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  المستخلص 

ف��ي إح��دى من��اطق الص��حراء الغربي��ة م��ن الع��راق، خ��'ل الموس��م الزراع��ي  )محافظ��ة ا�نب��ار(جن��وب مدين��ة الق��ائم  نف�ذت ھ��ذه الدراس��ة  
 م الثن�ائيوفوسفات ا�موني ث معام'ت من التسميد بسمادلث') ٩٥أبو غريب وإباء (بھدف دراسة استجابة صنفين من القمح  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥
DAP  + مي�اه ا^ب�ار  باس�تخدامتح�ت نظ�ام ال�ري ب�الرش المح�وري ھ�ـ  /كغ�م )0+0 ,160 + 160 ,200 + 200(يوري�ا وبث'ث�ة مس�تويات
ء التحلي�ل اgحص�ائي أظھ�رت النت�ائج م�ا بع�د إج�را. طبقت التجربة العاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكامل وبث'ثة مك�ررات. الجوفية

  :يلي
   .والفسيولوجية واgنتاجية المورفولوجيةفي جميع الصفات ) %5 احتماليةمستوى ( 95تفوق صنف أبو غريب معنوياً على صنف إباء    -١

  .ھـ/كغم  2246.6طى الذي أع 95 إباءھـ مقارنة بالصنف /كغم 2560.3معدل �نتاح الحبوب بلغ  أعلىغريب  أبوالصنف  وأعطى 
 ھـ على التوالي، ف�ي / كغم 1650 ,2319 ,3712)(بلغت كمية الحاصل الكلي للحبوب لمعام'ت التسميد الث'ثة بالنسبة لصنف أبو غريب   - ٢

 .ھـ على التوالي/ كغم  1240 ,2160 ,3340)( ٩٥ حين بلغت كمية الحاصل الكلي للحبوب بالنسبة لصنف إباء 
   في الوزن الج�اف NPKأعلى النتائج في كافة الصفات المدروسة بما في ذلك نسب العناصر )  200+ 200( ييد العالمعاملة التسمحققت   - ٣

 .والحبوب ونسبة البروتين والنشا في الحبوب لك' الصنفين للنبات 
  .٩٥ باءإقدرة على تحمل الظروف البيئية الصحراوية من صنف  أكثربينت النتائج أن الصنف أبو غريب كان   -٤
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 ِ◌Abstract 
 

     The study was conducted in the west desert area of Iraq, southern of Al-Qaim city during the winter 
season of 2005/2006, to study the response of two wheat cultivars Abu Ghraib and Iba 95 to fertilizer 
treatments, Diammonium Phosphate DAP + Urea (0+0, 160 +160, 200 +200) kg/h under pivot sprinkler 
irrigation system from under ground water. The results showed the following:                                                                      
1- Abu Ghraib cultivar gave significant results at p 5 % compared with Iba 95 cultivar in productivity, 

morphological and Physiological characters. Abu Ghraib cultivar gave high rate of yield 2560.3 kg/ha 
in comparison with Iba 95 cultivar, it gave 2246.6 kg/ha.                                                                                   

2- The three fertilizer treatments gave grain yield (1650, 2319, 3712) kg/ha for Abu Ghraib variety 
respectively, While the same treatments gave grain yield (1240, 2160, 3340) kg/ha respectively for Iba 
95 variety.                                               

3- The high fertilizer level treatment (200 +200) kg/ha gave the highest values in all studied characters 
including percent of N, P, K, in dry weight and grains, and % protein & starch in grains for both 
cultivars.                                                    

4-  Abu Ghraib cultivar was more able to bear desert conditions than Iba 95 cultivar.          
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  :المقدمة
  

محص���ول القم���ح م���ن المحاص���يل الغذائي���ة  يع���د        
. لع���الميالمس���توى اعل���ى  اgس���تراتيجيةوا�قتص���ادية 

ع��ن  ىيوج��د ف��ي الع��راق عج��ز كبي��ر ف��ي ا�نت��اج يغط��
يش����ھد الع����راق نش����اطا زراعي����ا . طري����ق ا�س����تيراد

 ا¢ص��نافعش�وائيا، ول��م يؤخ�ذ بنظ��ر ا�عتب�ار اختي��ار 
م���ن العناص���ر  محاص���يلة الحاج���الزراعي���ة الجي���دة و

ربم��ا ت��ؤدي ال��ى  ةغي��ر المنظم��ان الزراع��ة . الغذائي��ة
تش��كل الت��رب . لغذائي��ة م��ن الترب��ةااس��تنزاف العناص��ر 

راق الكلي�����ة ــــ�����ـاحة العــ�����ـم�����ن مس% ٢٠الجبس�����ية 
)FAO,1990 .(النتروجيني������ة  ا¢س�����مدة إض�����افة إن

رض ع�والفوسفاتية إل�ى ھ�ذه الت�رب ب�الطرق التقليدي�ة ي
ت ــ���ـى الفق���د أو التثبيــــــــ���ـإل  ا منھ���ارــ���ـءا كبيزج���
)Van and Dlos,1971.(  

 أنظم�ةالنتروجينية بدفعات ف�ي  ا¢سمدة إضافة إن      
الري بالرش زاد من كف�اءة اس�تعمال الس�ماد وقل�ل م�ن 

ة ـــ����ـي الت����رب الجبسيـــ����ـة فـــ����ـات المائيــ����ـالضائع
)Fenn and Miyamofo,1981( .اس���تخدام  إن

ري ب��الرش ي��وفر احتي��اج المحص��ول م��ن منظوم��ات ال��
الماء خ'ل مراح�ل نم�وه المختلف�ة م�ع تقلي�ل ض�ائعات 
الماء، وتمك�ن م�ن اس�تخدام ا�س�مدة بمرون�ة اكب�ر م�ن 

ف��ي أي مرحل��ة  اgض��افةحي��ث ال��تحكم بالكمي��ة وموع��د 
  ).٢٠٠١،  صالح(من عمر النبات 

ف���ي م���دى اس���تجابتھا  النباتي���ة ا¢ص���نافتختل���ف       
المغذيات المضافة وف�ي م�دى ق�درتھا عل�ى  أو ل¬سمدة

فق��د وج��د ع��دد م��ن الب��احثين   .تحم��ل الظ��روف البيئي��ة
للمع���ام'ت  ا¢ص���نافاخت'ف���ا واض���حا ف���ي اس���تجابة 

�ح���ظ الع���اني   .الس���مادية وتحملھ���ا للظ���روف البيئي���ة
 gض��افةاخ��ت'ف اس��تجابة محص��ول القم��ح ) ١٩٩٨(

ح���ظ �و .الكيميائي���ة  ب���اخت'ف ن���وع الس���ماد ا¢س���مدة
 أب���وتف���وق ص���نف القم���ح ) ٢٠٠٤( وآخ���رونفرح���ان 

في جميع  ١والقائد  ٩٩ إباءغريب معنويا على صنف 
ف��ي  واgنتاجي��ةالص��فات المورفولوجي��ة والفس��يولوجية 

 لري بالرش المح�وري م�ناة صحراوية تحت نظام بيئ
  .مياه جوفية

ف�ي ترب�ة ) ٢٠٠٤( وآخ�رونفي ح�ين وج�د عب�د        
من القمح  تح�ت  أصناف أربعة إنتاجية جبسيه اخت'ف

 إب�اءتف�وق ص�نف إذ منظومة الري بالرش المح�وري، 
. غري�ب وس�ن الجم�ل وأب�و ٢تم�وز  أص�نافعلى  ٩٥

 وآخ����رون ألح���ديثيم���ن قب����ل  أجري����توف���ي تجرب���ة 
ف���ي ترب���ة ص���حراوية غ���رب الع���راق نس���بة ) ٢٠٠٤(

ص��نف  �حظ��وا اس��تجابة % ٢٢-١٤الج��بس فيھ��ا م��ن 
س�����مدة ا� إض�����افة ان .تم�����وز للمع�����ام'ت الس�����مادية

 النتروجيني���ة الكيميائي���ة للنب���ات وخاص���ة الفوس���فاتية و
يزي��د م��ن قابلي��ة امتصاص��ھا م��ن قب��ل النب��ات وبالت��الي 
زي��ادة ف��ي كف��اءة عملي��ة التمثي��ل الض��وئي الت��ي ت��نعكس 

  ا�مينية  اضـــوا¢حمعلى بناء البروتينات والنشويات 

  
البط�اوي ، ١٩٩٦ وآخ�رونجل�و (ف�ي النب�ات  واgنت�اج
  ).٢٠٠٠ قاسم،، جواد و٢٠٠٠
يھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى دراس��ة اس��تجابة ص��نفي       
مختلف�ة  ةس�ماديلمع�ام'ت  ٩٥ وإب�اءغري�ب  أبوالقمح 
ذلك على الصفات المورفولوجية والفس�يولوجية  وتأثير

تحت نظام الري بالرش المحوري م�ن مي�اه  واgنتاجية
  .جوفية وسط الصحراء الغربية من العراق

  

  :والطرقالمواد 
  

ت��م اختي��ار موقع��ا زراعي��ا يعتم��د نظ��ام ري رش         
ت��روي  )خري��ف(ن��وع  م��ن منظوم��ة واح��دة مح��وري
 ف���يعم���ل بالطاق���ة الكھربائي���ة ھكت���ار، ت ٣٠مس���احة 

جنوب  )محافظة ا�نبار(ق عراالصحراء الغربية من ال
. ٢٠٠٥/٢٠٠٦مدين��ة الق��ائم خ��'ل الموس��م الزراع��ي 

 ٩٥وإب��اء غري��ب  أب��والقم��ح  يص��نف اس��تجابةلدراس��ة 
فوس��فات ثن��ائي د س��مابل��ث'ث مع��ام'ت م��ن التس��ميد 

+   P2O5 48%  N 19 % ( DAP(ا�موني�وم 
 160 ، 0+0(ث'ثة مستويات بو )N 46(  %  اليوريا
ر كم�ا موض�حة اھكت�/كغ�م 200 + 200)   ، 160 +

تح��ت نظ��ام ال��ري ب��الرش المح��وري )  ١-ج��دول ( ف��ي
توى يمث�ل المس�حي�ث  .فيةمياه ا^بار الجو المعتمد على

  ).٢٠٠١الكبيسي وحمد، (الثاني التوصية السمادية 
الكيميائي�ة والفيزيائي�ة  لخص�ائصتم تحليل بعض ا      
وفق�ا ف�ي ال�ري الجوفي�ة المس�تخدمة ا^بارلمياه و للتربة

 )Jackson,1979;Pageet al., 1982(لم�ا ج�اء ف�ي
  ).٢,٣شكل (

قب���ل  Dividendبم���ادة  نعف���رت ب���ذور الص���نفي      
ثم زرعت الب�ذور  ،التفحم إمراضالزراعة للوقاية من 

ف��ي منتص��ف بواس��طة الب��اذرة ھ��ـ /كغ��م ١٦٠بمع��دل 
وزع��ت المع��ام'ت . ٢٠٠٥ )ن��وفمبر(تش��رين الث��اني 

 التعش����ية عش����وائيا وف����ق نظ����ام القطاع����ات الكام����ل
)(RCBD مكررات مساحة الوحدة التجريبي�ة  ةوبث'ث

  .م١٠×١٠الواحدة 
 ٨٤٥  ىالنم��و عل�� موس��مالنبات��ات خ��'ل اس��تلمت       
ملم كمي�ة ا¢مط�ار  ١٤٥الري من ضمنھا من مياه  ملم

ن التوص����ية م����أكث����ر  م أيـ����ـالس����اقطة خ����'ل الموس
  .)٢٠٠١، الكبيسي وحمد)  (لم م ٦٢٦(ة ـــــالعلمي
لجمي����ع  DAPت����م إض����افة كمي����ات س����ماد أل����ـ       

ف��ي ح��ين ت��م . واح��دة قب��ل الزراع��ة المع��ام'ت دفع��ة 
س�ماد اليوري�ا م�ع مي�اه ال�ري لك�ل معامل�ة عل�ى  افةاض

بع���د ش���ھر م���ن  ا¢ول���ىفكان���ت الدفع���ة ث���'ث دفع���ات 
 ا¢ول��ىم��ن الدفع��ة  الثاني��ة بع��د ش��ھر ةوالدفع��الزراع��ة 

  .أثناء فترة التزھيروالدفعة الثالثة 
فت���رة التزھي���ر  إثن���اءحس���بت المس���احة الورقي���ة       

واح��د  مس��احة ض��من  باختي��ار عش��رة نبات��ات عش��وائيا
   ب ماــــة حســل مكرر لكل معاملـــك ي ـــمتر مربع ف
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  ).Mckee 1964,( ـاء بـــج
 اختيار عشرة نباتات عشوائيا ضمن كل مك�ررتم       

  القياس�ات التالي�ة للتس�جي من مس�احة واح�د مت�ر مرب�ع
  :لكل معاملة قبل الحصاد

  .الوزن الجاف للمجموع الخضري، ارتفاع النبات 
 ت��م تق��ديره حب�ة١٠٠٠س��نبلة ووزن / حب�وبع��دد ال أم�ا

بتحدي��د مس��احة واح��د مت��ر مرب��ع  أثن��اء عملي��ة الحص��اد
   .عشوائيا ضمن كل مكرر

ك�ل وح�دة  تجريبي�ة يدويا ضمن حصدت النباتات       
لض����مان ع����دم حص����ول ض����ائعات لتق����دير  بالكام����ل 

  .)ھكتار/كغم (الحاصل الكلي للحبوب 
ي ال��وزن ف�� N,  P,  K ر نس��ب ــ��ـت��م تقدي      
وب ـــــ�����ـوالحب ) ف�����ي مرحل�����ة النض�����ج(اف ــــ�����ـالج

 ي الحبوب طبق�ا إل�ىــر نسب البروتين والنشأ فـــوتقدي
)Chapman & Part,1961; Pellet & 

Shadarvaim,1970; Joslyn, 1970;  
Sawhuwy & Ranhir, 2000) .(  حلل��ت جمي��ع

عل�ى مس�توى  L.S.Dة قيم� وحس�بت إحصائياالبيانات 
  .نة بين متوسطات المعام'تللمقار % ٥
  

  :النتائج والمناقشة
Dالصفات المورفولوجية: أو:  

  

معامل����ة المص����در  تف����وق ) ٤-ج����دول( يب����ين         
ھـ  عل�ى معامل�ة /كغم )٢٠٠+ ٢٠٠( العالي  ألسمادي
ھـ  في جميع الص�فات /كغم )١٦٠+ ١٦٠(  المستوى 

ارتف���اع (لك���' الص���نفين  المورفولوجي���ة  المدروس���ة 
مم�ا يش�ير ) المس�احة الورقي�ة ، الج�افالوزن ، ات النب

ف��ي  ةللزي��ادم��ن قب��ل الص��نفين واض��حة  اس��تجابةإل��ى 
غري��ب  أب��وكان��ت اس��تجابة ص��نف و. مع��د�ت التس��ميد

 ٩٥ إب��اءلمع��ام'ت التس��ميد اكب��ر م��ن اس��تجابة ص��نف 
  .لھا

فق��د تحقق��ت زي��ادات معنوي��ة ف��ي ارتف��اع النب��ات       
ان ص�فة ال�وزن . وال�وزن الج�اف للمجم�وع الخض�ري

الج����اف للمجم����وع الخض����ري ھ����ي محص����لة لت����راكم 
تص��ة الت��ي س��اھمت ف��ي زي��ادة مالعناص��ر الغذائي��ة الم

عملي���ة الفعالي���ات الحيوي���ة ف���ي النب���ات بم���ا ف���ي ذل���ك 
ع الم�واد الغذائي�ة الض�رورية يالتركيب الضوئي وتصن

إلى زي�ادة المجم�وع  أدتلنمو الخ'يا وانقسامھا والتي 
وبالت����الي  ل����¬وراقالس����طحية الخض����ري والمس����احة 

حصول زيادة في الوزن الجاف للنبات وھ�ذا يتف�ق م�ع 
، ٢٠٠٤  وآخ���رونفرح���ان  ،١٩٩٦جل���و وآخ���رون  (

  ).٢٠٠٤ وآخرونالعسافي 
  

           :ا�نتاجيةالصفات : ثانيا
غري��ب  أب��وتف��وق ص��نف ) ٥-ج��دول( يوض��ح         

. مع�ام'ت التس�ميدف�ي اس�تجابته ل ٩٥ إباءعلى صنف 
 اgنتاجي��ةي الص��فات ــ��ـق��د حص��لت زي��ادات معنوي��ة فل
  ) غم( ةـحب١٠٠٠سنبلة ووزن / وب ـــي عدد الحبــــف
  

فق�د حقق�ت معامل�ة  ).ھ�ـ/كغم(والحاصل الكلي للحبوب 
 اgنت��اجي ـــــــ��ـالمس��توى الث��اني م��ن الس��ماد زي��ادة ف

ف��ي ح��ين حقق��ت معامل��ة   ھ��ـ/كغ��م   2239.5 بلغ��ت
 ٥٧أي بنس��بة زي��ادة  ھ��ـ /كغ��م 3526المس��توى الثال��ث 

معنوي����ة  ابوغري����بوق����د كان����ت اس����تجابة ص����نف  %
حي�ث بل�غ الحاص�ل الكل�ي ٩٥ إب�اءصنف بالمقارنة مع 

 2246.6بل���غ  ح��ين ي ف��ھ���ـ  /كغ��م 2560.3للحب��وب 
أي بنس�بة زي�ادة  ٩٥  إب�اءص�نف  إل�ى بالنس�بةھـ  /كغم

تش��ير النت��ائج ف الت��داخل ت��أثير ع��ن أم��ا .% ١٤ا ـقدرھ��
غريب تحت ظ�روف  أبوصنف  واستجابة أداءان ھنا ب

حي��ث  ٩٥ إب��اءص��نف  م��ن أفض��لھ��ذه التجرب��ة ك��ان 
ھ��ـ  ف��ي المس��توى /كغ��م ٣٧١٢تحق��ق اعل��ى حاص��ل 

ھ�ـ بالنس�بة  /كغ�م  3340ف�ي ح�ين بل�غ الع�الي ألسمادي
 ألح�ديثي(وتتف�ق ھ�ذه النت�ائج م�ع  . ٩٥إلى صنف إباء 

  ).٢٠٠٤، وفرحان وآخرون ٢٠٠٤، وآخرون
  

:لنوعيةالصفات ا: ثالثا  
 زي�����ادة ف�����ي نس�����ب) ٧، ٦الج�����داول  ( تب�����ين        

كل م�ن ال�وزن النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم   في 
الج���اف للنب���ات والحب���وب بزي���ادة اض���افة المع���ام'ت 

اس��تجابة ص��نف ت��أثير  أم�ا .ف��ي ك��' الص��نفين الس�مادية
اكب���ر م���ن اس���تجابة  ك���ان ابوغري���ب للعناص���ر الث'ث���ة

معامل�ة الت�داخل ب�ين  أعط�توق�د . لھ�ا ٩٥  إباءصنف 
أعل��ى غري��ب  أب��والع��الي  وص��نف  ألس��ماديالمس��توى 
عل�ى الت�والي بالمقارن�ة  العناصر الث'ث�ة نسب القيم في

م�ن الم'ح�ظ إن  .٩٥ إب�اءمع مثي'تھا بالنسبة لص�نف 
تركي��ز العناص��ر الغذائي��ة الث'ث��ة ف��ي ال��وزن الج��اف 
م��نخفض بش��كل ع��ام وق��د يع��ود الس��بب إل��ى ت��أخر اخ��ذ 

  .لنماذج النباتيةا
زي���ادة معنوي���ة ف���ي نس���ب ) ٨-ج���دول(ويوض���ح       

بزي��ادة اض��افة ا¢س��مدة  الب��روتين والنش��ا ف��ي الحب��وب
فقد بلغت نسبتي البروتين والنش�ا ف�ي معامل�ة  الكيميائية

عل�ى   %  65.03 ,13.52    مس�توى الس�ماد الع�الي
 أب�والصنف فق�د ك�ان ص�نف  لتأثيربالنسبة  أما. التوالي
استجابة في زيادة نس�بتي الب�روتين والنش�ا  أكثرغريب 

 ت���أثير أم���ا. ٩٥ إب���اءف���ي الحب���وب مقارن���ة بالص���نف 
معامل���ة  أعط���تتين، فق���د الت���داخل عل���ى ھ���اتين الص���ف

 أب��والع��الي وص��نف  ألس��ماديالت��داخل ب��ين المس��توى 
الق���يم بالمقارن���ة م���ع مثي'تھ���ا بالنس���بة  أعل���ىغري���ب 
  .٩٥ إباءلصنف 

 K, P, Nسبة تراكمية لعناص�ر ن أعلىقد كانت ل       
مل��ة ف��ي ھ��ذا ف��ي ال��وزن الج��اف والحب��وب عن��د المعا

وبالتالي انعكس على تكوين البروتين والنشأ ، المستوى
 %  13.79 ف���ي الحب���وب فق���د بلغ���ت نس���بة الب���روتين

عل�ى  ٩٥ إباءلصنف %  13.24و غريب  أبولصنف 
جان�ب واحت�واء الترب�ة ا�سمدة م�ن  إضافةان . التوالي

زاد م��ن ) ٢-ج��دول(لھ��ذه العناص��ر  آخ��رم��ن جان��ب 
ب���ات نم���ن قب���ل ال ھاامتصاص���ف���ي الترب���ة و تھ���اجاھزي



ISSN:1994-7801                     

     ٢٠٠٨ ،١-العدد، ١-المجلد                                               ات الصحراء                  المجلة العراقية لدراس

 ٦٦

الض�وئي والت�ي  التمثيلوبالتالي زيادة في كفاءة عملية 
                ة ف��ي الحيوي��عل��ى مجم��ل الفعالي��ات  بالتأكي��دانعكس��ت 
. ش���وياتف���ي ذل���ك انت���اج البروتين���ات والنم���ا ب النب���ات

النت���روجين  ، ينتق���لفخ���'ل مرحل���ة ام���ت'ء الحب���وب
الخضرية إلى الحبوب في فترة  ا¢جزاءوالفسفور  من 

، جواد وقاسم( النضج التام ليزداد تركيزھا في الحبوب
م��ن  أكث��رحي��ث ك��ان تركيزھ��ا ف��ي الحب��وب ) ٢٠٠٠

ط��اوي بالو )١٩٨٧( يال��دليم ا�وراق وھ��ذا يتف��ق م��ع
س����مدة النتروجيني����ة عل����ى افة ا¢ـــ����ـإن اض. )٢٠٠٠(
ي أنظمة الري ـــــذا البحث فــــات في ھـ'ث دفعــــــث
ال الس����ماد ــ����ـاءة استعمـــــ����ـرش زاد م����ن كفـــــ����ـبال
)Fenn & Miyamofo,1981 .(  ل����ذا يمك����ن

) الص�نف والس�ماد(ان التداخل ب�ين الع�املين  جاتا�ستن
  .الصفات المدروسة اغلبقد حققا نتائج معنوية في 

جمي��ع المؤش��رات المدروس��ة ف��ي ھ��ذا البح��ث  إن       
غري���ب ف���ي  أب���ودل���ي' عل���ى تمي���ز ص���نف  أعط���ت

والتغذي����ة الورقي����ة   لمع����ام'ت الس����ماديةل �س����تجابةا
وھن�ا يمك�ن للعام�ل ال�وراثي ، ٩٥ إباءمقارنة بالصنف 

غري���ب  أب���وان يلع���ب دورا كبي���را ف���ي تحم���ل ص���نف 
حم��ل بنس��بة اكب��ر م��ن ت لص��حراويةالبيئي��ة اللظ��روف 

إلي��ه فرح��ان   أش��ارم��ع م��ا  قا يتف��وھ��ذ ٩٥ص��نف إب��اء 
ه ـــــــــــالي ارـــما أش و� يتفق مع )٢٠٠٤(وجماعته 
 Orince ف ــــحاصل أي صن إن) ١٩٨٩( آخرون و

م��ن أص��ناف القم��ح ربم��ا يتوق��ف عل��ى الص��نف نفس��ه 
وعل��ى الظ��روف البيئي��ة أكث��ر مم��ا يتوق��ف عل��ى كمي��ة 

  .ة أو موعد اضافتھا ا�سمدة النتروجينية المضاف
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

ان صنف القمح أبو ، نستنتج من خ'ل ھذا البحث      
  للزراعة  ٩٥ن صنف إباء ــغريب كان أكثر م'ئمة م

ف���ي البيئ���ة الص���حراوية تح���ت نظ���ام ال���ري ب���الرش 
  . المحوري

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  المعام6ت
DAP  +

يوريا 
  )ھـ/كغم(

  

  مواعيد ا�ضافة

  

معاملة المستوى 
  ا�ول

 
0+0 

 

أضيفت أسمدة الداب قبل  
  الزراعة دفعة واحدة

معاملة المستوى 
  الثاني

 

160 +160 
  

أسمدة اليوريا أضيفت 
على ث6ث دفعات رشاً مع 

معاملة المستوى   مياه الري
  الثالث

 

200 + 200 

  والوحدة القيمة  الصفة
EC 4.85 dsm/m 
PH 7.9 
N 220 mg/kg 
P 9.48 mg/kg 
K 254 mg/kg 

O.M 0.95 % 
 % 17.0 الكلس
 %8 الجبس
Ca 15.1 meq/L 
Mg 12.1 meq/L 
K 10.7 meq/L 
Na 10.5 meq/L 
Cl 16.9 meq/L 

SO4 13.1 meq/L 
CO3 1.2 meq/L 

HCO3 6.2 meq/L 
Sand 38 رمل% 
Silt   12 غرين% 
Clay 50 طين% 

  القيمة  الصفة
EC (dsm/m) 2.08 

PH 7.4 
لتر/ملمول  Ca 3.2 
لتر/ ملمول  Mg 2.9 
لتر/ملمول  K 1.9 
لتر/ ملمول  Na 12.1 
لتر/ملمول Cl 13.5 

لتر/ملمول  SO4 3.1 
لتر/ملمول  CO3 ND 

لتر/ملمول  HCO3 3.0 

  المعام6ت السمادية المستخدمة في البحث :١-جدول

  

بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة  :٢-دول ج
  الدراسة قبل الزراعة

 

  بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه البئر :٣-جدول
 

+ يوريا 
DAP 

  ا�صناف
  المعدل  ٩٥أبو غريب     إباء   المعدل  ٩٥أبو غريب    إباء   المعدل  ٩٥أبو غريب    إباء 

  )٢سم(المساحة الورقية   )غم(الوزن الجاف للنبات   )سم(ارتفاع  النبات 
0+0 

160+160 
200+200  

43 50 
56 63 

         69         72 

46.5 
59.5 
70.5 

8.9              9.5 
12.6            15.9 
19.3            23.0 

9.2 
14.3 
21.2 

21                22 
40                39 
42                45 

21.5 
39.5 
43.5 

  - 35.3           34.3  ـــــ 16.1            13.6  ــــ 61.6      56.0         المعدل
L.S.D 
5% 

  V=3.9 
  F=4.7 

  V×F=6.7 

V=1.00 
F=1.2 

V×F=1.7 

V=2.5 
F=3.1 

V×F=4.4 

 
 

 

 ٩٥يبين تأثير معام6لت التسميد في بعض الصفات المورفولوجية لصنفي القمح ابو غريب واباء : ٤ -جدول
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  ٩٥ تاجية لصنفي القمح أبو غريب وإباءبعض الصفات ا�ن فيتأثير معام6ت التسميد   :٥ -جدول                    
  

  
ريا يو

+DAP 

  ا�صناف  ا�صناف
  

  ٩٥إباء       أبو غريب
  

  
  المعدل

  

  ٩٥إباء    أبو غريب
  

  المعدل

  

  ٩٥إباء      ريبغأبو 
  

  المعدل

  ھـ/الكلي كغم الحبوب حاصل  حبة 1000وزن   سنبلة/ عدد الحبوب
 

0+0 
160+160 
200+200 

 

 

25                  41 
57                  62 
66                  72 

 

33.0 
59.5 
69.0 

 

19.2            21.3 
27.6            28.5 
30.8            35.2 

 

20.3 
28.1 
33.0 

 

1240             1650 
2160             2319 
3340             3712 

 

1445 
2239.5 
3526.0 

  - 2560.3       2246.6  - 28.3            25.8  - 58.3             39.3  المعدل
 

L.S.D 
5% 

V=2.4 
F=3.0 

V×F=4.2 

V=1.4 
F=1.8 

V×F=2.5 

V=15.3 
F=18.7 

V×F=26.5 
  

  
              يب الجاف للنبات لصنفي القمح أبو غر في الوزن )  N, P, K(النسب المئوية للعناصر  بعض  فيتأثير معام6ت التسميد   :٦ –جدول    

  ٩٥وإباء                    

  

  
  ٩٥في القمح ابوغريب وإباء لصن ي الحبوبف) N, P, K(تأثير معام6ت التسميد في النسب المئوية للعناصر  :٧ –جدول

  
  ٩٥لصنفي ابوغريب وإباء  في الحبوب والنشان تأثير معام6ت التسميد في البروتي: ٨ -جدول

 
DAP+يوريا 

 

 ا�صناف
  المعدل  إبو غريب    إباء  المعدل  إبو غريب   إباء  المعدل  إبو غريب   إباء

N% P% K% 

0+0 
160+160 
200+200 

  المعدل

0.458 0.605 
0.551 0.613 
0.571    0.642 
0.526   0.620 

0.531 
0.582 
0.606 

- 

0.133    0.148 
0.139    0.151 
0.148    0.158 
0.140    0.152 

0.141 
0.145 
0.153 

- 

0.103    0.129 
0.115    0.136 
0.125    0.146 
0.114    0.137 

0.116 
0.126 
0.136 

- 
  

L.S.D  
5% 

V=0.011 
F=0.013 

V×F=0.019 

V=0.006 
F=0.007 
V×F=ns 

V=0.006 
F=0.007 
V×F=ns 

 
 

DAP+ يوريا   
 

 ا�صناف
  المعدل  ٩٥أبوغريب إبا  المعدل  ٥٩أبو غريب إباء  المعدل  ٩٥أبو غريب  إباء

N% P% K% 
0+0 

160 +160 
200+200 

1.739 1.873 
2.268 2.340 
2.323    2.420 

1.806 
2.304 
2.371 

0.260   0.348 
0.371   0.367 
0.389   0.421 

0.304 
0.369 
0.405 

0.185  0.205 
0.231  0.252 
0.243  0.268 

0.195 
0.242 
0.256 

 0.242    0.220 - 0.378    0.340 - 2.211   2.110  المعدل
L.S.D 
5% 

V=0.09 
F=0.10 

V×F=0.15 

V=0.008 
F=0.009 

V×F=0.013 

V=0.005 
F=0.006 

V×F=0.008 

  
  DAP+ يوريا

  ا�صناف
  المعدل  ٩٥أبو غريب                 إباء  المعدل  ٩٥أبوغرييب          إباء
Protein % Starch  % 

0+0 
160+160 
200+200  

  

9.91                10.67 
12.92 13.33 
13.24              13.79 

10.29 
13.13 
13.52 

57.92                     60.14 
61.12                     63.37 
63.25                     66.81 

59.03 
62.25 
65.03 

  - 63.44                     60.76  -- 12.60          12.02  المعدل
 

L.S.D   5% 
  

V=0.009 
F=0.012 

F×V=0.016 

-  V=0.006 
F=0.007 

V×F=0.011 

  
-  
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  العربية مصادرال
  

كف���اءة اس���تخدام اليوري���ا . ٢٠٠٠،بش���رى محم���ود، البط���اوي -١
وكبريتات ا�مونيوم في تحرير البوتاسيوم خ'ل مرحل�ة 

 ،)القم���ح ( ال���ذرة الص���فراء والحنط���ة  نم���و محص���ولي
  .جامعة بغداد، كلية الزراعة ، اجستير رسالة  م

ب واث��، ادھ��ام عل��ى عب��د العس��افي ، عص��ام خض��ير ، ألح��ديثي -٢
) القم����ح(اس����تجابة الحنط����ة   .٢٠٠٤، ألنعيم����يش����كري 

ال��ري  أنظم��ةللتس��ميد الع��الي ف��ي الت��رب الجبس��ية تح��ت 
) ٢(المجل���د ، مجل���ة ا�نب���ار للعل���وم الزراعي���ة . ب���الرش
   ٤٠-٣٥صفحة ) ١(العدد 

وخزع��ل ، ومحم��د محم��د مس��عد ،ري��اض عب��د الجلي��ل ، جل��و -٣
ن المس��تويات المختلف���ة م��� ت���أثر. ١٩٩٦، جاس��م محم���ود

مجلة العلوم الزراعي�ة  -السماد على انتاج الذرة الصفراء
  ٩٦-٩١ص،٢العدد، العراقية

 ت�أثير. ٢٠٠٠،وقاسم عب�د الحس�ين طال�ب ،مل سعيد كا ،جواد -٤
الس����ماد النتروجين����ي والفوس����فاتي تلقيم����ا ف����ي  إض����افة

وحاص���ل حب���وب ال���ذرة NPK  رعناص���امتص���اص 
، ١لع��دد ا، مجل��ة العل��وم الزراعي��ة العراقي��ة . الص��فراء 

 ٦٧-٥٥ص 
الت��داخل ب��ين ال��ري  ت��أثير. ١٩٨٧،ادھ��ام عل��ى عب��د ، ال��دليمي  -٥

ال�ذرة  وإنت�اجوالسماد النتروجيني والفوس�فاتي عل�ى نم�و 
جامع���ة ، كلي���ة الزراع���ة ، رس���الة ماجس���تير . الص���فراء

 .بغداد
م'ئمة إضافة ا�سمدة الكيماوية .  ٢٠٠١،حمد محمد ، صالح -٦

اع����ة لة الزرــ����ـمج. تنق����يط م���ع مي����اه ال����ري ب���الرش وال
 .١٨-١٦ص ، ٤العدد ، العراقية 

تحس���ن ا�س���تفادة م���ن ط���رق . ١٩٩٨،عب���د هللا نج���م ، الع���اني -٧
مكتب�ة المنظم�ة ، بغداد ، وزارة الزراعة ، الري الحديثة 

 .بغداد ،اgقليميالمكتب ،العربية لتنمية الزراعة 
ي حم��ود غرب��،  ألح��ديثيعص��ام خض��ير ،  ادھ��ام عل��ى، عب��د  -٨

عب��د الغن��ي ، د س��ند بي��ھش��ام ع ،ياس��ين حم��دي، خليف��ة 
الحنط��ة ف��ي  أص��نافبع��ض  إنتاجي��ة.  ٢٠٠٤،مص��طفى

الت���رب الجبس���ية تح���ت نظ���امي ال���ري ب���الرش وال���ري 
، ) ٢(المجل�د ، مجلة ا�نبار للعلوم الزراعي�ة . الشريطي

 .٥٧-٥٤ص،) ١( العدد
 عب���د، عب���د هللا عب���د الجلي���ل ياس���ين ، حم���اد ن���واف ، فرح���ان  -٩

ال����ري ب�����الرش  ت�����أثير. ٢٠٠٤،عب�����د العزي����ز المجي����د 
المح�����وري م�����ن مي�����اه جوفي�����ة ف�����ي بع�����ض الص�����فات 

 أص��ناف ةلث'ث�� ةالمورفولوجي��ة واgنتاجي��ة والفس��يولوجي
مجل��ة ا�نب��ار  .القم��ح ف��ي منطق��ة الص��حراء الغربي��ةم��ن  

 ٨٩-٧٧ص  ٢عدد  ٢مجلد ، للعلوم الزراعية 
جدول�ة . ٢٠٠١، احمد مدلول وحمد محم�د ص�الح ،الكبيسي  -١٠

الري والتسميد لمحصول الحنطة تح�ت منظوم�ات ال�ري 
 –البرن����امج ال���وطني لتط����وير تقان���ات ال����ري . ب���الرش 

  .العراق –وزارة الزراعة 
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