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  المستخلص

  
ف�ي ترب�ه مزيجي�ه بھ�دف معرف�ة إس�تجابة محص�ول ال�ذرة ) ش�رق الرم�ادي ( ة الص�وفيه ف�ي منطق� ٢٠٠٥أجريت تجرب�ه ف�ي الموس�م الربيع�ي       

)  ٢٠،  ١٦٠،  ١٢٠،  ٨٠( نايتروجين تحت تأثير أربعة مستويات من ال) محلي ،إنقاذ ( إختير لھذا الغرض تركيبين وراثيين . البيضاء للنايتروجين 
زرع الصنفان ف�ي اKس�بوع اKول م�ن ش�ھر . ميم القطاعات العشوائيه وبثOثة مكررات ھكتار ، وضعت بترتيب اKلواح المنشقه ضمن تص/  Nكغم 

ع�دد اوراق النب�ات ، ال�وزن ( ف�ي ك�ل م�ن الص�فات ) إنق�اذ( تف�وق  الص�نف . س�م )  ١٥ x ٥٠( نيسان بطريقة الخطوط داخل ألواح وبمسافة زراعه 
أدت إض��افة . ي ف��ي ص��فة إرتف��اع النب�ات ، ول��م يختلف��ا معنوي��ا ف�ي ص��فة وزن الحب��ة بينم��ا  تف��وق الص��نف المحل�) . الج�اف للنب��ات ، حاص��ل الحب�وب 

، إذا أعط�ى ) حب�ه ، ال�وزن الج�اف للنب�ات ، حاص�ل الحب�وب  ٣٠٠إرتف�اع النب�ات ، وزن ( النايتروجين بشكل متزايد إلى زيادة معنوي�ة ف�ي ك�ل م�ن 
. عل�ى الت�والي ) ھكت�ار/ ط�ن  ٨.٣غ�م ،  ١٥٩.٨غ�م ،  ٦.٧،  س�م  ١٨٠.٥ ( ت ھكت�ار أعل�ى مع�دل لھ�ذه الص�فا/  Nكغم  ٢٠٠مستوى النايتروجين 

  .نستنتج أن الذره البيضاء تستجيب gضافة النايتروجين وبمعدfت إضافه عاليه 

 

 
 

RESPONSE  OF Sorghum  bicolor  L.Moench  TO  NITROGEN  
FERTILIZER 

 
 

Mahmood A. Salama  
Uuiversity of Anbar - College  of  Agriculture -  Iraq 

 

 
 
 
Abstract 

 

       The  Experiment  has  been  conduct  during  spring  season of 2005,  at  Al-Sofiya  village,  east  of  Ramadi 

city .  The  Experiment  was conduct to study the   response  of  Sorghum  bicolor  L.Moench  to  Nitrogen  
fertilizer . Two  hereditary  structures  ( local , Ingath ) were  chosen  under  the  effect  of  four   nitrogen  levels 
( 80 , 120 , 160 , 200 ) kgN/h. Those  were  put  in  split plot design with three replicates . The  two  varieties  
were  planted  in  the  first  week  of  April  in  lines   inside  the  plots  at  distance  ( 50 x 15 ) cm . The ( Ingath )  
cultivar  gave the highest rate of   ( leaves  number , the  plant  dry  weight , seeds  yield), while  the  local  
cultivar gave high  rate of  plant  height . There is no significant difference between two cultivars in seed weight .      
      The  increasingly  addition  of  nitrogen  led  to  the  increase  of  ( plant  height , weight of  300  seeds , The  
plant  dry  weight ,  seeds yield ) significantly  where  the  nitrogen  level  200kgN/h  resulted  in a  heighest  rate  
for  those  characteristic   ( 180,3 cm , 6.7  gram , 159.8 gram , 8.3 t/h  respectively  . So  we  can  conclude  that  
the  sorghum  bicolor  L .Moench  responds  to  the  addition  of  Nitrogen  at  high  addition  rates . 
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  المقدمه
  

الرئيس�ة  الغذائي�ةالعناص�ر  أھ�ميعد النايتروجين م�ن       
والذرة البيض�اء م�ن . في نمو وإنتاجية محاصيل الحبوب 

التي تستجيب gض�افة الن�ايتروجين ، ولكونھ�ا المحاصيل 
من المحاصيل المجھدة للتربة ، يجب إضافة النايتروجين 

إن ال�ذرة البيض�اء . بكميات كافية لنمو وإنتاج المحصول 
الحبوبي��ة تعتب��ر مص��در غ��ذائي لكثي��ر م��ن ال��دول الفقي��رة 
fحتوائھ��ا عل��ى نس��بة كبي��رة م��ن الب��روتين ، فض��O ع��ن 

وال���ذرة البيض���اء . لتغذي���ة ال���دواجن دخولھ���ا ف���ي عOئ���ق 
الحبوبية  أكثر تجمعا للنترات في مقطع التربة عند زي�ادة 
التسميد النايتروجيني مقارنة بالذرة الصفراء ، ھ�ذا يعن�ي 

ذرة الص�فراء للن�ايتروجين ــــــــ�ـن الــم استجابةأنھا أقل 
)Shroyer, 1991 ( أن، عل�����ى ال�����رغم م�����ن  Oك�����

متساوية م�ن الن�ايتروجين ف�ي المحصولين يسحب كميات 
وحدة المساحة فإن المادة الجافة لمحصول الذرة البيض�اء 

ن المض���������اف ــــ���������ـادة النايتروجيــــ���������ـزداد بزيـــ���������ـت
)Gallaher & Lord, 1991( النيت����روجين  أن

الممت��ـص  يع��د م��ن العوام��ل المح��دده لحاص��ل الحب��وب ، 
 أن)  ٢٠٠٢(وآخ�����������رون  Sifolaحي�����������ث أوض�����������ح 

عمل على زيادة عدد الحبوب في بداية فت�رة النايتروجين ي
مم�ا ي�ؤدي  النباتي�ةأو بداي�ة ش�يخوخة اKعض�اء   اfمتOء

fسيما عن�د ، الى زيادة عدد الحبوب في العنقود الزھري 
فض���O ع���ن تجم���ع الم���ادة  ،ھكت���ار/Nكغ���م ١٥٠ إض���افة

  .   الحبوب  امتOءالجافة فترة 
للنت��روجبن  ااس��تجابتھف��ي  الوراثي��ةتختل��ف التراك��ب       

تف�����وق  إل�����ى)  ٢٠٠٢(المض�����اف ، إذ  أش�����ار ال�����دليمي 
عل���ى ع���دد م���ن التراكي���ب ) إنق���اذ ( التركي���ب ال���وراثي 

ف��ي حاص��ل الحب��وب عن��د الزراع��ة ف��ي الموس��م  الوراثي��ة
الربيعي ، وأضاف بأن زيادة الن�ايتروجين المض�اف أدت 

حب����ة  ٣٠٠زي����ادة حاص����ل الم����ادة الجاف����ة ووزن  إل����ى
موس�م الربيع�ي والخريف�ي ، حي�ث وحاصل الحبوب ف�ي ال

أعل��ى  ھكت��ار/ Nكغ��م  ١٦٠أعط��ى المس��توى الس��مادي 
  .معدل لحاصل الحبوب 

المدخل ال�ى الع�راق ح�ديثا ) أنقاذ (ولكون  الصنف        
م��ن )   ٢٠٠٥(م��ن قب��ل  المحم��دي  إلي��ه أش��يرحس��ب م��ا 

ويتمي��ز بإنتاجي��ة  عالي��ة   المھم��ة اfقتص��اديةالمحاص��يل 
دخال�ه م�ع الص�نف المحل�ي ف�ي تجرب�ة من الحب�وب ، ت�م إ

م��ن الن��ايتروجين لمعرف��ة  مختلف��ةتح��ت ت��أثير مس��تويات 
  .من الذرة البيضاء جابة نمو وإنتاجية ھذين الصنفين إست

  

  المواد  وطرائق  العمل
  

ف�ي  ٢٠٠٥نفذت تجربة حقلية  في الموسم الربيعي        
  ،  مزيجيهي تربة ـشرق مدينة الرمادي ف الصوفيةمنطقة 

  

لغرض دراسة إستجابة محص�ول ال�ذرة البيض�اء للتس�ميد 
النيتروجيني المضاف ، حرثت اKرض حــراثة متعـامدة 
وتم التنعيم بواسطة آلة اKمشاط النابض�ية ، وم�ن ث�م قس�م 

  .الحقل حسب المخطط الخاص بالتجربة 
ا ـ�ـأستخدم في التجربة صنفان م�ن ال�ذرة البيض�اء ھم      

ة مس��تويات كمع��امOت رئيس��ية وأربع��) إنق��اذ و المحل��ي ( 
)  ٢٠٠،  ١٦٠،  ١٢٠،  ٨٠(م���ن السمـ���ـاد النيتروجين���ي 

كمع�امOت ) N%  ٤٦(ھكتار عل�ى ھيئ�ة يوري�ا /  Nكغم 
 أل���واحبترتيـــ���ـب )  ٤ x ٢( ثانوي���ه ، وض���عت العوام���ل 

وبتص��ميم القطاع��ات   Split plot Design  منش��قة
  .وبثOثة مكررات  الكاملة العشوائية

اKول م���ن ش���ھر  اKس���بوعزرع���ت الب���ذور خ���Oل        
م وبع�رض  ٥نيسان بطريقة الخطوط داخ�ل أل�واح بط�ول 

وبمس����افة  ٢م ١٥التج����ـريبيه  الوح����دةم  ل����تكن مس����احة  ٣
 واس���تمرتس���م  ، روي���ت اKل���واح )  ١٥ x ٥٠( زراع���ه 

ري�ه  ١٢إذ بل�غ ع�دد الري�ات  الحاجةعملية اgرواء حسب 
ھكت��ار /   pكغ��م  ٩٢بمع��دل  ، أض��يف الس��ماد الفوس��فاتي

قب��ل الزراع��ة ، أم��ا الس��ماد ) P%  ٢١ھيئ��ة  داب  ( عل�ى 
 ١٤الن��ايتروجيني أض��يف عل��ى ھيئ��ة دفعت��ين اfول��ى بع��د 

تزھي�ر %  ٥٠يوم من موعد الزرعة والثانية عن�د ظھ�ور 
 ٢٥النبات��ات ،  أجري��ت عملي��ة التعش��يب م��ره واح��دة بع��د 

  .يوم من الزراعة 
قب��ل النض��ج الت��ام ، أختي��رت خم��س وف��ي مرحل��ة م��ا       

لك�ل معامل�ة لقي�اس  الوسطيةمن الخطوط  عشوائيةنباتات 
إرتف���اع  –ع���دد اKوراق ف���ي النب���ات : ( الص���فات اتي���ة 

ال��وزن الج���اف  –) غ���م(حب��ة  ٣٠٠وزن  –) س���م(النب��ات 
وحسب م�ن خOلھ�ا حاص�ل الب�ذور )  )  نبات /غم(للنبات 

ئيا بإس����تخدام حلل����ت البيان����ات إحص����ا) .ھكت����ار / ط����ن ( 
 الخاص���ةاليدوي���ه حس���ب طريق���ة تحلي���ل التب���اين  الحاس���بة

بالتص��ميم المس��تخدم واس��تعمل إختب��ار أق��ل ف��رق معن��وي 
)L.S.D  (ت للمقارنةOبين متوسطات المعام .  
  

  النتائج والمناقشة    
  

  . ــ متوسط عدد اvوراق في النبات١
  

ــ�ـي تفوق التركيب الوراث) ١-جدول (يتضح من            
معنويا في تكوين اكب�ر ع�دد م�ن اKوراق مقارن�ة ) إنقاذ ( 

) إنق��اذ(الص��نف  إنبالص��نف المحل��ي ، عل��ى ال��رغم م��ن 
كم�ا موض�ح ذل�ك ف�ي  اfرتف�اعقصيرة  نباتاتهيتميز بكون 

والقابلي�ة عل�ى  الق�درةان ل�ه  إل�ىمم�ا يش�ير ) .  ٢-جدول (
التفرع وتكوين مساحة ورقية اكب�ر مم�ا علي�ه ف�ي الص�نف 

  دل لوزن ـمع أعلىتكوينه  إلىالذي أدى  اKمرلي ، ـــالمح
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  يOحظ ان زيـــادة مستويات ) .  ٤-جدول (النبات  الجاف 
الن��ايتروجين المض��اف ل��م ت��ؤثر معنوي��ا ف��ي مع��دل ع��دد 

  ا يشير ــ، مم)  ١-جدول (اKوراق المتكونه في الصنفين 
إل��ى ان ھ��ذة الص��فه ھ��ي مت��أثره بالتركي��ب ال��وراثي اكث��ر 

ويOح���ظ م���ن . مم��ا علي���ه بالنس���بة للس��ماد الن���ايتروجيني 
ج����دول نفس����ه ان الت����داخل ب����ين الت����ركيبين  ال����وراثيين ال

  ومستويات النايتروجين المضاف أثر معنويا فــــي معدل

  
  
  

  
  متوسط عدد أوراق النبات لمستويات السماد النايتروجيني:  ١ -جدول

  
  

  اvصناف
A  

  

  ھكتار/ Nمستويات النايتروجين كغم 
B  

     
 المعدل      

         ٢٠٠           ١٦٠           ١٢٠           ٨٠  

 ١٢.٢            ١٢.٨          ١٢.٦           ١٢.٢            ١١.٢          المحلي     
 ١٢.٨          ١٢.١             ١٣.٢           ١٢.٨                       ١٣.١         إنقاذ     
   ١٢.٤               ١٢.٩          ١٢.٥            ١٢.١          المعدل       

               L.S.D                                  A  =* ٠.٥                                                        B    =N.S            B× A   =* 
٠.٦   

  
  
  
  
  )سم( ــ أرتفاع النبات  ٢
  
الصفات التي م�ن  أھمت من النبا ارتفاعصفة  إن          

خOلھ��ا يمك���ن التمي��ز بوض���وح ب��ين أص���ناف م��ن ال���ذرة 
تمي����ز )  ٢ -الج����دول (البيض����اء ، ويب����دو واض����حا م����ن 

الص�نف المحل��ي بتفوق��ه معنوي��ا ف�ي ھ��ذة الص��فة بأعط��اءه 
س��م مقارن��ة بالص��نف إنق��اذ  ٢١٦.٩مع��دل مق��داره   أعل��ى

الن�ايتروجين ق�د  أنيتضح من الجدول نفسه . سم  ١١٨.٣
النب��ات وللص��نفين ،  ارتف��اعأث��ر معنوي��ا ف��ي زي��ادة مع��دل 
م�������ن  العالي�������ةة المع�������دfت حي�������ث أظھ�������رت  أض�������اف

ھكتار بتك�وين / Nكغم ) ٢٠٠و ١٦٠( ن النايتروجيـــــــ
س��م )  ١٨٠.٥و  ١٧٢.٢( اعل��ى مع��دل لھ��ذة الص��فة بل��غ 

م�ن  الواطئ�ةعلى التوالي بتفوقھما على معدfت اfضافه 
الت��داخل ب��ين اKص��ناف   أن يض��اأويتض��ح . الن��ايتروجين 
المض��اف ق��د أث��ر معنوي��ا بتف��وق الص��نف  والن��ايتروجين
  أعلىنه ــار بتكويــھكت/ Nكغم  ٢٠٠ إضافةالمحلي عند 

  
  

  
  

  
س����م مقارن����ة بك����ل  ٢٣٩.٣مع����دل fرتف����اع النب����ات بل����غ 

يمك��ن الق��ول ھن��ا .وللص��نفين  اKخ��رىمس��تويات اfض��افه 
ة الص��فة الوراثي��ة النب��ات مت��أثرة بطبيع�� ارتف��اعب��أن ص��فة 

م�ن  أص�نافتمي�ز بع�ض  إمكاني�ة إل�ىللصنف وھذا ي�ؤدي 
أما ت�أثير الن�ايتروجين . الذرة البيضاء عن بعضھا البعض 

وخطي��ه بزي��ادة مع��دfت  مس��تمرةالزي��ادة  أنيب��دو واض��حا 
الص��نفين م��ن ال��ذرة البيض��اء  أن إل��ىمم��ا يش��ير  اgض��افة

ن���د الن���ايتروجين المض���اف وخاص���ة ع gض���افةيس���تجيبان 
   Ketterings(    أش�����اردفع�����ات حي�����ث  إل�����ىمه ـ�����ـتقسي

تقس����يم الن����ايتروجين عن����د  أن إل����ى)  ٢٠٠٤،  وآخ����رون
أض��افته يزي��د م��ن كف��اءة الن��ايتروجين المم��تص م��ن قب��ل 

دور  إل������ىمحص������ول ال������ذرة البيض������اء ، ويع������ود ذل������ك 
واس��تطالة  وانقس��امھاالن��ايتروجين ف��ي زي��ادة نم��و الخOي��ا 

) .  ١٩٧٧، ونوآخ�������������������ر  Sader(  الس�������������������Oميات 

  
  
  

ح��افظ عل��ى ) إنق��اذ ( ھ��ذه الص��فة ، يظھ��ر ان الص��نف 
تفوق����ه ف����ي تك����وين اكب����ر ع����دد م����ن اKوراق بزي����ادة 

الن����ايتروجين المض����اف ، إض����افة إل����ى أن   مس����تويات
الصنف المحلي المتفوق بإضافة المس�تويات العالي�ة م�ن 

، ال�ذي ھكت�ار/   Nكغ�م)  ٢٠٠ ، ١٦٠ ( الن�ايتروجين 
  .كون اقل معدل ل´وراق في النبات 
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  لمستويات السماد النايتروجيني) سم (متوسط أرتفاع النبات :  ٢-جدول
  

       
  

  اvصناف
A  
  

  ھكتار/ Nمستويات النايتروجين كغم 
B  

  
 المعدل

  
٨٠ 

  
١٢٠ 

  
١٦٠ 

  
٢٠٠ 

 ٢١٦.٩ ٢٣٩.٣ ٢٢٠.٦ ٢١٦.٠ ١٩٢.٠ المحلي
 ١١٨.٣ ١٢١.٨ ١٢٣.٨ ١١٤.٠ ١١٣.٦ إنقاذ
  ١٨٠.٥ ١٧٢.٢ ١٦٥.٠ ١٥٢.٨  المعدل
               L.S.D                              A  =** ٢١.١                                            B    =* ٧.١                  B× A    =

**١٠.٠  
  
  
  )غم ( حبة  ٣٠٠ـ  وزن ٣
  

ل�م يختل��ف الص��نفان المحل�ي وإنق��اذ ف��ي مع��دل وزن       
ي مع����دل ھ����ذة الص����فة تقريب����ا ـ����ـتم����اثO ف الحب����ة ، ب����ل

الت����ايتروجين  إض����افةبينم����ا أث����رت ) .  ٣-دول ــــ����ــج(
غم ـــــ��ـك)  ٢٠٠،  ١٦٠،  ١٢٠(   اgض��افةات ـبمستوي��

N / بإعط���اءھكت��ار الت���ي ل���م تختل���ف فيم���ا بينھ���ا معنوي���ا 
حبة عل�ى  ٣٠٠غم لوزن ) ٦.٧،   ٦.٥،  ٦.٥( معدfت 

كغ��م  ٨٠مادي ـــ��ـالمس��توى السة بـــ��ـارنـــــــي مقـ��ـالتوال
N /غ ــة بلــــل معدل لھذة الصفــــــھكتار الذي أعطى أق  
  

  
  

  بشــكل متزايــد النايتروجين إضافةيOحظ أن . غم  ٥.٩
الن��ايتروجين  أن إل��ىيزي��د م��ن وزن الحب��ة ، مم��ا يش��ير 

، وزي�ادة نس�به الب�روتين  ممتلئ�ةيعمل على تكوين حبوب 
 أن إل��ى أش��ارال��ذي )  ١٩٨٨(   Muchowفض��O ع��ن 

 الفت���رة أطال���ةزي���ادة الن���ايتروجين المض���اف تس���اھم ف���ي 
كمي�ات عالي�ه م�ن الم�واد fمتOء الحبوب وتجميع  الفعالة

التي تعم�ل عل�ى زي�ادة وزن  البروتينية والكاربوھيدراتية
    .   الحبة 

  
  
  
  

  لمستويات السماد النايتروجيني ) غم(حبة  ٣٠٠متوسط وزن : ٣-جدول

  
  

vصنافا  
A  
  

  ھكتار/ Nمستويات النايتروجين كغم 
B  

  
 المعدل

  
٨٠ 

  
١٢٠ 

  
١٦٠ 

  
٢٠٠ 

 ٦.٢ ٦.٥ ٦.٢ ٦.٢ ٦.٠ المحلي
 ٦.٥ ٦.٨ ٦.٨ ٦.٨ ٥.٨ إنقاذ
  ٦.٧ ٦.٥ ٦.٥ ٥.٩  المعدل

        L.S.D                     A  =N.S                                        B **  =٠.٥                                    B× A  =N.S 
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 ١٥

  
  ) غم(الوزن الجاف للنبات  -٤
  

 إذ، اختلف الصنفان في معدل الوزن الجاف للنبات       
غ�م عل�ى الص�نف  ٢٢٠.١ إعط�اءتفوق الصنف انقاذ في 

 ١١١.٢المحل��ي وبمق��دار الض��عف تقريب��ا وال��ذي اعط��ى 
م م��ن عل��ى ال��رغ) . ٤-ج��دول( غ��م كمع��دل لھ��ذة الص��فة 

تمي��ز الص��نف المحل��ي ف��ي ص��فة  ارتف��اع النب��ات مقارن��ة 
 اKوراقكون عدد اكثر من  اKخيرولكن ، بالصنف انقاذ 

فضO ع�ن الزي�ادة ف�ي ط�ول وع�رض الورق�ة أي بمعن�ى 
تكوينه مساحة ورقية اكبر مما علي�ة ف�ي الص�نف المحل�ي 

الص�نف انق�اذ مع�دل  إعط�اءلذا يعد السبب الرئيسي في ، 
) ٢٠٠١( ويؤك��د الكبيس��ي . الج��اف للنب��ات  لل��وزن أعل��ى

م���ا تق���دم ب���أن ھن���اك اختOف���ات معنوي���ة ب���ين التراكي���ب 
الم��ادة الجاف�ة ف�ي الموس�مين الخريف��ي  إنت�اجالوراثي�ة ف�ي 

 أعطىوالربيعي مقارنة بعدد من التراكيب الوراثية الذي 
. اق�ل مع�دل لحاص�ل الم�ادة الجاف�ة ) م�ايلو (فيھا الصنف 
الص��نف انق��اذ وبس��بب طبيع��ة نم��وه  أن إل��ىوھ��ذا يش��ير 

يتميز ف�ي تك�وين مس�احة ورقي�ه كبي�رة تعم�ل عل�ى زي�ادة 
ـبھا ي�زداد ـــــي بسبـ�الت ئيب الضوــــالتركي كفاءة عملية

  ات ــوزن النب
  

  
  
  

 إض����افةب����ان  أيض����ا)  ٤-ج����دول( يتض����ح م����ن .الج����اف
النايتروجين أثرت معنويا في زيادة مع�دل ال�وزن الج�اف 

ن ــــ����ـات النايتروجيـــ����ـت مستويـــ����ـفوقت إذ.  للنبـ����ـات
ھكت����ار معنوي����ا ف����ي / Nكغ����م ) ٢٠٠،   ١٦٠،   ١٢٠(

ا ــ�ـة مقدارھــــ�ـذه الصفـــــدfت عاليه لھــــن معــــتكوي
غ��م عل��ى الت��والي مقارن��ة )  ١٥٩.٨، ١٤٥.٠، ١٣٨.٣( 

ھكتار الذي أعطى اقل /Nكغم  ٨٠بمستوى النايتروجين 
يب��دو . غ��م   ١١٠مق��داره    مع��دل ل��وزن النب��ات الج��اف

الن���ايتروجين المض���اف يعم���ل عل���ى تك���وين  أنواض���حا 
مجم��وع خض��ري كبي��ر ل��دوره الفاع��ل ف��ي نم��و وتط��ور 

ع�دfت  عالي�ه التي تساھم في تكوين م الخضرية اKجزاء
،  وآخ�رون  Augusti( أشار، ولقد لوزن النبات الجاف 

 الم����ادة الجاف����ة الكلي����ة لنب����ات ال����ذرة أن إل����ى)   ١٩٨٨
البيض��اء ت��زداد بزي��ادة مع��دfت الن��ايتروجين f س��يما ف��ي 

م��ن النم��و لمس��اھمته ف��ي بن��اء وتك��وين  اKول��ىالمراح��ل 
الخOيا مما يش�جع النم�و الس�ريع لل�ذرة البيض�اء وبالت�الي 

  . زيادة وزن نباتھا الجاف 

   
  . متوسط الوزن الجاف للنبات بالغرام لمستويات السماد النايتروجيني : ٤جدول 

  
  

  اvصناف
A  
  

  ھكتار/ Nمستويات النايتروجين كغم 
B  

  
 المعدل

  

٨٠ 
  

١٢٠ 
  

١٦٠ 
  

٢٠٠ 

 ١١١.٢ ١٣٨.٠ ١٢١.٠ ١٠٦.١ ٧٩.٧ المحلي
 ٢٢٠.١ ١٨٠.١ ١٦٩.١ ١٧٠.٩ ١٤٠.٣ إنقاذ
  ١٥٩.٨ ١٤٥.٠ ١٣٨.٣ ١١٠.٠  المعدل

        L.S.D                      A * =٢٢.٨                                          B *  =١٦.٢                                       B× A  =N.S 
  
  
  ) ھكتار/طن( حاصل الحبوب  -٥
   

ب��أن )  ٥-ج��دول( يظھ��ر م��ن النت��ائج ال��واردة ف��ي       
مع��دfت عالي��ه لحاص��ل  إعط��اءالص��نف انق��اذ تمي��ز ف��ي 

حاص���ل  بإعط��اءويOح��ظ بأن��ه تف���وق معنوي��ا . الحب��وب 
ھكت���ار مق���ارن بالص���نف /ط���ن) ١٠.١(ه حب���وب مق���دار
 أش���ارلق���د . ھكت���ار / ط���ن ) ٤.٤( أعط���ىالمحل���ي ال���ذي 

التركيب الوراثي انقاذ قد تفوق  أن إلى) ٢٠٠١(الكبيسي 
معدل لحاصل  أعلى وأعطىعلى التركيب الوراثي مايلو 

ھكت���ار ف���ي الموس���مين /ط���ن) ٤.٩و  ٤.٤(الحب���وب بل���غ 
    ف انقاذ ـفوق الصنيعد ت. الخريفي والربيعي على التوالي 

  
  

  

  
  

ف�ي حاص�ل الحب�وب عل��ى الص�نف المحل�ي طبيعي�ا وذل��ك 
وم�ن مؤش�رات ذل�ك ك�ون نباتات�ه ،  الممي�زةلطبيعة نم�وه 

اقص���ر بكثيــ���ـر م���ن نبات���ات الص���نف المحل���ي fحــ���ـظ 
ربم���ا يف���وق  اKوراقوتكوين���ه ع���دد م���ن ، )  ٢ج���دول (

 ناھذا يقود)  ١-جدول(  أحياناعددھا في الصنف المحلي 
يك��ون مس��احة ورقي��ه اكب��ر فض��O ع��ن  بأن��هالق��ول  إل��ى

المOح��ظ عنھ��ا مم��ا يجع��ل الكس��اء  أوراق��هاتس��اع وط��ول 
نف تعت��رض ق��در ك��اف م��ن الخض��ري لنبات��ات ھ��ذا الص��

  اءة عملية التركيب ـــد من كفـــــمما يزي الضوئية اKشعة
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 ١٦

  
  

 ـداعتقــــــ�عـــــــــــــــOوة عل�ى ذلـــ�ـك ، الضــــوئـــي 
 )Mitchell   ،وراق إغم��اد ب��ان)  ١٩٧٠Kوالن��ورات  ا

الزھرية في الحبوبي�ات لھ�ا كف�اءة تمثي�ل ض�وئي تت�راوح 
 إل�ىھذا كله يش�ير ،  اKوراقمن كفاءة %  ١٠٠-٥٠بين 

وبالتالي ينتج عن�ه )  ٤-جدول( الجافة fحظ زيادة المادة 
ب�ان  أيض�ا)  ٥-ج�دول( يتضح من . زيادة حاصل النبات 

زيادة حاصل  إلىالنايتروجين بشكل متزايد يؤدي  إضافة
الحب�����وب وبش�����كل مس�����تمر ويظھ�����ر تف�����وق مس�����تويات 

ھكت���ار معنوي���ا ف���ي /Nكغ���م)  ٢٠٠، ١٦٠(الن��ايتروجين 
ــــ���ـوب  مق���داره ل الحبــ���ـدل لحاصــ���ـمع أعل���ى إعط���اء

 الواطئ�ةھكت�ار مقارن�ة بالمس�تويات  /طن)   ٨٫٣ ، ٨.١(
ھكت��ار والت���ي /Nغ��مك)  ١٢٠،   ٨٠( م��ن الن��ايتروجين 

)  ٦.٨و  ٥.٨( اق����ل مع����دل لحاص����ل الحب����وب  أعط����ت
محص���ول ال���ذرة  أنيب���دو . ھكت���ار عل���ى الت���والي /ط���ن

المع�����دfت العالي�����ة م�����ن  gض�����افةالبيض�����اء يس�����تجيب 
،  وآخ���رونDeostha ( يــ���ـر ــاذ يش، النايتروجيــ���ـن 

وى ـــــ��������������ـالمست إض��������������افة أن إلـــــ��������������ـى)  ١٩٧١
   اديــــــــــالسم

  
  

  
  
  

مع�دل  أعل�ى إعط�اءھكتار تفوق معنويا ف�ي /Nكغم ٢٠٠
 اKخ�رى اgض�افةــات لحاصل الحبوب مقارنة مع مستوي

ھكت��ار ولن��وعين /Nكغ��م)  ١٥٠،  ١٠٠،  ٥٠، ص��فر ( 
،  وآخ���رون عطي���ة(  وأض��اف،  الوراثي���ةم��ن التراكي���ب 

 ٣٢٠ الس����������مادياس����������تخدام المس����������توى  أن)  ٢٠٠١
 ال���ذرةھكت���ار ادى ال���ى زي���ادة حاص���ل حب���وب /Nكغ���م

مقارنة مع حاصل النباتات التي %  ١٠٢لبيضاء وبنسبة 
محصول  أن إلىھذا يشير بوضوح ، لم يضاف لھا سماد 
الن�ايتروجين وبمس�تويات  gضافة بالذرة البيضاء يستجي

 أن إل��ى أيض��ا)  ٢٠٠٢،ال��دليمي (عالي��ة ويش��ير  إض��افة
الزي������ادة الحاص������لة ف������ي حاص������ل الحب������وب لمس������توى 

 وأعل�ىھكتار  ك�أعلى مس�توى /Nكغم ١٦٠النايتروجين 
اصل الحب�وب ــ�ـحاصل حبوب ناتج عن زي�ادة مك�وني ح

وھ��ذا يتف��ق ) حب��ة  ٣٠٠ع��دد الحب��وب ب��الرأس ووزن ( 
ال��ذين )  ١٩٩٤ ،وآخ��رون Gardner(   إل��ىمن��ه  إش��ارة

حاص��ل الحب��وب ومكونات��ه  أنبين��وا م��ن خ��Oل نت��ائجھم 
ي����زداد بزي����ادة الجرع����ات الس����مادية م����ن الن����ايتروجين 

  . مضاف ال

  
  

  ھكتار لمستويات السماد النايتروجيني /متوسط حاصل الحبوب طن: ٥-جدول
  

  
  اvصناف

A  
  

  ھكتار/ Nمستويات النايتروجين كغم 
B  

  
 المعدل

  
٨٠ 

  
١٢٠ 

  
١٦٠ 

  
٢٠٠ 

 ٤.٤ ٥.٤ ٥.٠ ٣.٩ ٣.٣ المحلي
 ١٠.١ ١١.٢ ١١.٣ ٩.٨ ٨.٢ إنقاذ
  ٨.٣ ٨.١ ٦.٨ ٥.٨  المعدل

        L.S.D              A ** =٢.٣                        B **=٠.٩                     B× A  =N.S 
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