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تأثير مستويات مختلفة من التسميد الوتروجيوي ىلع إهتاجية
كلياهسوها-القمح
: الملخص
اٜٛٓد َعُٝع َعاَالت ايتضٝم مجٛ تفٞ٥اإلسؾا
عددٚ ٍ ايٓباتٛ ايغاٖد يف ط١ًَ َعا٢ًع
إْتاز ايتدي يفٚ ١ٝ احلب١ً ايغٚ 2ّ ٌايضٓابٌ يه
 ايضُاد٠ادٜ أدت س.نيٝمسني ايشراعٛنال امل
دنيٚرتْٝ ِنذ180 ين باملعدينيٝدٚرتٝٓاي
دني يًٗهتار إىلٚرتْٝ ِ نذ140ٚ يًٗهتار
َٔ ٌ يف نٞايٛ ايت٢ًمسني عًُٛ ي١ٜٛٓ َع٠ادٜس
.١ًب يف ايضٓبٛعدد احلبٚ ١ًب يف ايضٓبٛسٕ احلبٚ
ِنذ100 ١ًَ اعطت املعا١سٕ األيف سبٚ عٓدٚ
٠ادٜد سٛدٚ ر َع٥ ايٓتا٢ًدني يًٗهتار أعٚرتْٝ
ٕ ايغاٖدٚ املعاَالت َٔ د١ٝبني بكٚ ٓٗاٝ ب١ْٝضب
.نيٝمسني ايشراعٛعٓد نال امل
 ايكُح,ينٝدٚد ايٓرتُٝ ايتض:١ٝايهًُات املفتاس
تَٛ سقزٟادٚ ,  اإلْتاز, ْاٛاْضًٝ ؽٓف ن,

١ َشارع َٓطك٣ذ ايبشح يف إسدٝمت تٓف
صطٛ ايكطٔ اييت تت١ٜٓ يف مشاٍ َد١اقعٛاملضح اي
نيٝمسني ايشراعٛت خالٍ املَٛ سقزٟادٚ
١ بٗدف دراص.ّ2011- 2010ٚ ّ2010- 2009
.  ايكُح١ٝ إْتاد٢ًين عٝدٚرتٝٓد ايُٝتأثري ايتض
ف ايضُادٝأفٚ ْاٛاْضًٝ ؽٓف ن١متت سراع
١ بجالث١) إىل ايتذزب%46 اٜرٛٝين (ايٝدٚرتٝٓاي
اهلهتار/ ِ نذ180 ,140 ,100( اتَٜٛضت
ىل بعدٚاأل, ً١ دفعتني َٓاؽف٢ً) عٞدني ْكْٚرت
,ىل بغٗزٚ بعد األ١ْٝايجاٚ  بغٗز١ايشراع
د(ؽفزُٕٝ تضٚ إىل ايغاٖد بد١باإلفاف
١ أربع١ عدد املهزرات يف ايتذزب.) ٖـ/ِنذ
ّ بايٓظا١ِ ايكطع املٓغكُٝفل تؾٚ َهزرات
ًٌٝر بعد ايتش٥ أظٗزت ايٓتا.ٌَ ايهاٞ٥اٛايعغ

This research carried out on farm in
the north of the city of Al-qaten, which
mediates the Hadhramout valley
(Yemen), during the agricultural seasons
2009-2010 and 2010-2011 in order to
study the effect of nitrogen fertilization
on wheat productivity. Were planted
wheat
(Triticum
Aestivum.L)"
Kalyansona" class and applied with
nitrogen fertilizer (Urea 46%) to
experience three levels (100, 140, 180)
kg N/ha in two equal batches, the first
month after planting and the second
after the tow months and control (zero
kg N/ha). The number of repeaters in
the experiment four replications

according to split plot design
randomized complete system.
The results showed after statistical
analysis outweigh all transactions
fertilization morally on the treatment of
the witness in plant height, number of
spikes /m2 , grain yield and production
of chaff yield in the two growing
seasons. The application of nitrogen
fertilizer in averages 180 kg N /ha and
140 kg N /ha caused significant increase
for two seasons in a row in each of the
grain weight and spike in the number of
grains in the spike. When the weight of
a thousand pills given treatment 100 kg
N /ha higher results with a relative
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increase between them and the rest of
the transactions without a witness at
both growing seasons.

المقذمة:
ٜعتــحم ذلؾــ ٍٛقُــح اخلبــش (َ )Triticum Aestivum.Lــٔ أقــدّ ٚأٖــِ ا اؽــٌٝ
ايشراع ١ٝيف ايعامل ٚ ,تشداد أُٖٝتـ٘ ْتٝذـ ١يالْفذـار ايضـهاْ ٞعًـَ ٢ضـت ٣ٛايعـامل يف
ايكزٕ احلاي ,ٞسٝح ٜعد ايكُح ا ؾ ٍٛايغـذا ٞ٥األ ٍٚيف مجٝـع أسلـا ٤ايعـاملٜ ٚ ,عـد
اخلبــش ايغــذا ٤ايزٝ٥ضــ ٞألنجــز َــٔ ثالثــ ١أربــاع صــهإ ايهــز ٠األرفــ ٚ ١ٝيــو ْظــزاً
الستٛا ٘٥عً ٢ايحمٚتني ايغز( ٟٚايغًٛتني) املضؤ ٍٚعٔ خاؽـ ١ٝاملطاطٝـ ١يًعذـني ايٓـاتر ٚ
إعطــا ٤خبــش َتذُــز َٛ ٚؽــفات دٝــدَ( ٠ؾــزٚ ٟأبٛسضــٜ )2008 ,ٕٛعتــحم ايكُــح َــٔ
أقدّ ذلاؽ ٌٝاحلبٛب اييت عزفتٗا ايبغز ٚ ١ٜال ٜشاٍ ايكُح ستـ ٢انٕ أنجـز ذلاؽـٌٝ
احلبٛب اْتغارا عً ٢صـطح األر

ٚ ,اصـتعُاي٘ نغـذا ٤ياْضـإ ٜزدـع يعٗـٛد صـشٝك١

قبٌ ايتارٜخ  َٔٚا تٌُ إٔ ٖذا ا ؾ ٍٛقد سرع يف َٓطك ١ايغزم األٚصط َٓذ سـٛايٞ
عغز ٠آالف اىل مخض ١آالف صٓ ١قبـٌ املـٝالد ( ايضـكاف  )2002 ,يكـد اعـتٗز ايـ ُٔٝيف
املافــٚ ٞاحلافــز ب ْتــاز ا اؽــ ٌٝاحلكًٝــٚ ١ايــيت تغــغٌ َ %95ــٔ األرافــ ٞايُٝٓٝــ١
ايشراعٝــٚ ١عٓــد تتبــع تــارٜخ ايشراعــ ١يف ايــ ُٔٝزلــد إٔ ا اؽــ ٌٝاحلكًٝــ ١ناْــت متجــٌ
اجلــش ٤األنــحم َــٔ ْغــا املــشارع ايــُٝين ( ا اٖــد  . )1986,ايكُــح َــٔ ا اؽــٌٝ
ايغذاٝ٥ــ ١األصاصــ ١ٝايــيت تٓتغــز سراعتٗــا يف سقــزَٛت سٝــح تبًــم َتٛصــط املضــاسات
ايضٓ ١ٜٛاملشرٚع ١بايكُح سٛايٖ 6000 ٞهتارا ٜٚـشرع ايكُـح إلْتـاز احلبـٛب ٚيًشؾـٍٛ
عً ٢ايـتدي ايـذٜ ٟـدخٌ يف ؽـٓاع ١د املـدرد ايـذٜ ٟعتـحم َـاد ٠ايبٓـا( ٤ايعُزاْٝـ )١ايتكًٝدٜـ١
ٚاألصاص ١ٝيف ٚاد ٟسقزَٛت  ,جتٛد سراع ١ايكُح يف مجٝع األراف ٞاملٓتغـز ٠يف ٚادٟ
سقــزَٛت ــا يف يــو ايــرتب ايــيت تتُٝـــش بارتفــاع ْضــع يًًُٛســ ١سٝــح تــشرع فٗٝـــا
األؽــٓاف ا ًٝــ ١اَــا بايٓضــب ١يلؽــٓاف عايٝــ ١اإلْتــاز تعتــحم سضاصــ ١يًًُٛســ ١يــذيو
ٜغــرت إ تــشرع يف ايــرتب اخلايٝــَ ١ــٔ األَــالر ايقــارَ( ٠هــزد ٚآخــزٜ .)1998 ٕٚعتــحم
قُـــح اخلبـــش َـــٔ أٖـــِ ذلاؽـــ ٌٝاحلبـــٛب يف ايعدٜـــد َـــٔ د ٍٚايعـــامل ٚايعـــامل ايعزبـــٞ
ٚاجلُٗٛرٜــ ١ايُٝٓٝــْ ١ظــزا يشراعتــ٘ عًــْ ٢طــام ٚاصــع  ,تغــغٌ املضــاس ١املشرٚعــَٓ ١ــ٘ يف
ايَ ُٔٝضاسٚ ١اصع ١بايٓضب ١يًُشاؽ ٌٝاألخز ٣سٝح تٓتغز سراعت٘ يف َٓاطل اجلٛف,
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َـأرب  ,ؽــٓعاَ , ٤ـار  ,بٝشــإ ٚٚ ,اد ٟسقـزَٛت يٛدــٛد ايظـزٚف ايبٝ٦ٝــٚ ١املٓاخٝــ١
املٓاصب ١يشراعت٘ (ايهاف ٚباَؤَٔ  ,1996ايزعٝد.)2004 ٟ
ٚبًم اْتاز ايكُح بايعامل ًَٝ704ـ ٕٛطـٔ عـاّ ٚ )FAO ORG ( ّ2011بًـم يف ْفـط
ايضـٓ ١اْتـاز ايكُــح يف ايـ 232332 ُٔٝطــٔ  ,نُـا بًغـت املضــاس ١املشرٚعـ ١بــايكُح يف
اجلُٗٛرٜــ ١ايُٝٓٝــٖ124463 ١هتــار (اإلدار ٠ايعاَــ ١ياسؾــاٚ , )2011 ٤تكــدر املضــاس١
املشرٚع ١يف ٚاد ٟسقزَٛت يًُٛصِ ايشراع ّ2010- 2009 ٞسٛايٖ1181 ٞهتـار أَـا
اإلْتاز فٝكدر حبٛاي 32255ٞطٔ .
ٜعتحم ايتضُٝد ايٓٝرتٚدٝين َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تـؤثز يف وـٚ ٛإْتادٝـ ١أ ٟذلؾـٍٛ
نُــا تغــري إىل يــو نــجري َــٔ ايدراصــات ٜٚ .ــزتبط إْتــاز ذلؾــ ٍٛايكُــح يف املٓــاطل
اجلاف ٚ ١عب٘ اجلاف ١بتأَني َتطًبات ايرتب َٔ ١ايعٓاؽز املعدْٝـٚ ١خؾٛؽـاً ايـٓرتٚدني
يذيو جيب تأَني َضت ٣ٛنـاف َـٔ ايتضـُٝد ايٓرتٚدـٝين خـالٍ َزاسـٌ ايُٓـ ٛاملذتًفـ١
ْظـزاً يـدٚر ٙاملٗـِ يف ايُٓـ ٛاخلقـزٚ ٟايٓقـر ( , )El-siddig et al., 1998سٝـح
ايتغذ ١ ٜايٓرتٚدٝٓٝـ ١اجلٝـد ٠نضـٔ فعايٝـ ١ايتُجٝـٌ ايقـٚ ٞ٥ٛتشٜـد َـٔ َعاَـٌ اإلعـطا٤
اإلْتادٚ (Wilhelm, 1998) ٞايذ ٟبدٚرٜ ٙشٜد عدد ايضـٓابٌ يف ٚسـد ٠املضـاسٜٚ ١شٜـد
عدد احلبٛب يف ايضٓبًٚ ١بايتايٜ ٞشٜد ايتضُٝد ايٓرتٚدٝين ايغً ١احلبٝـ ٚ ١احلٜٛٝـ(Al- ١

)ٚ .Abdulsalam, 1997افــاف ) (Camara et al., 2003إٔ إفــاف ١ايتضــُٝد
ايٓرتٚدــٝين ٜــؤد ٟإىل سٜــاد ٠اإلْتــاز َــٔ ايغًــ ١احلبٝــٚ ١ايغًــَ ١ــٔ ايكــػ بغـ

ايٓظــز عــٔ

ايهُٝـٚ ١ايتٛسٜـعٚ .دـد ( )1954 McNeel.Davisإٔ إفـاف ١ايضـُاد ايٓٝرتٚدــٝين أدت
اىل ايتـبهري ٛعـد اإلعـطاٚ ٤ايٓقـر .أظٗـزت ايعدٜـد َـٔ ايدراصـات اُٖٝـ٘ ايضـُاد
ايٓٝرتٚدـــٝين يف ا

اؽـــ ٌٝاحلكًٝـــَٗٓٚ ١ـــا ايكُـــح ففـــد ٚدـــد ( Laird 1959

 ).Fernandezeإٔ سٜــاد ٠اإلْتــاز تــشداد بشٜــادَ ٠عــدٍ ايتضــُٝد ايٓٝرتٚدــٝين  ,سٝــح إٔ
سٜاد 152 ٠نذِٖ/هتار ٜشداد إْتاز احلبٛب بٓضبٚ %85 ١يف ايتدي بٓضبٚٚ .%187 ١دـد
ايزعـٝد )2004(ٟإٔ أفقــٌ نُٝـ ١اقتؾــادٚ ١ٜادـب افــافتٗا يف املٛعـد املٓاصــب تــؤدٟ
إىل سٜـــاد ٠يف اإلْتـــاز تـــرتاٚر بـــني ٚ .%100- 50يف دراصـــ ١أدزٜـــت يتكٝـــ ِٝايتـــأثريات
املغــــرتن ١يطزٜكــــ ١ايشراعــــَٚ ١ضــــتٜٛات ايتضــــُٝد ايٓرتٚدــــٝين ()150 - 100 - 50
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نم/اهلهتار تـبني ٚدـٛد فـزٚم َعٜٓٛـ ١يف ايغًـ ١احلبٝـٚ ١ايغًـ ١ايبٛٝيٛدٝـٚ ٚ ١سٕ 1000
سبــ ٚ ١ارتفــاع ايٓبــات  ٚعــدد ايضــٓابٌ ٚ 2ّ/ديٝــٌ احلؾــاد ٚنــإ أعًــً ٢ــ ١سبٝــ3.5 ١
طٔ/اهلهتار عٓد َضت150 ٣ٛنم/اهلهتار ٚنإ أقٌ ًـ ١سبٝـ 2.56 ١طٔ/اهلهتـار
عٓـد َضـت 50 ٣ٛنم/اهلهتـار (.(Hossain et al., 2002اعـار دوٛفـا  ٚدٜهـٛف
( )1990إٔ تــأثري ايضــُاد ايٓٝرتٚدــٝين عًــ ٢ذلؾــ ٍٛاحلبــٛب َــٔ ساٜٚــتني ٖــاَتني ُٖــا
َعزف ١أفقٌ ؽـٛر ٖـذا ايعٓؾـز ايٓٝرتٚدـٝين َالُ٥ـ ١يلؽـٓاف املشرٚعـ ١نـت ظـزٚف
ايرتبٚ ١ايشا ١ٜٚايجاْٝـٖ ١ـ ٞايهُٝـات ايٛادـب افـافتٗا يٛسـد ٠املضـاسٚ ١نـذا ايطزٜكـ١
املجً ٢هلذ ٙاإلفاف( ١ايزعٝدٚ .)2007 ٟقد تبني َٔ ايدراصات إٔ أفقـٌ ؽـٛر ٠إلفـاف١
عٓؾز ايٓٝرتٚدني ٖ ٛمساد ايٛٝرٜا ْٝ %46رتٚدني ٚإٔ أفقٌ نُٝـ ١اقتؾـادَ ١ٜـٔ ٖـذا
ايعٓؾـز ٖـ 240 ٞنذـِ ٕٖ/هتــار ذلطـ ١ايبشـٛخ ايشراعٝـ ١صــٚ )2003,2002 (ٕٛ٦ٝ
ايزعٝد.)2007( ٟ
ْظـــزا ألُٖٝـــ ١ايكُـــح نُشؾـــ ٍٛإقتؾـــاد ٚ ٟاإلٖتُـــاّ ايبـــايم َـــٔ قبـــٌ ايبـــاسجني
ٚاملشارعني يف سٜاد ٠إْتاد ١ٝايكُـح ٚ ,ملـا يًـٓرتٚدني َـٔ دٚر نـبري يف ٖـذ ٙايشٜـاد ٠هلـذا
ناْت ٖدف ايدراص:١
 )1املكارْـ ١بـني املضـتٜٛات املذتًفـَ ١ـٔ ايضـُاد ايٓٝرتٚدـٝين املقـاف َـٔ سٝـح ايُٓـٛ
ٚاإلْتاز.
 )2ندٜــد ايهُٝــات املجًــ ٢املقــافَ ١ــٔ ايضــُاد ايٓرتٚدــٝين

ؾــ ٍٛايكُــح يًشؾــٍٛ

عً ٢إْتاز عاي.ٞ
مىاد وطرق البحث :
مت تٓفٝذ ٖذ ٙايتذزب ١خالٍ املـٛمسني ايـشراعٝني ّ2011- 2010 ٚ ّ2010- 2009
شرع ١املشارع أمحد صعٝد ذلٛٝر ايٛاقع ١يف َٓطك ١املضح ايشراع ٞد ١ٜٓايفطـٔ ايـيت
تتٛصط ٚاد ٟسقزَٛت ٚتزتفع عٔ صطح ايبشز حبٛاي ٚ , ّ743 ٞيـو يدراصـ ١تـأثري
َعدالت ايضُاد ايٓٝرتدٝين ( ٜٛرٜا  )%46عً ٢و ٛإْتاز ذلؾ ٍٛايكُـحٚ .متـت ايشراعـ١
يف تزبــ ١طٝٓٝــَ ١شجيٝــٚ ١أدزٜــت هلــا بع ـ

ايتشايٝــٌ ايهُٝٝاٝ٥ــٚ ١ايفٝشٜاٝ٥ــ ١نُــا ٖــٛ

َٛفح يف دد.)1( ٍٚ
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جدول ( : )1حتليل الرتبة ملهطقة الدراشة
التخليل

القيمة

املاد ٠ايعق١ٜٛ

% 0.55
7.80
49.4

ايضًت

40.0

ايطني

10.6

بٝهزٜٛتات ايهايضّٛٝ

37.5

ًَٛس ١ايرتبًَُٛٝ ١س/صِ

3.23

PH

ايزٌَ

مت جتٗٝــش األر

بتٓفٝــذ نــٌ ايعًُٝــات ايشراعٝــ ١ايضــا٥د ٠يف َٓطكــ ١ايتذزبــٚ ١بعــد

يـو مت تكضــ ِٝاألر

إىل ٚســدات جتزٜبٝــ ١طــ ٍٛايكطعــٚ ّ3 ١عــز

 ّ2أ ٟضــاس6 ١

َــرت َزبــع ,سرعــت نــٌ َعاًَــٜ ١ــدً ٜٚا (ْجــزا) ٚ ,قــد اصــتذدَت يف ايتذزبــ ١تؾــُِٝ
ايكطاعــات ايعغــٛا ١ٝ٥ايهاًَــ ١بأربعـــَ ١هــزرات يهــٌ َهـــزر اربــع قطــع ْ .فـــذت
ايتذزبــ ١بتــارٜخ  ّ2010/11/24 ّ2009/11/24يًعــاَني ايــشراعٝني عًــ ٢ايتــٛاي ٚ ٞيــو
بشراعـــ ١ذلؾـــ ٍٛايكُـــح ؽـــٓف نًٝاْضـــْٛا ٖٚـــ ٛؽـــٓف َعتُـــد يف ايشراعـــ ١بـــٛادٟ
سقــزَٛت َــٔ أٖــِ ؽــفاتَ٘ :تٛصــط اْتــاز ايغًــ ١احلبٝــ 38380 ١طٖٔ/هتــار َٚتٛصــط
اْتاز ايتدي  48452طٖٔ/هتارٚ ,سٕ األيف سب 38 ١دزاّ  ,فرت ٠ايُٜٓ 100- 95 ٛـ, ّٛ
ٚصٓ ١اإلدخاٍ  ّ1974- 1973اَا صٓ ١اإلطالم ( ّ1976- 1974بٔ دٛٝد.)1991 ,
اعــــــتًُت ايتذزبــــــ ١عًــــــ ٢املعــــــاَالت ايتايٝــــــ( : ١ؽــــــفز ) 180 , 140 , 100 ,
نذِٖ/هتار ْٝرتٚدني ْكٚ ٞقد أفٝفت ايهُٝات عً ٢دفعـتني األٚىل بعـد عـٗز َـٔ
ايشراعــٚ ١ايجاْٝــ ١بعــد عــٗز َــٔ األٚىلٚ .قــد أفــٝف مســاد صــٛبز فٛصــفات ايجالثــ ٞدفعــ١
ٚاسد ٠عٓد جتٗٝش األر

عـدٍ 120نذِٖ/هتـارٚ ,ملهافشـ ١احلغـا٥ػ مت ايـزؼ

بٝد األصتُب بعدٍ  4صِ/يرت َا ٤بعد ايشراعٚ ١مت عشٜل ايرتبٜ ١دٜٚا َزتني خالٍ فرت٠
ايتذزب ١األٚىل بعد عٗز َٔ ايشراعٚ ١ايجاَْ ١ٝـع بداٜـ ١ظٗـٛر ايضـٓابٌ  ,أَـا ر ٟايتذزبـ١
فبعد ر ١ٜايشراعٚ ١ا اٜا ٠نإ ٜعط ٢يًُشؾ ٍٛر ١ٜنٌ  10أٜاّ
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ٜٛفشإ اجلدٚالٕ ( )3( ٚ )2ايبٝاْات املٓاخ ١ٝملٓطك ١ايدراص ١يًُٛمسني ايـشراعٝني
حبضب بٝاْات ذلط ١ايبشٛخ ايشراع - ١ٝص ٖٞٚ ٕٛ٦ٝنانت:ٞ
جدول (  : ) 2بيانات األرصاد للموشم السراعي 2010- 2002م
ايغٗز

ايزطٛب)%( ١

ايعظُ٢

ايؾغز٣

املتٛصط١

5صِ

10صِ

20صِ

ْٛفُحم

31.7

33.0

14.9

23.9

37.4

35.8

32.1

31.6

0.5

0.0

دٜضُحم

39.8

31.2

14.5

22.9

34.7

33.3

30.2

29.8

0.5

0.0

ٜٓاٜز

41.6

29.0

9.7

19.4

31.2

30.0

26.0

25.7

0.4

0.0

فحماٜز

41.3

32.3

14.7

23.5

33.7

32.7

28.3

28.7

0.5

0.3

َارظ

25.7

35.7

16.7

26.1

39.6

38.1

33.8

32.6

0.7

0.3

m\sec

30صِ

صزع ١ايزٜار

درد ١سزار ٠اهلٛا٤

األَطار mm

درد ١سزار ٠ايرتب١

0.6

ا ُٛع
جدول(  :) 3بيانات اإلرصاد للموشم السراعي 2011- 2010م
ايغٗز

ايزطٛب)%( ١

ايعظُ٢

ايؾغز٣

املتٛصط١

5صِ

10صِ

20صِ

ْٛفُحم

47.7

29.7

11.0

20.3

32.0

29.7

26.3

25.8

0.5

0.0

دٜضُحم

43.3

30.5

9.5

20.0

30.5

29.2

25.7

25.5

04

0.0

ٜٓاٜز

43.9

29.7

11.0

20.3

32.0

29.7

26.3

25.8

0.4

0.0

فحماٜز

54.6

32.8

13.9

23.3

35.6

33.4

29.9

28.9

05

0.0

َارظ

45.9

34.4

15.1

24.8

38.7

36.8

33.2

32.3

0.7

0.0

m\sec

30صِ

صزع ١ايزٜار

درد ١سزار ٠اهلٛا٤

األَطار mm

درد ١سزار ٠ايرتب١

ا ُٛع
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ٚبعد انتُاٍ و ٛا ؾ ٍٛصذًت ايكزا٤ات ايتاي:١ٝ
 ط ٍٛايٓبات (صِ) :بؾٛر ٠عغٛا ١ٝ٥مت أخد عغز ْبتات َٔ نٌ قطع ١ثِ سضاب
املتٛصط.
 عدد ايضٓابٌ :2ّ/سضاب َتٛصط عدد ايضٓابٌ بعد االختٝار ايعغٛا ٞ٥يـ َٔ 2ّ1
نٌ قطع ١جتزٜب.١ٝ
 عدد ايضٓٝبالت  /ايضٓبً :١أخذ َتٛصط عدد ايضٓٝبالت يف عغز ٠صٓابٌ اختريت
عغٛاٝ٥اً َٔ نٌ قطع ١جتزٜب.١ٝ
 عدد احلبٛب  /ايضٓبً :١أخذ َتٛصط عدد احلبٛب يعغز ٠صٓابٌ رلتار ٠عغٛاٝ٥اً
َٔ نٌ قطع ١جتزٜب.١ٝ
ٚ سٕ احلبٛب  /ايضٓبً( ١دِ) :أخذ َتٛصط ٚسٕ احلبٛب يعغز ٠صٓابٌ رلتار٠
عغٛاٝ٥اً َٔ نٌ قطع ١جتزٜب.١ٝ
ٚ سٕ اٍ 1000سب( ١دِ)َ :تٛصط مخض ١قزا٤ات يٛسٕ  200سب َٔ ١نٌ قطع١
جتزٜب.١ٝ
 اْتاز احلبٛب (طٖٔ/هتار) :مت االختٝار ايعغٛا ٞ٥يٓباتات ( َٔ ) ّ1نٌ قطع١
2

جتزٜب ١ٝثِ بعد يو سؾادٖا فدراصتٗا ٜدٜٚا ثِ تٓكٝتٗا ٚ ٚسْٗا.
 اْتاز ايتدي (ايكػ)(,طٖٔ/هتار) :بعد درظ َا مت سؾد ٙيعًُ ١ٝاْتاز احلبٛب
( )2ّ1بدأ جتُٝع ايتدي (ايكػ) ثِ ٚسْ٘.
سًًت ايٓتـا٥ر باصـتذداّ بزْـاَر ايتشًٝـٌ اإلسؾـاٚ Genstat-7 ٞ٥متـت املكارْـ ١بـني
املتٛصطات عٔ طزٜل ق ١ُٝأقٌ فزم َعٓ )L.S.D( ٟٛعٓد َضت ٣ٛاملعٓ.)5%( ١ٜٛ
النتائج والمناقشة :
طول الهبات(شم):
ٜعتـــحم طـــ ٍٛايٓبـــات َؤعـــز ٜـــزتبط بؾـــفات وـــ ٛا ؾـــ ٍٛايهًـــ ٞنُـــا اثبتـــت
ايدراصات نـذيو أْـ٘ ٜتـأثز بغـهٌ ٚافـح ٚدًـ ٞضـتٜٛات ايضـُاد املذتًفـ ١أظٗـزت
ايٓتا٥ر أْ٘ تٛدد فزٚم َعٜٓٛـ ١بـني َعـاَالت ايتضـُٝد ٚايغـاٖد خـالٍ املٛصـِ ايشراعـٞ
ٚ ّ2010- 2009إٔ أعًـــ ٢طـــ ٍٛيًٓبـــات عٓـــد املعاًَـــ 140 ١نذـــِ ٙ/Nا بًـــم ايطـــٍٛ

للعلىم التطبيقية

65

العذد ( )6المجلذ ( )14يىنيى 2016م

ISSN : 2410-7727

تأثير مستويات مختلفة من التسميد الوتروجيوي ىلع إهتاجية القمح-كلياهسوها
| عبد العزيز سالم ديان

84.4صِ  ٚإٔ اقٌ ط7788 ٖٛ ٍٛصِ عٓد ايغاٖد بُٓٝا يًعاّ ايشراعّ2011- 2010ٞ
زلد إ أعً ٢ط82.5 ٍٛصِ ٖـ ٛعٓـد املعاًَـ140 ١نذـِٚ ٙ/Nأقـٌ طـٜ ٍٛبًـم  79.0صـِ
عٓد ايغاٖد ٚ ,تٛدد ٖٓاى فزٚم َعٓ ١ٜٛبني املعاَالت خالٍ ٖذا املٛصِ ٖٚـذا خيتًـف
َع َا تٛؽٌ اي ٘ٝايزعٝد.)2004(ٟ
عدد الصهابل يف وحدة املصاحة (م:)2
تــزتبط عــدد ايضــٓابٌ 2ّ/اجياب ٝـاً َــع ايغًــٚ ١تعتــحم أســد َهْٛاتٗــا اهلاَــ1985( ١

 .)Surendra et al.,يف املٛصِ ايشراع ّ2010- 2009 ٞاظٗزت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى فـزٚم
َعٜٓٛــ ١بــني َتٛصــطات املعــاَالت املذتًفــ ١سٝــح تفٛقــت املعاًَــ140 ١نذــِ ٙ/Nعًــ٢
مجٝــع املعــاَالت ٚ .يف املٛصــِ ايشراعــ ّ2011- 2010 ٞزلــد إٔ أعًــَ ٢تٛصــط يعــدد
ايضٓابٌ 2ّ/نإ عٓـد املعاًَـ140 ١نذـَِ ٙ/Nـٔ د ٕٚفـزٚم َعٜٓٛـ ١بـني املعـاَالت .
ٖٚذا ٜتفل َع َا تٛؽٌ اي ٘ٝايزعٝدّ2004 ٟ
عدد الصهيبالت يف الصهبلة:
عــدد ايضــٓٝبالت يف ايضــٓبً ١هلــا أُٖٝــ ١يف سٜــاد ٠ايغًــ ١احلبٝــ ١سٝــح إٔ سٜــاد ٠عــدد
احلبٛب يف ايضٓبً ١وهٔ نكٝك٘ َٔ خالٍ سٜاد ٠عدد ايضٓٝبالت فٗٝـا.) Etan, 1993
تزاٚر َتٛصط عدد ايضٓٝبالت يف ايضٓبً ١يًُٛصـِ ايشراعـ ّ2010- 2009 ٞبـني 13830
إىل  14895صٓٝبً/١صٓبً ١سٝح إ بًـم عـدد ايضـٓٝبالت يف ايضـٓبً 13830 ١عٓـد ايغـاٖد
أَــا أعًــ ٢عــ ٤ٞفكــد بًغــت  14895عٓــد 180نذــِ ْٝرتٚدني ٖ/ــ .أَــا املٛصــِ ايشراعــٞ
 ّ2011- 2010فذــد إٔ أقــٌ عــدد يًضــٓٝبالت يف ايضــٓبًَٛ ١دــٛد عٓــد ايغــاٖد إ بًــم
 , 13.67بُٓٝــا أعًــ ٢عــدد عٓــد َعــدٍ ايتضــُٝد 140نذــِ ْٝرتٚدني ٖ/ــ إ بًــم 15.40
صٓٝبً/١صــٓبًٚ ١اإلســتالف ٖٓــا يف بــني املعــاًَتني140نذــِ ْٝرتٚدنيٖ/ـــ 180 ٚنذــِ
ْٝرتٚدنيٖ/ـ قد ٜعٛد إىل ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝأ ٚيف اصتذاب ١ذلؾـ ٍٛايكُـح يًتضـُٝد يًكـدر
املطًٛب ايذ ٟحيكل ْتا٥ر َعٓ ١ٜٛيف ٖذ ٙايؾف.١
عدد احلبوب يف الصهبلة:
ٜعــد عــدد احلبــٛب يف ايضــٓبً ١أســد َهْٛــات ايغًــ ١ايزٝ٥ضــ(Dokuyucu and ١ٝ
) ,Akkaya, 1999نْٗٛا تؤثز بغـهٌ نـبري َ ٚباعـز يف اإلْتـاز احلـع (Simane
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) .et al., 1993بًم عدد احلبٛب يف ايضٓبً ١عٓـد ايغـاٖد إىل  4884سبـ ١يهـٌ صـٓبً, ١
بُٓٝــا تفٛقــت يف املعاًَــ180 ١نذــِ ْٝتــشٚدني ٙ/يتؾــٌ إىل  5682سبــ ١يهــٌ صــٓبً, ١
ٚتبني ايٓتا٥ر املد ١ْٚيف اجلدٚ )4(ٍٚدٛد فزٚم َعٓ ١ٜٛيف عدد احلبـٛب يف ايضـٓبً ١عٓـد
املٛصِ ايشراع ّ2010- 2009 ٞخاؽ ١بني املعاًَ180 ١نذِ ْٝرتٚدنيٚ ٙ/ايغاٖد اَا
بك ١ٝاملعاَالت فًِ ًٜشظ أ ٟفزٚم َعٓ ١ٜٛبٗٓٝا  .اَا يف املٛصِ ايشراع ٞايجاْ- 2010 ٞ
 ّ2011فكد تفٛقت املعاَالت 140نذِ ْٝرتٚدني180ٚ ٙ/نذِ ٙ/عًَ ٢عاًَ ١املكارْـ١
َع ٚدٛد فزٚم َعٓ ١ٜٛبُٓٝا مل زلد فزم َعٓ ٟٛبني 100نذِ ْٝرتٚدنيٚ ٙ/ايغاٖد.
وزى احلبوب يف الصهبلة(جرام):
تعد ٖذ ٙايؾـف ١إسـدَ ٣ؤعـزات ايغًـ ١احلبٝـ ١اهلاَـٖ ٚ ,١ـ ٞأسـدَ ٣هْٛـات ايغًـ١
ايزٝ٥ضــ١ٝ

ؾــ ٍٛايكُــح ٚ ,يــو ألُٖٝتٗــا يف نضــني إْتادٝــ ١ايكُــح ٚدعًــٗا َعٝــار

اْتذاب يًغً ١ايعاي ,) Knott and Talukdar, 1971 ( ١ٝتزاٚر ٚسٕ احلبٛب يف ايضـٓبً١
عٓد املٛمسني ايـشراعٝني َ ّ2011- 2010 ٚ ّ2010- 2009ـٔ  28135 - 18675دـزاّ
تٛصــطات  18849- 18965دــزاّ عًــ ٢ايتــٛاي . ٞيف املٛصــِ ايشراعــّ2010- 2009 ٞ
زلد إ اقٌ ٚسٕ يًشبـٛب بايضـٓبً 18852 ١دـزاّ عٓـد ايغـاٖد بُٓٝـا أنجـز ٚسٕ يًشبـٛب
 28135دــزاّ زلــد ٙعٓــد املعاًَــ180 ١نذــِٖٓ , ٙ/ــا ٚدــدت فــزٚم َعٜٓٛــ ١بــني املعاًَــ١
180نذِٚ ٙ/ايغاٖد ٚمل تظٗز فزٚم َعٓ ١ٜٛبني املعاًَ180 ١نذِ ْٝرتٚدنيٚ ٙ/بكٝـ١
َعـــاَالت ايتضـــُٝد ٚاٜقـــا مل تظٗـــز فـــزٚم َعٜٓٛـــ ١بـــني املعـــاَالت 140 ٚ 100نذـــِ
ْــٝرتٚدنيَٚ ٙ/عاًَــ ١ايغــاٖد  .اَــا يف املٛصــِ ايشراعــ ّ2011- 2010 ٞفٗٓــاى فــزٚم
َعٜٓٛــ ١بــني مجٝــع َعــاَالت ايتضــُٝد َٚعاًَــ ١ايغــاٖد .فُعاًَــ ١ايغــاٖد ٖــ ٞأقــٌ ٚسٕ
سٝح بًغت 1.675دزاّ بُٓٝا بًم ٚسٕ احلبٛب بايضٓبً ١إىل اعًَ ٢ضت ٣ٛيـ٘ عٓـد املعاًَـ١
140نذِ ْٝرتٚدني ٙ/تًٗٝا 180نذِ ْٝرتٚدني. ٙ/
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وزى األلف حبة(جرام):
درصت ٖذ ٙايؾف ١اهلاَ ١نْٗٛـا إسـد ٣أٖـِ املؤعـزات ايتهٓٛيٛدٝـٚ ١عٓؾـز َٗـِ
َــٔ عٓاؽــز ايغًــ ١احلبٝــ .١سٝــح إٔ ٚسٕ األيــف سبــٜ ١ــزتبط بعالقــ ١اجيابٝــَ ١ــع ايغًــ١
احلب .)Budak, 2000) ١ٝتزاٚر ٚسٕ األيف سب ١خـالٍ املٛصـِ ايشراعـّ2010- 2009 ٞ
 37.2دـــزاّ عٓـــد ايغـــاٖد اَـــا اعًـــٚ ٢سٕ يليـــف سبـــ 40.2 ١دـــزاّ عٓـــد 100نذـــِ
ْٝرتٚدنيٚ ٙ/مل تظٗز ايٓتا٥ر أ ٟفزٚم َعٓ ١ٜٛبني املعاَالت ايتضُٝد .١ٜبُٓٝا يف املٛصـِ
ايشراعـــٚ ّ2011- 2010 ٞدـــدت فـــزٚم َعٜٓٛـــ ١بـــني املعاًَـــ100 ١نذـــِ ْـــٝرتٚدنيٙ/
َٚعاًَ ١ايغاٖد ٚمل تظٗز فزٚم بني بك ١ٝاملعاَالت َٚعاًَ ١ايغاٖد.
الغلة احلبية ( طو/يـ):
تعتحم ً ١احلبٛب َٔ أِٖ ايؾفات املدرٚص ٖٞٚ ١ذلؾً ١ايتفاعٌ َا بـني عٓاؽـزٖا
ٚايعٛاَــٌ ايبٝ٦ٝــٚ , ١قــد درصــت ٖــذ ٙايؾــف ١اهلاَــ ١يتشدٜــد تــأثري َضــتٜٛات ايضــُاد
ايٓرتٚدــٝين عًــ ٢اْتــاز ايكُــح ٚ ,خــالٍ املٛصــِ ايشراعــ ّ2010- 2009ٞزلــد إ اقــٌ
االْتـــاز ٜـــأت ٞعٓـــد ايغـــاٖد ا بًـــم  28640طـــٔ ٙ/بُٓٝـــا اعًـــ ٢اْتـــاز ٖـــ ٛعٓـــد املعاًَـــ١
180نذِ ْٝرتٚدنيٖٓٚ ٙ/ا تبني َٔ خالٍ ايٓتا٥ر اإلسؾـا ١ٝ٥هلـذا املٛصـِ ايشراعـ ٞإ
ٖٓاى فزٚم َعٓ ١ٜٛبني مجٝع املعاَالت َٚعاًَ ١ايغـاٖدٚ .يف املٛصـِ ايشراعـ- 2010 ٞ
 ّ 2011نايعـــــاد ٠زلـــــد إٔ اقـــــٌ ٚسٕ إلْتـــــاز احلبـــــٛب ٖـــــ ٛعٓـــــد ايغـــــاٖد ٜٚبًـــــم
 2.350طٖٔ/هتــــار ٚأعًــــٚ ٢سٕ ٖــــ ٛعٓــــد املعاًَــــ140 ١نذــــِ ْــــٝرتٚدني ٙ/ا بًــــم
3.213طٖٔ/هتار ًٜٗٝٚا املعاًَ180 ١نذِ ْٝرتٚدنيُٖٚ ٙ/ا املعـاًَتني ايًتـإ تتُتعـإ
بفــارم َعٓــَ ٟٛــع َعاًَــ ١ايغــاٖدٖٚ .ــذا ٜٛافــل (َٗٓــا( , )2004 ,ايزعــٝد, )2004 ٟ
(ايهاف ٚباَؤَٔ  ,1996ذلط ١األحبـاخ ايشراعٝـ ١صـَ )1998 ٕٛ٦ٝـٔ سٝـح اصـتذاب١
اْتاد ١ٝاحلبٛب يًتضُٝد ايٓرتٚدٝين.
انتاج التنب (طو/يـ):
تزاٚر اإلْتـاز َـٔ ايـتدي خـالٍ املـٛمسني َ ّ2011- 2010ٚ 2010- 2009ـٔ 38094
اىل 58670طــٔ ٙ/زلــد إ خــالٍ املٛصــِ  ّ2010- 2009إ اعًــ ٢اْتــاز يًــتدي ٖــ ٛعٓــد
 180نذِ ْٝرتٚدنيٚ ٙ/اقٌ اْتاز يًتدي عٓد ايغـاٖد نُـا اْـ٘ تٛدـد فـزٚم َعٜٓٛـ ١بـني

للعلىم التطبيقية

68

العذد ( )6المجلذ ( )14يىنيى 2016م

ISSN : 2410-7727

تأثير مستويات مختلفة من التسميد الوتروجيوي ىلع إهتاجية القمح-كلياهسوها
| عبد العزيز سالم ديان

مجٝع املعاَالت ٚايغاٖد  .اَا خـالٍ املٛصـِ ايشراعـ ّ2011- 2010ٞفأقـٌ اْتـاز يًـتدي
عٓـــد َعاًَـــ ١ايغـــاٖد (د ٕٚتضـ ـُٝد) فكـــد بًـــم 3.094طٖٔ/هتـــار ٚأعًـــ ٢اْتـــاز بًـــم
4.074طٖٔ/هتـــار عٓـــد املعاًَـــ100 ١نذـــِ ْـــٝرتٚدنيًٜٗٝٚ ٙ/ـــا املعاًَـــ140 ١نذـــِ
ْٝرتٚدنيٖ/ـ.
اجلدول ( )4تأثري التصميد الهيرتوجيين على صفات انتاجية القمح صهف (كليانصونا)
للمومسي
السراعة  2010- 2002و 2011- 2010م:
املٛصِ ايشراعّ2010- 2009 ٞ
طٍٛ
َعاَالت ايتضُٝد

ايٓبات
(صِ)

عدد

عدد

عدد

ايضٓابٌ 2ّ/ايضٓٝبالت/صٓبً ١احلبٛب/صٓبً١

ٚسٕ
احلبٛب
بايضٓبً١
(دزاّ)

بد ٕٚمساد (عاٖد)

77.8

286

13.30

48.4

1.852

100نذِٖ/Nـ

81.6

420

14.35

53.0

1.970

140نذِٖ/Nـ

84.4

477

13.70

50.7

1.903

180نذِٖ/Nـ

81.6

375

14.95

56.2

2.135

املتٛصط

81.4

390

14.08

52.1

1.965

اقٌ فزم َعٟٓٛ

3.137

38.5

1.272

7.09

0.261

َعاٌَ االختالف()%

2.4

6.2

5.6

8.5

8.3

املٛصِ ايشراعّ2011- 2010 ٞ
بد ٕٚمساد (عاٖد)

79.0

393

13.67

44.1

1.675

100نذِٖ/Nـ

81.8

410

14.78

47.1

1.900

140نذِٖ/Nـ

82.5

430

15.40

52.6

2.093

180نذِٖ/Nـ

82.2

410

13.95

49.8

1.920

املتٛصط

81.4

411

14.45

48.4

1.894

اقٌ فزم َعٟٓٛ

3.137

126.5

0.688

5.241

0.219

َعاٌَ االختالف()%

2.4

19.2

3.o

6.8

7.3
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اجلدول ( )5تأثري التصميد الهيرتوجيين على صفات انتاجية القمح صهف (كليانصونا)
للمومسي
السراعة  2010- 2002و 2011- 2010م:
املٛصِ ايشراعّ2010- 2009 ٞ
ٚسٕ األيف سب١

اإلْتاز َٔ احلبٛب

اإلْتاز َٔ ايتدي

(دزاّ)

طٖٔ/هتار

طٖٔ/هتار

بد ٕٚمساد (عاٖد)

37.2

2.640

3.640

100نذِٖ/Nـ

40.2

3.890

4.886

140نذِٖ/Nـ

3982

4.180

5.278

180نذِٖ/Nـ

3785

4.500

5.670

املتٛصط

38.5

3.800

4.872

اقٌ فزم َعٟٓٛ

3.137

0.875

0.710

َعاٌَ االختالف ()%

2.4

14.4

12.8

َعاَالت ايتضُٝد

املٛصِ ايشراعّ2011- 2010 ٞ
بد ٕٚمساد (عاٖد)

38.7

2.350

3.094

100نذِٖ/Nـ

40.0

2.763

4.074

140نذِٖ/Nـ

39.4

3.213

3.822

180نذِٖ/Nـ

39.5

2.875

3.626

املتٛصط

39.4

2.800

3.878

اقٌ فزم َعٟٓٛ

1.166

0.488

0.671

َعاٌَ االختالف ()%

1.9

14.8

15.1

نستنتج مما اظهرت التجارب اآلتي:

 )1تفٛم َعظِ املعاَالت عً ٢ايغاٖد عٓد مجٝع ايؾفات املدرٚص ١بايٓضـب١

ؾـٍٛ

ايكُح نًٝاْضْٛا.
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)2

اصـــتذاب ١ذلؾـــ ٍٛايكُـــح (نًٝاْضـــْٛا) يًتضـــُٝد ايٓٝرتٚدـــٝين يهـــٌ َعـــدالت
ايتضُٝد بايز ِ يًتفاٚت ايٛافـح بـني بكٝـ ١املعـاَالت َـٔ د ٕٚايغـاٖد يف ايٓتـا٥ر
املتشؾٌ عًٗٝا َٚا أظٗزت٘ ايتشاي ٌٝاإلسؾا ١ٝ٥يهاف ١ايؾفات املدرٚص.١

ٚ )3دٛد تفاٚت عٓد بع

املعـاَالت يف ايٓتـا٥ر خـالٍ َـٛمس ٞايشراعـٚٚ ١قـد ٜهـٕٛ

ْظزا يًظزٚف ايبٚ ١ٝ٦ٝاإلدار ١ٜملزاسٌ و ٛاحلؾ.ٍٛ
المراجع :

 )1اإلدار ٠ايعاَ ١ياسؾا ٤ايشراع ,)2011( ٞنتاب اإلسؾا ٤ايشراع, ٞيعاّ ّ2011
ؽٓعا ,٤اجلُٗٛر ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 )2ايزعٝد ,ٟاس ٟامحد ( , )2004تأثري ايتضُٝد ايٓٝرتٚدٝين ٚايفضفٛر ٟعً ٢وٛ
ٚاْتاد ١ٝايكُح ؽٓف نًٝاْضْٛا  ,دلً ١داَع ١عدٕ يًعً ّٛايطبٝعٚ ١ٝ
ايتطبٝك ,١ٝا ًد ايجأَ ,ايعدد األ ٍٚـ.24- 19:
 )3ايزعٝد ,ٟاس ٟامحد ( , )2007تأثري ايتضُٝد ايٓٝرتٚدٝين عً ٢وٚ ٛإْتاد١ٝ
ايكُح ؽٓف ( ٓ , )ُٞٝدلً ١نً ١ٝايعً ّٛايتطبٝك ,١ٝداَع ١سقزَٛت ايعدد
اخلاَط ـ .34
 )4ايضكاف ,عً ٞعٝدرٚظ ( )ّ2002اْتاز ا اؽ ٌٝاحلكً ,١ٝاحلبٛب ايبك,ٍٛ
صًضً ١ايهتاب اجلاَع )ّ2002( )1(ٞداَع ١عدٕ ـ ()18- 9
 )5ايهاف ,سضني عبدايزمحٔ ٚعٛ
ايفٛصفات ٞعً ٢بع

َبارى باَؤَٔ ( ,)1996تأثري ايتُضٝد

ؽفات ايُٓٚ ٛاإلْتاز يجالث ١اؽٓاف َٔ ايكُح نت ظزٚف

املٓاطل ايضاسً ,١ٝدلً ١داَع ١عدٕ يًعً ّٛايطبٝع ٚ ١ٝايتطبٝك , ١ٝا ًد األ,ٍٚ
ايعدد األ ٍٚـ.59- 33:
 )6ا اٖد ,عبداهلل ذلُد ( )ّ1986اصط سراعٚ ١اْتاز ا اؽ ٌٝاحلكً ١ٝيف
األراف ٞاي , ١ُٝٓٝنً ١ٝايشراع – ١داَع ١ؽٓعا ٤ـ (.)119- 17
 )7بٔ دٛٝد ,امحد صعٝد ( ,)1991تكزٜز عٔ ذلؾ ٍٛايكُح ,ذلط ١األحباخ
ايشراع , ٞص.ٕٛ٦ٝ
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 يف املٓاطل١ًٌٝ احلكٝ ا اؽ, )1990( فٛهٜ دٛهٜدٚ , فاٛ) راد نادو8
, بغداد١ داَع, ًُٞايبشح ايعٚ ِٞ ايعايًٝ ايتع٠سارٚ , ١ٝ٥اٛعب٘ اإلصتٚ ١ٝ٥اٛاإلصت
.431  ـًِٞ ذلُد عٌٖٝ ابزاًٝ خ١تزمج
١ٝز ايبشجٜ ايتكار,)2003(,)2002(,)1998( , ٕٛ٦ٝ ص١ٝخ ايشراعٛ ايبش١) ذلط9
. َار, ٞ اإلرعاد ايشراعٚ خٛ يًبش١َ ايعا١٦ٝ اهل, ١َ ايعا١ٜٛٓايض
.١ٝ٥ ايؾٓاعات ايغذا.)2008 - 2007) ٍ عاد,ٕٛ سضٛ ذلُد – أب,ٟ) َؾز10
.307  ـ. ايبعح١رات داَعَٛٓغ
سضنيٚ امحد ذلُد ايبارٚ ب فقٌ اهللٝايطٚ ٕاسد عجُاٛ عبداي,) َهزد11
خٛ يًبش١َ ايعا١٦ٝت – اهلَٛ سقزٟادٛ بٌٞ ايشراعٝ) ايدي1998( ١َبارلز
) 67- 68( ـٞاالرعاد ايشراع
ٍ ايكُحٌٛ ذلؾٝ يف تغه١ٝٓٝدٚ ايٓرت٠ أثز األمسد.)2004(  أمحد,) َٗٓا12
– 26  ايبعح –ا ًد١ َر داَع- بٛ يًشب١ٝ ايشراعٚ ١ٝعٛٓؿ اي٥اخلؾاٚ
.1ايعدد
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17) Etan, M. (1993). Breeding for large number of spikelets per spike
in wheat proc. 6th International wheat genetic SymposiumKyoto- Japan. pp:623-628.
18) Camara, K.M., W.A. Payne and R.A. Rasmussen (2003). Long
term effect of tillage, nitrogen andrainfall on winter wheat yield in
the Pacific Northwest. Agronomy Journal, 95:828-835.

م2016 ) يىنيى14( ) المجلذ6( العذد

72

للعلىم التطبيقية

كلياهسوها-تأثير مستويات مختلفة من التسميد الوتروجيوي ىلع إهتاجية القمح

ISSN : 2410-7727

| عبد العزيز سالم ديان

19) FAO. Statistics (2011) www.fao.org.
20) Fernandeze R.G.. and R.J.Laird 1959. Yield and Portien content
wheat in Mexico as Affected by a viable soil moisture and
Gitrogen Fertilization. Agron.j(51):33-36.
21) Hossain, M.I., M.A. Sufian, A.B.S. Hossain, C.A. Meisner, J.G.
Auren and J.M. Duxbury, M.M. Alley, D.E. Brann, J.L.
Hammons, and W.E. Peter (2002). Performance of Bed planting
and itrogen fertilizer under Rice-Wheat- Mungbean Cropping
Systems in Pangladesh.
22) Knott , D.R. and B. Talukdar (1971). Increasing sweed weight
in wheat and its effect on yield, yield components, and quality
.Crop Sci. 32: 1238-1242
23) McNeal. F. H.. D. J. Davis 1954. Effect of nitrogen fertilization
on yield. colum number. and protion content of certain spring
wheat varieties. Agron. J. 46: 375-378.
24) Simane, B.P.C., M.M. Nachit, and J.M. peacock (1993).
Ontogenetic analysis of yield components and yield Stability of
durum wheat in water- limited environments . Euphytica 71 : 211219.
25) Surendra, S., R. Matzen and T.T. Predersen (1985). The effect of
seed rates and sowing methods on the growth , yield and yield
components of spring wheat . Indian Journal of Agronomy ,
130(1):55-58.
26) Wilhelm, W.W. ( 1998). Dry matter partitioning and leaf area of
winter wheat grown in a long term fallow tillage comparisons in
US central great plains. Soil and Tillage Res., 49: 49–56

م2016 ) يىنيى14( ) المجلذ6( العذد

73

للعلىم التطبيقية

ISSN : 2410-7727

تأثير مستويات مختلفة من التسميد الوتروجيوي ىلع إهتاجية القمح-كلياهسوها
| عبد العزيز سالم ديان

للعلىم التطبيقية

74

العذد ( )6المجلذ ( )14يىنيى 2016م

