوب ومكوناتو الثالث

عدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة ووزن  1000حبة بينما الحظ  Yasariوآخرون ( )2012أن حاصل الحبوب أرتبط ارتباطا معنوي ًا

موجباً فقط مع عدد السنابل/م. 2
حاصل القش :

يبين الجدول ( )2وجود فروق معنوية بين الصنفين في حاصل القش  ،فقد تفوق صنف إباء  99معنوياً وأعطى أعمى معدل لمصفة

بمغ  2893.3كغم/ىـ مقارنةً بالصنف شام  6الذي أعطى أقل معدل لمصفة بمغ  1541.0كغم/ىـ والفارق بين المعدلين بمغ 1352.3
كغم/ىـ  ،إن سبب تفوق صنف إباء  99يرجع الى تفوقو المعنوي في ارتفاع النبات وطول السنبمة وتفوقو غير المعنوي في عدد السنابل/م

2

وعدد الحبوب/سنبمة وىذا ما يثبتو عالقة االرتباط المعنوية الموجبة بين ىذه الصفات وصفة حاصل القش (الجدول  ، )3اتفقت ىذه النتيجة

مع نتائج  Hafezوآخرون( )2012و  Abd El-Razekو  . )2013( El-Sheshtawyسبب السماد النيتروجيني زيادة معنوية في

حاصل القش إذ أعطى المستوى الرابع من السماد أعمى معدل لمصفة بمغ  3463.3كغم/ىـ بينما أعطت معاممة عدم التسميد أقل معدل

لمصفة بمغ  1275.0كغم/ىـ وبمغ الفارق بالزيادة  2188.3كغم/ىـ  ،ويرجع ىذا الى تفوق المستوى الرابع من السماد في ارتفاع النبات

وطول السنبمة وعدد السنابل/م 2وعدد الحبوب/سنبمة مما أنعكس عمى زيادة حاصل القش ويؤكد ذلك االرتباط المعنوي الموجب بين تمك

الصفات وحاصل القش (الجدول  ، )3تتفق ىذه النتيجة مع وجده  Snobarوآخرون ( )2011و  Gulوآخرون ( )a 2012و Shehzad

وآخرون ( )2002من وجود زيادة معنوية في حاصل القش بزيادة مستويات السماد النيتروجيني  .وبالنسبة لمتداخل بين العاممين فقد أعطى

التداخل بين صنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد النيتروجيني أعمى متوسط لمصفة بمغ  5243.3كغم/ىـ في حين أعطى التداخل

بين صنف شام  6ومعاممة عدم التسميد أقل متوسط لمصفة بمغ  1266.7كغم/ىـ وبمغت الزيادة لممتوسط األول عن الثاني  3960كغم/ىـ ،
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2
يرجع سبب تفوق التداخل األول الى تفوقو في ارتفاع النبات وطول السنبمة وعدد السنابل/م وعدد الحبوب/سنبمة  ،جاءت ىذه النتائج متفقةً

مع نتائج  Abd El-Razekو. )2013( El-Sheshtawy

يبين الجدول ( )3أن صفة حاصل القش أرتبط ارتباطا موجباً وعالي المعنوية مع أغمب الصفات المدروسة وسالباً عالي المعنوية مع

وزن  1000حبة ودليل الحصاد وىذا يعني أن حاصل القش يقل مع زيادة انتقال المادة الجافة من أجزاء النبات الى الحبوب وىو ما يعرف
بدليل الحصاد وىذا ما أثبتو نتائج تحميل معامل االرتباط البسيط بين الصفات من خالل وجود عالقة عكسية بين وزن  1000حبة وجميع

الصفات المدروسة عدا دليل الحصاد .
الحاصل البايولوجي :

يوضح الجدول ( )2وجود فروق معنوية بين الصنفين في ىذه الصفة إذ أعطى صنف إباء  99أعمى معدل لمصفة بمغ 3706.7

كغم/ىـ بزيادة بمغت  1372.5كغم/ىـ قياساً الى صنف شام  6الذي أعطى أقل معدل لمصفة بمغ  2334.2كغم/ىـ  ،يرجع سبب تفوق
صنف إباء  99الى تفوقو المعنوي في حاصل القش وتفوقو غير المعنوي في حاصل الحبوب ويؤكد ذلك االرتباط المعنوي الموجب بين

الحاصل البايولوجي وصفتي حاصل القش والحبوب (الجدول  ، )3تتفق ىذه النتيجة مع نتائج جدوع وباقر ( )2012و  Hafezوآخرون

( )2012و النوري ونايف ( . )2013سمكت صفة الحاصل البايولوجي سموكاً مشابياً لصفتي حاصل القش والحبوب تحت تأثير مستويات
السماد النيتروجيني إذ حقق المستوى الرابع من السماد أعمى معدل لمحاصل البايولوجي بمغ  4633.3كغم/ىـ بينما أعطت معاممة عدم
التسميد أقل معدل لمصفة بمغ  1780.0كغم/ىـ وبمغت الزيادة لممعدل األول عن الثاني  2853.3كغم/ىـ  ،وىذا يرجع الى التفوق المعنوي

لممستوى الرابع من السماد في صفتي حاصل الحبوب والقش والذي أدى الى تفوقو في ىذه الصفة أيضاً لوجود عالقة ارتباط موجبة بين
الحاصل البايولوجي وحاصل الحبوب والقش (الجدول  ، )3ىذه النتائج جاءت متفقةً مع نتائج الجمبي ودحل ( )2012و  Mojidوآخرون

( . )2012وفيما يخص التداخل بين عاممي الدراسة فإن التداخل بين الصنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد النيتروجيني أعطى

أعمى متوسط لمحاصل البايولوجي بمغ  6470.0كغم/ىـ بزيادة بمغت  4703.3كغم/ىـ عن التداخل بين الصنف ذاتو ومعاممة عدم التسميد
التي أعطت أقل متوسط لمصفة بمغ  1766.7كغم/ىـ  ،وىذا ناتج من تفوق التداخل األول في صفتي حاصل الحبوب والقش مما أنعكس

باإليجاب عمى الحاصل البايولوجي واالرتباط بين ىذه الصفات يؤكد ذلك (الجدول  ، )3كما أن ىذا يعني تغير االستجابة لمصنف بتغير

مستويات السماد النيتروجيني وأن السماد النيتروجيني أكثر تأثي اًر من التركيب الوراثي لمصنف في ىذه الصفة  ،ألن الحاصل البايولوجي
عبارة عن المادة الجافة الكمية المنتجة في وحدة المساحة وأن أي تغير في العامل البيئي سوف ينعكس عمى العامل الوراثي ويظير تأثير

ذلك عمى الحاصل البايولوجي لممحصول وفي المحصمة النيائية يؤثر عمى حاصل الحبوب .

تشير نتائج تحميل معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة (الجدول  )3إلى وجود ارتباط موجب وعالي المعنوية بين الحاصل

البايولوجي وأغمب الصفات المدروسة وسالباً مع صفتي وزن  1000حبة ودليل الحصاد  ،وتفسير ىذه مشابو لتفسير االرتباط المعنوي
السالب بين حاصل القش وصفتي وزن  1000حبة ودليل الحصاد السابقة الذكر  ،وجد المحمدي ( )2000ارتباطا معنوياً موجباً بين

الحاصل البايولوجي وعدد السنابل/م 2وارتفاع النبات ووجد  Shakilehوآخرون ( )2012ارتباط معنوي موجب بين الحاصل البايولوجي
وعدد السنابل/م. 2
دليل الحصاد :

كانت الفروق بين الصنفين معنوية ليذه الصفة (الجدول  )2والصنف شام  6أعطى أعمى معدل بمغ  % 34بزيادة قدرىا % 10.5

عن الصنف إباء  99الذي أعطى أقل معدل لمصفة بمغ  ، % 23.5يرجع سبب تفوق صنف شام  6الى تفوقو في وزن  1000حبة فمن

نتائج تحميل معامل االرتباط بين الصفات (الجدول  )3نجد أن أعمى قيمة ارتباط موجبة بين صفة دليل الحصاد وبقية الصفات كانت مع

صفة وزن  1000حبة  ،وىذا يعني أن صنف شام  6كان أكفأ من صنف إباء  99في تحويل نسبة أكبر من المادة الجافة الى الحبوب

مما أدى الى زيادة وزنيا ألن دليل الحصاد ىي المقدرة الفسمجية لمنبات في تحويل المادة الجافة الى حاصل الحبوب  ،اتفقت ىذه النتيجة

مع نتائج ولي ( )2010و ولطيف وآخرون ( )2011وجدوع وباقر ( )2012المذين أكدوا عمى اختالف أصناف الحنطة في دليل الحصاد

نتيجةً الختالف قابميتيا عمى تحويل المواد الممثمة من المصدر الى المصب  .لم تكن الفروق معنوية بين مستويات السماد النيتروجيني
ليذه الصفة  .وبالنسبة لمتداخل فقد تفوق معنوياً التداخل بين صنف شام  6والمستوى الرابع من السمـاد النيتروجيني بإعطاء أعمى متوسط

لمصفة بمغ  % 40.9عمى التداخل بين الصنف إباء  99والمستوى الرابع من السماد الذي بمغ متوسطو  % 19.4وبمغت الزيادة لممتوسط

األول عن الثاني  ، % 21.5وىذا يدل عمى أن تأثير التركيب الوراثي لمصنف أكثر من تأثير السماد النيتروجيني في ىذه الصفة ومما
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يؤيد ذلك ىو الفروق المعنوية بين الصنفين وعدم وجودىا بين مستويات السماد النيتروجيني وكذلك ثبات االستجابة لمصنف الواحد بتغير

مستويات السماد النيتروجيني  .إن سبب أعطاء التداخل الثاني أقل متوسط لدليل الحصاد بالرغم من تفوقو في جميع الصفات المدروسة

عدا وزن  1000حبة يرجـع الى االرتباط الموجب الوحيد بين وزن 1000حبة ودليل الحصاد (الجدول  )3وانعكاس تأثير ىذا االرتباط عمى
التداخل بين عاممي الدراسة وأن سبب أعطاء التداخل األول أعمى متوسط لمصفة يرجع الى التفوق المعنوي لصنف شام  6والتفوق غير

المعنوي لممستوى السمادي الرابع مما أنعكس أيجابياً عمى التداخل بينيما  ،اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج  Abd El-Razekو El-

. )2013( Sheshtawy

يبين الجدول ( )3أن ىذه الصفة لم تكن ليا ارتباط معنوي مع جميع الصفات المدروسة عدا صفتي حاصل القش والحاصل

البايولوجي فقد كان االرتباط بيما سالباً وعالي المعنوية أي أن دليل الحصاد يزداد بأنخفاض حاصل القش والحاصل البايولوجي نتيجةً
لتحويل نسبة كبيرة من المادة الجافة من مختمف أجزاء النبات الى الحبوب  .ولذلك كان ألرتباط دليل الحصاد مع وزن  1000حبة أعمى

قيمة موجبة ( )0.314مقارنةً بقيم أرتباطيا ببقية الصفات  ،ومما يؤيد ىذا األتجاه ىو االرتباط المعنوي الموجب بين دليل الحصاد ووزن

 1000حبة الذي وجده المحمدي ( )2010واألرتباط المعنوي الموجب بين دليل الحصاد ووزن الحبوب/سنبمة الذي وجده Shakileh
وآخرون (. )2012

من النتائج المتحصل عمييا نالحظ أن معدل الصفات المدروسة عدا وزن  1000حبة ودليل الحصاد أزداد بزيادة مستويات

النيتروجين المضافة الى التربة وكانت أعمى قيم ليذه الصفات عند المستويات العالية من السماد ( 120كغم /Nىـ) وأقل قيم عند مستوى
عدم التسميد وىذا يدل عمى أن أرض التجربة تفتقر في جاىزيتيا لعنصر غذائي ميم لنمو النبات وىو النيتروجين (الجدول  )1مما سبب

استجابة عالية لمتربة لمستويات السماد المضافة وأن افتقار تربة المنطقة لمنيتروجين يرجع الى كونيا ذات نسجة خفيفة وكونيا منطقة
أروائية مما يجعل غسل عنصر النيتروجين منيا سيالً بمياه الري  .كما يالحظ من النتائج الواردة في الجدول ( )2انخفاض معدل

القياسات لمصفات المدروسة قياساً الى الدراسات المحمية المختمفة والمنشورة عن عاممي الدراسة يرجع سبب ذلك الى افتقار التربة لممغذيات

(الجدول  )1ولوجود نسبة من الحصى في أرض التجربة والذي أثر سمباً في نمو النبات بشكل عام مما أنعكس بدوره سمباً عمى صفات
الحاصل ومكوناتو.

نستنتج مما تقدم أن الصنفين المستخدمين في الدراسة قد اختمفا معنوياَ في أستجابتيما ألضافة السماد النيتروجيني وتفوق صنف إباء

 99مع  120كغم /Nىـ في حاصل الحبوب والقش  ،وتؤكد قيم االرتباط المعنوية الموجبة بين جميع الصفات المدروسة عدا صفتي وزن

 1000حبة ودليل الحصاد  ،بأن العمميات الحيوية لمنبات وثيقة الصمة بعضيا مع البعض وأن أي عامل يؤثر معنوياً في عممية حيوية
معينة يؤثر بدوره أيجابياً عمى بقية العمميات الحيوية األخرى وتظير نتائجيا عمى الصفات المظيرية لمنبات .
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الجدول ( )2تأثير األصناف ومستويات السماد النيتروجيني والتداخل بينهما في الصفات المدروسة
الصفات
األصناف
إباء )V1( 99
شام )V2( 6

ارتفاع النبات
(سم)
40.1 a

34.8 b

مستويات السماد النيتروجيني (كغم/هـ)
31.3 c
()N0
0
36.2 b
)N1( 40

طول السنبمة

عدد السنابل/م

(سم)
6.1 a

301.3 a

5.3 b

248.6 a

2

عدد

وزن 0000

الحبوب/سنبمة
16.7 a

حبة (غم)
21.8 b

16.6 a

24.8 a

حاصل الحبوب
(كغم/ىـ)
813.3 a
793.2 a

حاصل القش
(كغم/ىـ)
2893.3 a

1541.0 b

الحاصل البايولوجي
(كغم/ىـ)
3706.7 a

2334.2 b

دليل الحصاد
()%
23.5 b
34.0 a

5.0 b

200.5 c

12.6 c

25.2 a

505.0 c

1275.0 c

1780.0 c

28.4 a

5.2 b

240.8 bc

14.8 bc

24.0 ab

693.0 bc

1875.3 bc

2568.3 b

28.0 a

()N2

39.7 a

5.9 a

290.7 ab

17.9 b

23.3 b

845.0 b

2255.0 b

3100.0 b

28.4 a

)N3( 020

42.6 a

6.6 a

367.7 a

21.4 a

20.7 c

1170.0 a

3463.3 a

4633.3 a

30.2 a

التداخل بين األصناف ومستويات السماد النيتروجيني
12.2 c
198.3 b
5.4 bc
34.8 cd
N0 × V1
14.6 bc
262.3 b
5.5 bc
38.5 bc
N0 × V1
17.8 ab
319.3 ab
6.4 ab
41.9 ab
N2 × V1
22.2 a
425.0 a
7.0 a
45.2 a
N3 × V1
12.9 c
202.7 b
4.5 c
27.9 e
N0 × V2
15.0 bc
219.3 b
4.8 c
33.8 d
N0 × V2
18.0 ab
262.0 b
5.5 bc
37.6 bcd
N2 × V2
22.7 a
310.3 ab
6.2 ab
40.1 b
N3 × V2
*القيم التي تحمل حروفاً مختمفة تختمف عن بعضيا معنوياً عند مستوى احتمال . %5

23.3 cd
22.3 d
22.0 d
19.7 e
27.0 a
25.7 ab
24.7 bc
21.7 d

80

67

483.3 c
720.0 c
823.3 bc
1226.7 a
526.7 c
666.0 c
866.7 abc
1113.3 ab

1283.3 c
2206.7 bc
2840.0 b
5243.3 a
1266.7 c
1544.0 c
1670.0 c
1683.3 c

1766.7 d
2926.7 bc
3663.3 b
6470.0 a
1793.3 d
2210.0 cd
2536.7 c
2796.7 bcd

27.3 abc
25.0 bc
22.5 bc
19.4 c
29.6 abc
31.1 abc
34.4 ab
40.9 a
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الجدول ( )3قيم معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة

ارتفاع النبات

()%

البايولوجي

القش

الحبوب

حبة

/سنبمة

السنابل/م

0.729

** 0.674

0.659

** -0.659

** 0.784

** 0.602

0.607

** 0.540

0.639

** -0.592

** 0.783

* 0.526

0.764

** 0.684

0.789

** -0.532

*0.525

0.596

** 0.525

0.649

* -0.472

-0.614

** -0.599

0.631

* 0.486

-0.139

طول السنبمة
عدد السنابل/م

دليل الحصاد

الحاصل

حاصل

حاصل

وزن 1111

عدد الحبوب

عدد

0.010
2

-0.202

عدد الحبوب /سنبمة

0.050

وزن  1111حبة

0.314

حاصل الحبوب

0.305

حاصل القش

** -0.630

الحاصل البايولوجي

** -0.498

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

طول
2

السنبمة

** 0.876

-0.413
*

0.958
**

* ** ،معنوي عند مستوى أحتمال  5و  %0عمى التوالي .

المصادر

األمير  ،فؤاد قاسم ( . )2000الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم  .بغداد  ،العراق  ،ع ص . 390

البدراني  ،عماد محمود عمي ( .)2010تأثير مستويات النيتروجين عمى صفـات النمو والحاصـل لصنفين من الحنطة الناعمة Triticum
 . aestivum L .مجمة األنبار لمعموم الزراعية . 007-98 : )8( 3 ،

جدوع  ،خضير عباس وحيدر عبد الرزاق باقر ( .)2002تأثير عمق البذار في صفات الحاصل ومكوناتو لستة أصناف من الحنطة .
مجمة العموم الزراعية العراقية . 37-25 : )0(43 ،

الجمبي  ،فائق توفيق و إحسان نواف دحل ( .)2012تأثير مياه الري الممغنطة ومستويـات األسمدة في صفات الحاصل لحنطة الخبز .
مجمة العموم الزراعية العراقية . 03-0 : )4( 43 ،

حسن  ،سالم عبد الرحمن و حماد ألياس خضر ( . )2002تأثير مواعيد الزراعة لثالث أصناف من الحنطة عمى صفات الحاصل
ومكوناتو في شمال العراق في محافظة نينوى .مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية.008-003:)3(02،

حسين  ،عمي سالم ( . )2002تأثير المقاح البكتيري  Pseudomonas fluorescensفي النـمو والحاصل ومكوناتـو ألربعة أصناف من
الحنطة الناعمة  . Triticum aestivumمجمة ذي قار لمبحوث الزراعية.087-073:)0(0،

الحكيم  ،عبد الحسين نوري ( .)2000دراسات في الزراعة العراقية (الزراعة المستقبمية) .الجزء األول ،بغداد ،العراق  .ع ص . 232

الحيدري  ،ىناء خضير محمد عمي و محمد ىذال كاظم البمداوي ( . )2000تأثر صفات ورقة العمم والحاصل ومكوناتو بمواعيد أضافة
النيتروجين في بعض أصناف حنطة الخبز  .مجمة التقني . 72-66 : )0(24 ،

الراوي  ،خاشع محمود وعبد العزيز محمد خمف اهلل ( . )2000تصميم وتحميل التجارب الزراعية  .و ازرة التعميم العالـي والبحث العممي ـ
جامعة الموصل  ،الطبعة الثانية  ،ع ص . 488

الفيداوي  ،حمادة مصمح مطر ( . )2002تأثير كمية البـذار في صفـات نمو وحاصل تراكيب وراثية من الحنطة الناعمة Triticum
 aestivum L .مزروعة في موقعين  .المجمة العراقية لدراسات الصحراء . 50-42 : )0(4 ،
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