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 والسماد النتروجيني في نمو وحاصل الحنطة EM1التأثير الفسيولوجي لمستويات مختلفة من السماد الحيوي 
 

 

 براهيمصالح محمد إ
 العراق –كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

E-mail: slhibraheem@yahoo.com 
 

 الخالصة

كدم  34في منطقة السالمية على بعدد  2010 -2009و 2009 -2008نفذت تجربة حقلية خالل الموسمين الشتويين 
والنتروجيندي فدي صدفات  EM1جنوب مدينة الموصل بهدف دراسة اسدتجابة محصدول الحنطدة لكدل مدن التسدميد الحيدو  

 فدي التجربدة تصدميم القطاعدات العشدوالية الكاملدة وفدق نودام املدوا  المنشدقة وبد ال  مكدررات  استخدم النمو والحاصل.
مل/لتر( وخمسة مستويات من التسميد النتروجيندي  3،2،1،0) EM1بة اربع مستويات من التسميد الحيو وتضمنت التجر

املددوا   EM1/هددـ(. احتلددت مسددتويات التسددميد النتروجينددي ومسددتويات التسددميد الحيددو Nكغددم 120  90 60  30  0)
مدل/لتر معنويدا فدي جميدع  EM1 3لتسميد الحيدو تشير النتالج الى تفوق مستوى ا الرليسية واملوا  ال انوية على التوالي.

صفات النمو والحاصل المدروسة وللموسمين الزراعيين امول وال اني باست ناء صفة دليل الحصاد للموسدم امول اذ تفدوق 
  بلةطدول السدن  عدد السدنابل بدالمتر المربدع  الحاصل البايولوجي  نبات / المساحة الورقية  معنويا في صفة ارتفاع النبات

حاصل الحبوب والنسبة الملويدة للبدروتين وحاصدل البدروتين. كمدا تفدوق مسدتوى   حبة 1000وزن   عدد الحبوب بالسنبلة
المسددداحة   /هدددـ معنويدددا فدددي جميدددع الصدددفات المدروسدددة وهدددي  صدددفة ارتفددداع النبدددات Nكغدددم  120التسدددميد النتروجيندددي 

  حبدة 1000وزن   عددد الحبدوب بالسدنبلة  طدول السدنبلة  المربدععدد السنابل بالمتر   الحاصل البايولوجي  الورقية/نبات

دليل الحصاد والنسبة الملوية للبروتين وحاصل البروتين ولكال الموسمين الزراعيين. وكان تا ير التداخل   حاصل الحبوب
ن وحقدق التدداخل والتسميد النتروجيني معنويا لجميدع الصدفات المدروسدة وللموسدمين الدزراعيي EM1بين التسميد الحيو  

/هدـ اعلدى معددل لجميدع الصدفات Nكغدم  120مدل/لتر ومسدتوى التسدميد النتروجيندي  EM1 3بين مستوى التسميد الحيو 
 EM1 1المدروسدة لكدال الموسددمين باسدت ناء صددفة دليدل الحصداد التددي تفوقدت عنددد التدداخل بدين مسددتوى التسدميد الحيددو  

 .م /هـكغ 120Nمل/لتر ومستوى التسميد النتروجيني 

 .الحنطة  التسميد النتروجيني  EM1دالة  السماد الحيو  الكلمات ال

 .30/12/2013: وقبوله،  28/5/2013  تاريخ تسلم البح 

 المقذمة

.  تعدد الحنطددة المحصدول الحبددوبي ا ول فدي العددالم مددن حيد  المسدداحة المزروعدة ومددن حيد  امسددتهال  العددالمي
  العمر )كما تدخل في صناعات ك يرة مختلفة   دوره امستراتيجي في ا من الغذاليوتتعاوم أهمية هذا المحصول بسبب 

. ويعتمد عليها اك ر من  ل  سكان العالم وترجع اهميدة الحنطدة فدي ءدذاء امنسدان الدى كلدوتين الحنطدة الدذ  يندتج (2003
حده بل تتعداه إلدى معودم الددول التدي . أن مشكلة تدني اإلنتاج م تقتصر على العراق و(2010افضل نوع من الخبز )ولي 

تعاني أصال من مشكلة التزايد السكاني مقابل العجز الكبير في توفير المواد الغذالية خاصدة محاصديل الحبدوب التدي ميكداد 
  لدذل  يلجدا البداح ون وبشدكل (2011الجبدور   )% مدن امحتياجدات الحقيقيدة للسدكان 20إنتاجها الفعلي يغطدي أك در مدن 

لى تحر  ودراسة الوسالل العلمية الممكنة التدي مدن شدانها رفدع إنتاجيدة الحنطدة وتحسدين نوعيتهدا. يعتبدر التسدميد مستمر إ
النتروجيني من امساليب المهمة لمعالجة النقص الحاصل في انتاج الحنطدة اذ ان النتدروجين مدن العناصدر الكبدرى المهمدة 

العمليدات الفسديولوجية وفدي تكدوين الكلوروفيدل وامحمداو النوويدة  لنمو النبات ويحتاجة بصورة كبيرة لدخوله فدي اءلدب
(RNA DNA والكاربوهيددددرات والبروتيندددات )(2010 البددددراني)   كمدددا انددده يعدددد العنصدددر امول الدددذ  يحددددد انتاجيدددة

ل المحاصيل الزراعية بشكل عام والمحاصيل النجيلية بشكل خاص ومنها الحنطة والدذ  يعمدل علدى زيدادة مكوندات حاصد
اضافة الى دوره الهام في تكوين وتقوية المجموعة الجذرية فضال عن المشداركة  (2013البدراني)الحنطة الكمية والنوعية 

  لدذل  أصدبحت الحاجدة كبيدرة مسدتعمال ا سدمدة (2000واخدرون  Pandeyفي تكوين الكلوروفيل وامحمداو النوويدة )

يع العمليات الحيوية المختلفة في انتاج المواد العضوية ومدن  دم زيدادة النتروجينية لرفع كفاءة المجموع الخضر  عبر تسر
امسددتخدام المتندامي لهددذه ا سددمدة الكيماويددة فهنالدد   ومددع (.Peltoman  1995المدادة الجافددة وتحسددين نوعيددة الحاصدل )

لكيماويدات علدي الكالندات الدقيقدة ا  ر المباشر لتل  ا فضالً عن  علي البيلة وتهديداً خطيراً لصحة اإلنسانتا يرات جانبية 
مدن  الحيويدة بتقنيدات امسدمدةاسدتخدام ا سدمدة الكيمياليدة وامهتمدام  تقليل الىالنافعة الموجودة في التربة. لذل  بدأ امتجاه 

المحافودة علدي بيلدة نقيدة ونويفدة. وتتضدمن هدذه  نفسده أجل توفير ءذاء صحي مع إنتاجية أك ر وجودة عاليدة وفدي الوقدت
 الغذاليدة حفدو أتدزان العناصدروغرو توويفها في تحسدين صدفات للتربدة  لاستخدام الكالنات الحية الدقيقة المفيدة  قنياتتال
السدماد  اسدتخدام ومن هذه التقنيات الحدي ة .(2007)زكي  التي يحتاجها النبات الصورة الذالبة والميسرة ىإل هاوتحويل فيها

هددو عبددارة عددن   وأ  الكالنددات الدقيقددة الفعالددة Effect Micro-Organismsوهددو اختصددار للمصددطلح  EM1الحيددو  
مستحضددر طبيعددي يحتددو  علددى مجموعددة متوافقددة مددن الكالنددات الحيددة الدقيقددة النافعددة ولهددا دور نشددط وفعددال فددي تحسددين 

ة ورا يدا وم كما انه مستحضر أمن من الناحيدة الصدحية حيد  أن ا حيداء الدقيقدة الموجدودة بده ءيدر معدلد  خصوبة التربة
ففضددالً عدن دور اإلحيدداء المهجريددة التددي   علددى مبيدددات أو مدواد كيماويددة ضددارة. ولده تددا ير كبيددر فددي نمدو النبددات  يحتدو
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 فانهددا تفددرز بعددو منومددات النمددو م ددل اموكسددينات  تسددهيل امتصدداص النبددات العناصددر الغذاليددةو يحتويهددا فددي تددوفير
منومدات النمدو التدي تشدجع و كذل  ان بعو الخمالر تفدرز بعدو اإلنزيمدات  والتي تؤ ر على نمو النباتاتو الجبرليناتو

ومددن فوالددد ا سددمدة الحيويددة زيددادة امتصدداص النبددات للعناصددر الكبددرى (  Higa  2006)علددى انقسددام خاليددا الجددذور 
تحسددن و والصددغرى وتحقيددق زيددادة فددي المحصددول وتحسددين نوعيددة الحاصددل وإمددداد التربددة بمددواد تشددجع نمددو المحاصدديل

 هميددة الحنطددة كمحصددول اقتصدداد  وامهتمددام  بددالنورو(. Anonymous 2005خددواص التربددة  الطبيعيددة والكيمياليددة )
 EM1الحيدو   السدمادالدراسدات فدي مجدال اسدتخدام  قلدةالى و كما ونوعا البالغ من قبل الباح ين في زيادة إنتاجية الحنطة

 معرفة هدف الىت الدراسةفان   اق اذ مازالت قليلة وقيد التجربة والبح خصوصا في العرالنتروجيني  تداخله مع التسميدو
الحنطدة محصدول حاصدل و نمدوفدي  والتدداخل بينهمدا التسميد النتروجينديو EM1الحيو   عدة مستويات من التسميد تا ير

بيلدة وزيدادة تكداليف امنتداج وصوم الى تقليل استخدام امسمدة الكيميالية لما لهذه امسدمدة مدن تدا ير ضدار علدى التربدة وال
 .الزراعي والحصول على انتاجية ونوعية جيدة

 مواد البحث وطرائقه

  وتضدمنت تجربدة 2010 -2009والموسم الزراعدي  2009 - 2008خالل الموسم الزراعي  التجربةأجريت هذه 
وذات مدادة  ءريينيدة ا طينيدةتربتهد نسدجةوالتدي كدم جندوب شدرق مديندة الموصدل  34حقلية في منطقدة السدالمية علدى بعدد 

 PH( ملغم/كغدم و11.40ملغم/ كغم وفسفور جاهز قدره )( 31.58ونتروجين جاهز قدره ) ءم/كغم 18.83عضوية قدرها 
 222قددددرها  2010 -2009لعدددام و ملدددم 179قددددرها  2009 -2008لعدددام وكاندددت كميدددة اممطدددار السددداقطة  7.4قددددره 
مدل  EM1 (0  1  2  3م لدت التوافيدق بدين أربعدة تراكيدز مدن السدماد الحيدو    معاملة عاملية 20 .تضمنت التجربة ملم

/هكتار( وقد استخدم سدماد  Nمكغ 120  90  60  30  0وخمسة مستويات من التسميد النتروجيني ) لكل لتر ماء )مقطر(
 الةطمسدددتمرحلددة االنصددف ا خددر و % مصدددرا للنتددروجين  أضدديف بددددفعتين نصددف الكميددة عنددد الزراعدددة46اليوريددا 
الددذ  تددم الحصددول عليددة مددن مختبددر البددذور فددي قسددم  3(.أسددتخدم فددي هددذه الدراسددة الصددنف ابوءريددب/ 2006)النددور  

طبقددت التجربددة باسددتخدام تصددميم  .كغم/هددـ 100المحاصدديل الحقليددة بكليددة الزراعددة والغابددات / جامعددة الموصددل بمعدددل 
 ال  مكدررات  حيد  احتلدت مسدتويات التسدميد النتروجيندي والسدماد القطاعات العشوالية الكاملة بنودام ا لدوا  المنشدقة بد

م والمسدافة 3.واحتوت كل وحدة تجريبية على خمسة خطدوط بطدول الرليسية وال انوية على التوالياملوا   EM1الحيو  
ريبيدة عدن وفصلت الوحددات التج  وتم توزيع المعامالت على الوحدات التجريبية بصورة عشوالية  سم 20بين خط واخر 
حر ت ارو التجربة حرا تين متعامدتين  دم تدم تنعيمهدا وتسدويتها وتمدت .متر 2متر وبين المكررات  1.5بعضها بمسافة  

حي  تدم   25/12في  2010 -2009في الموسم الزراعي و 12/ 22بتاريخ  2009 -2008الزراعة في الموسم الزراعي 
حسدب التراكيدز المسدتخدمة فدي التجربدة  ان السدماد الحيدو   EM1يدو  الح سدمادنقع البذور لمددة سداعة قبدل الزراعدة بال

EM1 الغدذاء مدن و وذل  بواسطة إضافة الماء )الخالي مدن الكلدور(  وعلية من الضرور  ان يتم تنشيطه  ا صلي خامل
ا و تددم تحضددير السددماد الحيددو  حسددب مدد.(Anonymous  2005)السددكروز او المددوم  او أ  سددكر م ددل سددكر الفواكدده 

ءدرام  1إضافة   علتر من الماء المقطر م 1إلى  EM1( وذل  بإضافة الكمية المطلوبة من 2009) Anonymous أورده
دفعدة  هدـ/  P2O5كغم  80وبمعدل   P2O5)٪ 46) فوسفات الكالسيوم ال ال ي واحد من سكر السكروز. أضيف سماد سوبر
ربة في مرحلة امستطالة لكال الموسمين  واعطيت ريدة لكدال . عشبت التج(2000واحدة عند الزراعة  )الكبيسي واخرون 

للموسددم الزراعددي  12/4/2010وبتدداريخ  2009 -2008للموسددم الزراعددي  3/4/2009ملددم بتدداريخ  50الموسددمين قدددرها 
والجددول  .20/5/2010والموسم الزراعي ال داني فدي  29/5/2009تم حصاد الموسم الزراعي امول في . 2010 -2009

 .EM1ضح أهم مكونات السماد الحيو  ( يو1)

 

 الجن  والنوع نوع الكالن الدقيق ت

 بكتريا التم يل الضولي 1

Rhodopseudomonus  plustris 

Rhodobacter  sphacrodes 

Rhodospirillum 

 بكتريا حامو الالكتي  2

Lactobacillus  planatrum 

lactobacillus  casei 

Lactobacillus  delbrueckii 

Lactobacillus  fermentum 

Streptococcus  laetis 

 ا كتينومايسيت  3
Phcomycetes  spp. 

Streptomyces spp. 

 Saccharomyces  cerevisiae الخمالر 4

 Bacillus  subtilis بات الفسفوريمذ 5
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P-solubilizers Aerobacter 

Xanthomonas 

Aspergillus 

Penicillium 

Candida 

6 
 بكتريا الم بتة للنيتروجين

N- Fixing 

Azotobacter 

Azospirillum 

Pseudomonas 
 (Singh  2007و Shintani  2005المصدر  ) 

 

 -:الصفات المدروسة

وحتى نهاية السنبلة  ( نباتا في مرحلة النضج من قاعدة الساق عند سطح ا رو20أخذت أطوال )  ارتفاع النبات / سم -1

  .دون السفا ومنها حسب معدل ارتفاع النبات الواحد

  (.Thomas  1975)تم قيا  المساحة الورقية حسـب طريقة   2المساحة الورقية نبات/ سم -2

 .0.95× عرو الورقة  × المساحة الورقية = طـول الورقة 

 متر مربع لكل لو .   )حبوب + قش( المحصودة من مساحة ية الكل وزن المادة الجافةوهو وجي طن/هـ  الحاصل البايول -3

لتحويلده إلدى متدر مربدع علدى  5× ( م وضدرب الدرقم النداتج 1حسب عدد السدنابل فدي خدط طولده )  2عدد السنابل / م - 4
 .أسا  كل متر مربع يحتو  على خمسة خطوط

قيدا  أطوالهدا مدن قاعددة السدنبلة حتدى قمدة السدنيبلة ( سنبلة من كل معاملدة وتدم 25تم اخذ أطوال )  طول السنبلة / سم -5

 .ومنها استخرج معدل طول السنبلة الواحدة (بدون سفا)العلوية 

 .( سنبلة بعد التفريط25حسب كمعدل لعدد الحبوب في )عدد حبوب السنبلة   -6

 .حبة لكل معاملة من معامالت التجربة  م وزنت بميزان حسا  1000تم عد   حبة 1000وزن  -7

وتحويلده بطريقدة النسدبة والتناسدب الدى  التجريبدي الدو كامدل  من حساب حاصل الحبوب تم  حاصل الحبوب )طن/هـ( -8
  .طن/هـ

 .100× حسب من قسمة حاصل الحبوب على الحاصل البايولوجي مضروبا دليل الحصاد %   -9

 حاصل الحبوب                   
 100 ×ــــــــــــــ دليل الحصاد % =   ــــــــــــــــــ

 البايولوجيالحاصل                 

 قدددددددرت النسددددددبة الملويددددددة للبددددددروتين باسددددددتخدام طريقددددددة جهدددددداز نسددددددبة الملويددددددة للبددددددروتين فددددددي الحبددددددوب  ال  -10
Micro kjeldhal  لتقدددير النتددروجين كمددا اوردهدداApent (2002 وتددم حسدداب النسددبة الملويددة للبددروتين مددن المعادلددة  )

 التالية 

 .5.7× النسبة الملوية للبروتين= النسبة الملوية للنتروجين 

 .للبروتين الملويةالنسبة  × لحاصل الكلي للحبوبحاصل البروتين طن/هـ  تم تقديره من ا  -11

 SAS/STATتددم تحليددل البيانددات للصددفات المدروسددة إحصدداليا باسددتخدام الحاسددب ا لددي بامعتمدداد علددى برنددامج 
  لكددل موسددم علددى حدددا Split Plotsبنوددام ا لددوا  المنشددقة  R.C.B.Dاعددات العشددوالية الكاملددة (  بتصددميم القط2002)

  فالمتوسددطات (2000واختبددرت الفددروق بددين المتوسددطات باعتمدداد اختبددار دنكددن المتعدددد المدددى  )الددراو  وعبدددالعزيز 

 .المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فروق معنوية بينهما

 ةالنتائج والمناقش

 :EM1تأثير التسميد الحيوي 

في صفة ارتفاع النبات كمدا يبدين  مستمرة زيادة معنوية EM1التسميد الحيو   مستويات سببت زيادة ارتفاع النبات )سم(:
الرابدع أعلدى معددل للصدفة بلدغ  EM1. واعطدى مسدتوى التسدميد الحيدو  موسمي الزراعة امول وال داني( في 2الجدول )
الموسدمين سدم فدي  72.320و 72.080اقدل معددل للصدفة بلدغ  المقارندةفدي حدين أعطدت معاملدة   سم 74.233و 74.093
يحتو  على العديد مدن الكالندات الحيدة الدقيقدة  EM1السماد الحيو  وقد يعود السبب في ذل  ان  .على التوالي الزراعيين

عنصدر  النتدروجين والفسدفور كمدا هدو مبدين ومنها الم بتة للنتروجين والمذيبة للفسفور التي تزيد من امتصاص وجاهزية 
خاصددة و العناصددر الغذاليددةوجاهزيددة زيددادة امتصدداص  د  الددىيددؤ EM1التسددميد الحيددو  (  اضددافة الددى ان 1بالجدددول )
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 Higaو Konoplyaو Javid  2005والفسدددفور ويدددؤد  الدددى زيدددادة الكلوروفيدددل وعمليدددة البنددداء الضدددولي ) النتدددروجين
الدذ  و Tryptophaneزيد من انقسام وتوسع الخاليدا ويددخل فدي تكدوين الحدامو امميندي النتروجين ي  حي  ان (1999

كمدا  (Zeiger  2002و Taiz) الضرور  في استطالة الخاليا النباتيدة  IAAيتكون منه منوم النمو أندول حمو ألخلي  
( وهدذا بددوره يدؤد  الدى اسدتطالة 2007عبدد الجدواد واخدرون )ان الفسفور يلعب دورا مباشرا فدي انقسدام الخاليدا والنمدو 

  زيادة ارتفاع النبات. السالميات ومن  م

فدي صدفة المسداحة وبصدورة مسدتمرة معنويا  EM1مستويات التسميد الحيو   زيادة ا رت (:2المساحة الورقية/نبات )سم
الرابددع فبلددغ  EM1.اذ تحقددق اعلددى معدددل للصددفة عنددد مسددتوى التسددميد الحيددو  الموسددمينفددي كددال و (2الورقيددة الجدددول )

فدي  2سدم 141.947و 141.707 التي اعطت اقل معدل للصدفة بلدغ المقارنةقياسا الى معاملة  2سم 144.187و 143.953
وجاهزيددة زيددادة امتصدداص فددي  EM1التسددميد الحيددو   الددى تددا يروقددد يعددزى ذلدد  .علددى التددوالي الموسدمين امول وال دداني

 توسدع الخاليدا وبالتداليو عنصر النتدروجين يدؤ ر تدا يرا كبيدرا فدي انقسدام. فوروالفسف خاصة النتروجينو العناصر الغذالية
  الالمدي) الضدولي البنداءومدن  دم زيدادة كفداءة عمليدة  وامتصاصها امشعاع الشمسي بكميات كبيدرة زيادة المساحة الورقية

د البالسددتيدات الخضددراء ويسددهم فددي تزويددفددان النتددروجين يعمددل علددى زيددادة تركيددز صددبغة الكلوروفيددل  كددذل    (2004
اضافة الى دور الفسفور في عملية انقسدام   (2013بالنتروجين مما يسهم في تاخير شيخوختها والحد من هدمها )البدراني  

امنصدار  )وتوسع الخاليا ودوره في زيادة عدد الشدعيرات الجذريدة التدي تعمدل علدى زيدادة امتصداص العناصدر الغذاليدة 
    .المساحة الورقية للنبات صفة على ةايجابيلعوامل مجتمعة انعكست بصورة كل هذه ا (2011واخرون 

وفدي  البدايولوجيتدا ير معندو  فدي صدفة الحاصدل  EM1اعطت مستويات التسميد الحيو   )طن/هـ(: البيولوجيالحاصل 
الرابدع حيد   EM1  . فقد تحقق أعلى معدل للصفة عند مستوى التسميد الحيو(2بين الجدول )يكما  موسمي الزراعةكال 
طن/هددـ  12.395و12.370اقددل معدددل للصددفة بلددغ المقارنددةمعاملددة  فددي حددين أعطددت  طن/هددـ 12.735و 12.585بلددغ 

زيدادة  فدي EM1الحيو  تا ير التسميد  الى البايولوجي. يرجع السبب في زيادة الحاصل للموسمين الزراعيين على التوالي
  .(2الجدول ) طول السنبلة وحاصل الحبوب  نابل بالمتر المربع  عدد السالمساحة الورقية  ارتفاع النبات

عدددد السددنابل بددالمتر المربددع وفددي كددال  زيددادة معنويددة فددي صددفة EM1سددببت زيددادة التسددميد الحيددو   :2عدددد السددنابل / م
للصفة بلغ  الرابع بإعطاله أعلى معدل EM1و تفوق مستوى التسميد الحيو  .(2)الموسمين الزراعيين كما مبين بالجدول 

 2سدنبلة/م 6336.86و 336.200معددل للصدفة بلدغ المقارنة اقل   في حين أعطت معاملة 2سنبلة/م 344.133و 342.533
سدبب زيدادة فدي صدفة المسداحة الورقيدة  EM1يعدزى ذلد  الدى ان التسدميد الحيدو  . وعلدى التدواليموسدمي الزراعدة في 

 يزيد مدن انقسدامفالنتروجين   بالتالي زيادة نواتج هذه العمليةو الضولي اءالبنمما أدى الى زيادة كفاءة عملية   (2) الجدول
وابوضدداحي واخددرون  2011العلددو  )وزيددادة عدددد البددراعم الخضددرية وعدددد التفرعددات الحاملددة للسددنابل  توسددع الخاليدداو

يزيدد مدن تدوفر المدواد كما ان الفسفور يسهم في زيادة عدد امشدطاء لددوره اميجدابي فدي زيدادة صدفات النمدو ممدا  (2005

المتم لددة التددي تدددعم نشددوء وتشددكل بادلددات امشددطاء ونجددا  نموهددا واسددتمرارها ومددن  ددم زيددادة عدددد السددنابل )الجلبددي 
 ( وهذا انعك  على زيادة عدد السنابل في المتر المربع.2012واحسان 

فدي  EM1ن مستويات التسدميد الحيدو  ( وجود فروق معنوية بي2توضح النتالج الواردة في الجدول ) طول السنبلة )سم(:
 الرابع بإعطالده أعلدى معددل للصدفة بلدغ EM1. اذ تفوق مستوى التسميد الحيو  موسمي الزراعةفي و السنبلةصفة طول 

الموسددمين فددي  سددم 10.520و 10.400اقددل معدددل للصددفة بلددغ  المقارنددةمعاملددة  سددم  بينمددا أعطددت10.673و 10.500
ارتفداع وصفة المساحة الورقية  في زيادة الى أدى EM1يكون سبب ذل  ان التسميد الحيو  قد . وعلى التوالي الزراعيين

عمليدة وفضالً عن توفيره لعنصر النتدروجين الدذ  يزيدد مدن فدي تركيدز الكلوروفيدل   (2النبات كما هو مبين في الجدول )
الفسدفور عنصدر اساسدي وضدرور    ( كمدا انHiga 1999و Konoplya) توسدع الخاليداو زيادة انقساموالضولي  البناء

  .السنبلةهذه العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة طول و (1999النعيمي  )في انقسام الخاليا وتوسعها 

عددد الحبددوب بالسدنبلة ولكددال  تدا ير معندو  فددي صدفة EM1لزيدادة مسددتوى التسدميد الحيددو  كدان  :عددد الحبدو/ / سددنبلة
و تحقددق أعلددى معدددل لهددذه الصددفة عنددد مسددتوى التسددميد .(2)الددواردة فددي الجدددول الموسددميين الددزراعيين كمددا تدددل النتددالج 

 42.633اقددل معدددل للصددفة بلددغ المقارنددة حبددة فددي حددين أعطددت معاملددة  43.372و 43.213الرابددع اذ بلددغ EM1الحيددو  
ن التسدميد الحيدو  ا الدى زيادة عددد الحبدوب فدي السدنبلةعلى التوالي.و قد يعزى  الموسم امول وال انيفي  حبة 42.586و

EM1  كمددا أن التسددميد الحيددو  يددؤد  الددى زيددادة جاهزيددة ( 2) كمددا هددو مبدديان فددي الجدددول السددنبلةأدى الددى زيددادة طددول

وامتصاص عنصر  النتروجين والفسفور. والنتروجين يؤد  الى زيادة عملية امخصاب بالحنطة لدوره فدي تحسدين حالده 
الجلبدي واحسدان  و 2006 جعلهدا اك در اسدتعداد للعقدد وتكدوين البدذور )الجبدور الخصوبة مءلب الزهيرات في السنبلة وي

ويزيد من المجموع الخضر  للنبات مما يؤد  إلى زيادة عمليدة البنداء الضدولي وبالتدالي زيدادة عددد الحبدوب فدي  (2012
ا اذ يعد الفسفور مركبدا اساسديا اضافة الى ذل  فان الفسفور يؤد  الى اكتمال البذور وزيادة عدده (2011)العلو   السنبلة

 وبالنتيجة كانت هنال  زيادة في صفة عدد الحبوب في السنبلة. .(2012الجلبي واحسان  )في البذور كمصدر للطاقة 
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حبة لموسمي الزراعدة كمدا يبدين  1000 تا ير معنو  في صفة EM1اعطت مستويات التسميد الحيو   :حبة 0111وزن 
ءدم  امدا  27.535و 27.451الرابع بإعطاله أعلى معدل للصفة بلدغ  EM1التسميد الحيو   فقد تفوق مستوى.(1)الجدول 
.و يمكدن ان ءدم ولموسدمي الزراعدة امول وال داني 26.431و 26.425 فقدد اعطدت اقدل معددل للصدفة بلدغالمقارنة معاملة 

عتدراو اكبدر لالشدعاع الشمسدي ( وا2)فدي زيدادة المسداحة الورقيدة EM1 يعزى السبب في ذل  الى ا ر التسميد الحيدو  
مما يؤد  الى زيادة كفاءة البناء الضولي واداء النبات لفعاليته على وجه افضل وخاصة صنع الماد الغذاليدة وزيدادة تدراكم 

كما ان للتسدميد الحيدو  تدا ير  ان البدذور هدي مصدب للمدادة الجافدة  ومصدر كفدؤ إلنتداج المدادة الجافدةالمادة الجافة نتيجة 
يسدبب  وان النتدروجين( 2001 آخدرونو Pandey)في ملئ الحبدوب  الذ  يسهم بشكل كبير وتوفير النتروجين فيايجابي 

التسدميد الحيدو  ( اضافة الى ان 2013البدراني ) تقليل شيخوخة ا وراق في إطالة المدة الفعالة ممتأل الحبوب عن طريق
EM1  عنصدر اساسدي وضدرور  فدي نمدو وتطدور وانقسدام يؤ ر في جاهزيدة وامتصداص عنصدر الفسدفور والدذ  يعتبدر

   .EM1حبة بزيادة التسميد الحيو   1000 وزن في زيادة وعليه كانت هنا   (1999الخاليا وتكوين البذور  )النعيمي 

( 2حاصل الحبوب الجددول ) فرقا معنويا في صفة EM1سببت زيادة مستويات التسميد الحيو   :حاصل الحبو/ )طن/هـ(
 3.666الرابدع اذ بلدغ  EM1وتحقق أعلى معدل للصدفة عندد مسدتوى التسدميد الحيدو  لزراعيين امول وال اني.للموسمين ا

الموسدمين طن/هدـ فدي  3.621و 3.607حيد  بلدغ  المقارندةمعاملدة  /هدـ  امدا اقدل معددل للصدفة فقدد كدان عنددطن 3.687و
يرجع الى ا در التسدميد  EM1توى التسميد الحيو  على التوالي. ان الزيادة في صفة حاصل الحبوب بزيادة مس الزراعيين
ا در ( والدذ  2)حبدة كمدا يشدير الجددول  1000ووزن  الحبدوب بالسدنبلةعددد  السدنبلةفي زيادة صفة طدول  EM1الحيو  

  حبوب.الحاصل  زيادة على ايجابيا

معنو  في صدفة دليدل الحصداد  لم يعطي فرق EM1( ان التسميد الحيو  2تدل النتالج المبينة في الجدول ) :دليل الحصاد
المقارندة  اعلدى معددل معاملدة حيد  اعطدت  بينما في الموسم ال اني كان هندا  فدرق معندو  لهدذه الصدفة امولفي الموسم 
وبلدغ اقدل معددل للصدفة   ال داني وال الد   EM1والذ  لم يختلدف معنويدا عدن معددل التسدميد الحيدو   29.152للصفة بلغ 

 الرابع.  EM1يد الحيو  عند مستوى التسم 28.876

( الدى وجدود فدرق معندو  بدين مسدتويات التسدميد الحيدو  2فدي الجددول ) الموضحةالنتالج  تدل :النسبة المئوية للبروتين
EM1  التسدميد الحيدو  حيد  تفدوق مسدتوى .ولكدال الموسدمين الدزراعيينفي صفة النسدبة الملويدة للبدروتينEM1  الرابدع

 12.920اقدل معددل للصدفة بلدغ المقارنة   في حين أعطت معاملة % 13.347و 13.267بلغ  باعطاله اعلى معدل للصف
على التوالي  وقد يعزى ذل  الى زيادة امتصاص النتروجين بسبب التسميد الحيو   الموسمين الزراعيين٪ في  12.960و

EM1  بندددداء البددددروتين التددددي تم دددل الحجددددر ا سددددا  فدددي ويدددددخل فدددي تركيددددب ا حمدددداو اممينيدددة  اذ ان النتدددروجين
(Heldt 2005 .مما ينعك  بشكل ايجابي في زيادة النسبة الملوية للبروتين )  

ادت الدى زيدادة  EM1التسدميد الحيدو   ان زيدادة مسدتويات التسدميد (2تشدير نتدالج الجددول ) :حاصل البروتين )طن/ هدـ(
الرابع بإعطاله  EM1ستوى التسميد الحيو  تفوق م مستمرة في صفة حاصل البروتين للموسم الزراعي امول وال اني. اذ

 0.470اذ بلددغ المقارنددة اقددل معدددل للصددفة عنددد معاملددة  كددان فددي حددين  طن/هددـ 0.494و 0.489أعلددى معدددل للصددفة بلددغ 
وترجدع الزيدادة فدي حاصدل البدروتين بزيدادة مسدتوى التسدميد الحيدو   على التوالي. موسمي الزراعةطن/هـ في  0.472و

EM1 ميد الحيدو  الى ا ر التسدEM1 (2 اميجدابي فدي زيدادة صدفة حاصدل الحبدوب والنسدبة الملويدة للبدروتين )الجددول  

  .بالنتيجة زيادة في صفة حاصل البروتين
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                                        Table (2): Impact of biofertilization EM1 on growth traits and yield في صفات النمو والحاصل EM1(  تا ير التسميد الحيو  2الجدول )
   Season 2008- 2009              2009 – 2008 الموسم الزراعي

 الحيو التسميد 
EM1 

 (مل/لتر )
Bio 

fertilization 

EM1 (ml/L) 

ارتفاع 
 النبات
 (سم)

Plant 

height 

(cm) 

المساحة الورقية 
 2/ سم نبات

Leaf area / 

plant(cm
2 
) 

 

الحاصل 
 بايولوجيال
 (طن/هـ)

Biological 

yield(tone/ha) 

 2م /عدد السنابل
Number of 

spike/ m
2

 

طول 
السنبلة 

 (سم)
Spike 

length 

cm)) 

عدد الحبوب 
 / سنبلة

Number 

of grains 

per spike 

 1000وزن 

 حبة
Weight of 

1000 

grains 

 

 حاصل الحبوب
 )طن/هـ(

Grain yield 

(tone/ha) 

دليل الحصاد 
% 

Harvest 

index 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين
 )طن/هـ(

Oil yield 

(tone/ha) 

0 72.080d 141.707d 12.370b 336.200c 10.400b 42.633c 26.425b 3.607d 29.100a 12.920c 0.470d 

1 72.700c 142.307c 12.430b 338.400b 10.433b 42.893b 26.646b 3.627c 29.115a 13.047b 0.476c 

2 73.287b 142.893b 12.524a 341.067a 10.480a 43.080ab 27.192a 3.652b 29.087a 13.120b 0.482b 

3 74.093a 143.953a 12.585a 342.533a 10.500a 43.213a 27.451a 3.666a 29.065a 13.267a 0.489a 

 
   Season 2009-2010              2010 – 2009 الموسم الزراعي

 الحيو التسميد 
EM1 

 (مل/لتر )
Bio 

fertilization 

EM1 (ml/L) 

ارتفاع 
 النبات
 (سم)

Plant 

height 

(cm) 

المساحة الورقية 
 2/ سم نبات

Leaf area 

/plant(cm
2 
) 

 

الحاصل 
 البايولوجي

 (طن/هـ)
Biological 

yield(tone/ha) 

عدد السنابل / 
 2م

Number of 

spike/ m
2

 

طول 
السنبلة 

 (سم)
Spike 

length 

(cm) 

عدد 
الحبوب / 
 سنبلة

Number 

of grains 

per spike 

 1000وزن 

 حبة
Weight of 

1000 

grains 

حاصل 
 الحبوب
 ( )طن/هـ
Grain 

yield 

(tone/ha) 

دليل الحصاد 
% 

Harvest 

index 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين

 (طن/هـ)
Oil yield 

(tone/ha) 

0 72.320d 141.947d 12.395d 336.866d 10.520c 42.586b 26.431d 3.621c 29.152a 12.960c 0.472d 

1 72.987c 142.507c 12.527c 339.067c 10.567b 43.193a 26.708c 3.657b 29.120a 13.100b 0.482c 

2 73.400b 143.113b 12.661b 342.000b 10.607b 43. 194a 27.261b 3.675ab 28.954ab 13.173b 0.487b 

3 74.233a 144.187a 12.735a 344.133a 10.673a 43.372a 27.535a 3.687a 28.876b 13.347a 0.494a 

 ٪.5* المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف عن بعضها معنويا تحت مستوى احتمال 
* Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at p< 0.5 
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 :تأثير التسميد النتروجيني

ارتفاع النبدات وفدي  في صفةبصورة مستمرة  التسميد النتروجيني فرق معنو  مستويات زيادةسببت  ارتفاع النبات )سم(:
 0078.5 بإعطالدده اعلددى معدددل للصددفة بلددغ لخددام (. اذ تفددوق مسددتوى التسددميد النتروجينددي ا3الجدددول ) الموسددمينكددال 
علدى التدوالي.  الموسدمينسدم فدي  68.642و  68.575 اقل معددل للصدفة بلدغالمقارنة سم  بينما أعطت معاملة  78.717و

 وبالتدالي الجدذورزيدادة جاهزيتده فدي محديط الى  النتروجين ياتمستو عند زيادة النبات  ارتفاعوقد ترجع الزيادة في صفة 
 الحدي دة امجدزاء الدى فينتقدلالحركدة داخدل النبدات  سدريعةمن العناصدر  النتروجينامتصاصه من قبل النبات  اذ ان زيادة 
زيدادة ارتفداع النبدات  وبالتدالي واسدتطالتها الخاليداانقسدام  زيدادةإلدى  فيدؤد المسؤولة عن النمدو   تيماتالمرسم ل  التكوين

( مددن زيددادة فددي ارتفدداع النبددات بزيددادة 2006 واخددرون Hussain)وتتفددق هددذه النتيجددة مددع ماوجددده  (.2010  البدددراني)
   التسميد النتروجيني.

المسداحة  فدي صدفةوبصدورة مسدتمرة  التسدميد النتروجيندي معنويدا مسدتويات  ا درت زيدادة (:2المساحة الورقية/نبات )سم
بإعطالده اعلدى معددل  الخدام (.اذ تفدوق مسدتوى التسدميد النتروجيندي 3كما يشير الجددول ) موسمي الزراعةالورقية وفي 
 2سدم 67136.5و 136.392اقل معدل للصفة بلغالمقارنة   في حين أعطت معاملة 2سم 149.608و 149.342 للصفة بلغ

يعمددل علددى تنشدديط النمددو  علددى التددوالي  وقددد يعددزى السددبب فددي ذلدد  الددى كددون عنصددر النتددروجين  موسددمي الزراعددةفددي 
الخضدددر  مدددن خدددالل انقسدددام واسدددتطالة الخاليدددا والدددذ  يدددنعك  بشدددكل واضدددح علدددى صدددفة المسددداحة الورقيدددة  )فيددداو 

 ل علدى زيدادة تركيدز صدبغة الكلوروفيدل فدي ا وراقإضافة الى ذلد  ان زيدادة عنصدر النتدروجين تعمد(. 2005واخرون 
ومن  م زيادة كفاءة عملية التم يل الضدولي ممدا يدنعك  ايجابيدا علدى  (2013والبدراني  1990عيسى )وتاخير شيخوختها 

  .المساحة الورقية للنبات 

الحاصددل  فددي صددفة مسددتمرة التسددميد النتروجينددي الددى زيددادة معنويددة زيددادة مسددتويات ادى )طن/هددـ(: البددايولوجيالحاصددل 
طدن / هدـ عندد  13.452و 13.419(. وبلدغ اعلدى معددل للصدفة 3) نتدالج الجددول تبدينكمدا  الموسمينفي كال و البيولوجي

فدي المقارندة طدن / هدـ عندد معاملدة  11.943و 11.939  امدا اقدل معددل للصدفة فبلدغ الخدام مستوى التسميد النتروجيني 
يعود الدى ان التسدميد النتروجيندي سدبب زيدادة فدي  الزيادة في الحاصل البايولوجيسبب  على التوالي. ان موسمي الزراعة
ونتيجدة لدذل  ( 3الجددول )  المساحة الورقية عدد السنابل بالمتر المربع طول السدنبلة وحاصدل الحبدوبصفة ارتفاع النبات

 زادت صفة الحاصل البايولوجي. 

مسدتويات التسدميد النتروجيندي  بزيدادة مسدتمرة وجود فروق معنويدة (3الجدول ) تبيان النتالج الواردة في :2السنابل/ معدد 
تفدوق مسدتوى التسدميد النتروجيندي الخدام  بإعطالده اعلدى معددل  موسدمي الزراعدة  فقدد لكالو 2السنابل/ مفي صفة عدد 
 322.833و 321.417 اقل معدل للصفة بلغالمقارنة   في حين أعطت معاملة 2سنبلة/م 365.500و 364.750للصفة بلغ 
الدى دور  بزيادة مسدتوى التسدميد النتروجيندي السنابل في المتر المربععدد  وقد يعزى زيادة. للموسمين الزراعين 2سنبلة/م

النيتروجين في زيادة النمو الخضر  بشكل عام عند مراحل نمو المحصول المختلفة مما نتج عنه كفاءة عالية في اسدتغالل 
يما عند بداية موسم النمو مما يزيد من توفر المدواد المتم لدة التدي تددعم نشدوء وتشدكل بادلدات امشدطاء امشعة الفعالة ومس

 Zeigerو Taizفضالً عن كون النتروجين يسهم في زيادة تركيز الكلوروفيدل ) .(2006واستمرار نموها)الحيدر  ورعد 
( مدن زيدادة 2003واخدرون) Alamيجدة تتفدق مدع مااكدده وهدذا النت بالتالي زيادة كفاءة عملية التم يدل الضدولي.  و(2002

 عدد السنابل  بزيادة التسميد النتروجيني. 

طدول السدنبلة فدي موسدمي الزراعدة  فدي صدفة مسدتمرة زيادة معنويدة النتروجينيسببت زيادة التسميد  :)سم( طول السنبلة
سدم  بينمدا  10.958و 10.742معددل للصدفة بلدغ تفوق مستوى التسميد النتروجيني الخام  بإعطاله اعلى امول وال اني و
. وقد يعزى ذل  الموسمين الزراعين على التواليسم في  10.150و 10.117اقل معدل للصفة بلغ المقارنة أعطت معاملة 

فضدال عدن تدا ير   (3المساحة الورقيدة كمدا هدو مبدين فدي الجددول )و الى تا ير التسميد النتروجيني في زيادة ارتفاع النبات
 الضدولي البنداءيدؤد  الدى زيدادة كفداءة عمليدة  ممدا انقسام وتوسع الخاليدازيادة فعالية النبات خاصة نصر النتروجين في ع

  .ل السنبلةطو زيادة انعك  على الذ و (2010  )شاطي وصبيحة

فدي  تروجيندية بصدورة مسدتمرة بدين مسدتويات التسدميد النق معنويوالى وجود فر (3يشير الجدول ) :الحبو// سنبلةعدد 
 الخدام اذ بلدغ اعلدى معددل للصدفة عندد مسدتوى التسدميد النتروجيندي .الموسدمينوفدي كدال   في السدنبلة حبوبالصفة عدد 

موسدمي الزراعدة حبة في  .40.45و 40.500 المقارنةحبة  بينما اقل معدل للصفة كان عند معاملة  45.692و 45.575

 المسداحة الورقيدة النتروجيني فدي زيدادة للتسميد التا ير اميجابيب في ذل  الى على التوالي. ربما يعود السب امول وال اني
 الضولي ونتيجة لذل  تزداد المادة الجافة التي يصنعها النبدات وتدوفير البناء( فتزداد كفاءة عملية 3) الجدولوطول السنبلة 

( واتفقدت 2006مدن امخصداب )الجبدور    فضال عن ذل  ان زيدادة النتدروجين تزيددما يكفي لملئ اكبر عدد من الحبوب 
( من التا ير اميجابي للتسميد النتروجيندي فدي زيدادة 2003والحيدر )( 2001واخرون ) Liovrasهذه النتالج مع ماذكره 

 عدد الحبوب بالسنبلة. 
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 عدة موسدمي الزراحبدة وفدي كدال  1000اعطى التسدميد النتروجيندي فدرق معندو  فدي صدفة وزن  حبة )غم(: 0111وزن 
 30.307و 30.265 اعلدى معددل للصدفة بلدغ لهبإعطاالخام  تفوق مستوى التسميد النتروجيني  اذ(.3)كما يوهر الجدول 

والدذ  لدم يختلدف معنويدا عدن  ءدم 24.607و 24.534للصدفة بلدغلاقدل معددل  اعطدى مسدتوى التسدميد ال دانيءم  في حين 
زيددادة المسدداحة الددى حبددة  1000د السددبب فددي زيدادة صددفة وزن وقددد يعددو.علددى التدوالي المقارنددة لموسددمي الزراعددةمعاملدة 

كما ان النتدروجين  بالتدالي زيدادة وزن الحبدةو ( ممدا يزيدد مدن تدوفير مصددر كفدوء إلنتداج المدادة الجافدة3)الورقية الجدول

)امندوسدبرم( يؤد  الى اطالة مدة امتالء الحبة وذل  من خدالل تداخير الشديخوخة وزيدادة حجدم النسديج الغدذالي فدي الحبدة 
(. وهدذا انعكد  بشدكل ايجدابي فدي زيدادة 2006وزيادة كفاءته في تجميع نواتج عملية البناء الضولي )فدرج وعبدد الوهداب 

 وزن الف حبة. 

فددي معدددل صددفة حاصددل وبصددورة مسددتمر التسددميد النتروجينددي معنويددا  ت زيددادة مسددتوياتا ددر حاصددل الحبددو/ )طن/هددـ(:
طن/هـ عند مستوى التسدميد  4.208و 4.163. وبلغ اعلى معدل للصفة ولموسمي الزراعة (3الحبوب كمـا يشير الجدول )

علدى  المقارندة للموسدمين الدزراعيينطن/هدـ عندد معاملدة  3.203و 3.191  اما اقل معدل للصفة فبلغ الخام النتروجيني 
  عدد السدنابل فدي المتدر المربدع دة صفةالتوالي. ان الزيادة في معدل هذه الصفة يرجع الى ا ر التسميد النتروجيني في زيا

  حاصل الحبوب.  والذ  ادى الى زيادة (3 )الجدول حبة 1000ووزن عدد الحبوب بالسنبلة  السنبلةطول 

. موسدمي الزراعدة امول وال دانيوجدود فدرق معندو  فدي صدفة دليدل الحصداد وفدي الدى  (3الجددول ) يشير دليل الحصاد:
اقدل  بلدغ٪  بينمدا  31.285و 31.020بإعطاله اعلى معددل للصدفة بلدغ  الخام نتروجيني ونالحو تفوق مستوى التسميد ال

%  عند مستوى التسميد ال اني والذ  لم يختلف 26.767و الموسم امولفي المقارنة معاملة عند  ٪ 26.726معدل للصفة 

 بنسبة اكبر مما علية الزيادة في كانت حاصل الحبوب في زيادةال ان. وقد يعزى السبب في ذل  المقارنةمعاملة معنويا عن 
 الحاصل البايولوجي عند زيادة مستويات التسميد النتروجيني.   

التسدميد مسدتويات التسدميد بدين  الدى زيدادة معنويدة مسدتمرة( 3)فدي الجددول  المبيندةالنتدالج  تددل :النسبة المئوية للبروتين
اعلدى الخدام  . اذ اعطدى مسدتوى التسدميد النتروجيندي سمي الزراعةموالنتروجيني في صفة النسبة الملوية للبروتين لكال 

اقدل معددل للصدفة بلدغ المقارندة معاملدة  فدي حدين اعطدت٪  13.908و 13.850معدل لصفة النسدبة الملويدة للبدروتين بلدغ 
ى التسدميد على التوالي. وقد يعزى زيادة النسبة الملوية للبدروتين بزيدادة مسدتو موسمي الزراعة٪ في 11.608و 11.542

النتدروجين هدو احدد المكوندات ا ساسدية لألحمداو اممينيدة  اذ يددخل النتدروجين فدي تركيدب مجموعدة  كدونالنتروجيني  
ممدا اسدهم فدي  (Heldt, 2005ا حمداو اممينيدة تم دل الحجدر ا ساسدي فدي بنداء البدروتين )و اممين لألحمداو اممينيدة

 زيادة النسبة الملوية للبروتين. 

ادت زيادة مستويات التسميد النتروجيني الى زيادة معنوية مسدتمرة فدي صدفة حاصدل البدروتين  :()طن/هـ بروتينحاصل ال
بإعطالده أعلدى  الخدام تفدوق مسدتوى التسدميد النتروجيندي  للموسم الزراعي امول وال اني. اذ( 3نتالج الجدول ) كما تبين

طن/هدـ  0.372و 0.368 اقدل معددل للصدفة بلدغالمقارندة ملدة اعطدت معا بينمداطن/هدـ   0.585و 0.577معدل للصفة بلغ 

النتروجيني اميجابي في زيادة معدل  التسميد في حاصل البروتين الى ا ر وتعود الزيادة .على التوالي للموسمين الزراعيين
 وبالنتيجة زيادة في حاصل البروتين.    (3صفة النسبة الملوية للبروتين وحـاصل الحبوب )الجدول

( الى 7و 6)تشير نتالج التحليل اإلحصالي في الجدولين :  EM1ير التداخل بين التسميد النتروجيني والتسميد الحيويتأث
فدي و فدي جميدع الصدفات المدروسدة EM1وجود تا ير معنو  للتداخل بين مستويات التسميد النتروجيني والتسميد الحيو  

  ان EM1المعنو  للتداخل بدين التسدميد النتروجيندي والتسدميد الحيدو  قد يعزى التا ير . وموسمي الزراعة امول وال اني
يحتو  على العديد من امحياء المجهرية ومنها الم بتة للنتدروجين والمذيبدة للفسدفور التدي تزيدد مدن  EM1التسميد الحيو  

يعمل على افدراز  EM1اضافة الى ذل  فان التسميد الحيو   ( 1امتصاص وجاهزية عنصر النتروجين الفسفور الجدول )

عدد من منومات النمو الضرورية والتدي تعمدل علدى تحسدين التدوازن الهرمدوني فدي النبدات وتحسدين اداء الهرموندات فدي 
كمدا ان التسدميد  (2007  الجبدور  واخدرون)رفع كفاءة النبات التغذوية والذ  ينعك  بدوره علدى زيدادة نمدو المحاصديل 

التربددة وزيددادة خصددوبتها مددن خددالل أفددراز ا نزيمددات وا حمدداو العضددوية  يعمددل علددى تحسددين خددواص EM1الحيددو  
ان التسددميد (. Javaid  2010وبعددو المددواد المخلبيددة ومضددادات حيويددة ت ددبط نمددو بعددو ا حيدداء المجهريددة المرضددية )

ى عمليدة المعدندة وهدذا يدؤ ر علدى اتجداه اإلحيداء المهجريدة الد  (C/Nالنتروجيني يؤ ر في نسبة الكربون الى النتدروجين )
كذل  فانه يوفر جزء من الطاقة امزمدة لالحيداء المجهريدة الموجدودة بالتربدة والدذ  يدنعك  فدي نشداط  الفعاليدات الحيويدة 

( كمدددا ان للفسدددفور دور فدددي زيدددادة النمدددو ويشدددجع امتصددداص النتدددروجين  )الراشدددد  Higa 2006المختلفدددة للنبدددات )
وهذا ما  EM1والتسميد الحيو   التسميد النتروجينيرا للتداخل المعنو  بين  كل هذه العوامل تعطي تفسي(2010وشكر  

   .سنالحوه لجميع الصفات التي تمت دراستها
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 Table (3):Impact of nitrogen fertilization on growth traits and yield   .      تا ير التسميد النتروجيني في صفات النمو والحاصل(  3الجدول )
  Season 2008- 2009           2009 – 2008  وسم الزراعيالم

 التسميد
 روجينيتالن
 (Nكغم/)

Nitrogen 

fertilization 

(Kg N/ha) 

ارتفاع 
 النبات
 (سم)

Plant 

height 

(cm) 

المساحة 
 الورقية نبات
 2/ سم

Leaf area / 

Plant 

(cm
2
) 

الحاصل 
 البايولوجي

 (طن/هـ)
Biological 

yield 

(tone/ha) 

دد السنابل ع
 2/ م

Number 

of spike/ 

m
2

 

طول 
السنبلة 

 (سم)
Spike 

length 

cm)) 

عدد 
الحبوب / 
 سنبلة

Number 

of grains 

per 

spike 

وزن 
 حبة 1000

Weight 

of 1000 

Grains 

حاصل 
 الحبوب
 ()طن/هـ
Grain 

yield 

(tone/ha) 

 دليل
 الحصاد %
Harvest 

index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين
 )طن/هـ(

Oil yield 

(tone/ha) 

 

0 68.575 e 136.392 e 11.939 e 321.417 e 10.117 e 40.500 e 24.541 d 3.191 e 26.726 e 11.542 e 0.368 e 

30 69.917 d 138.308 d 12.053 d 326.000 d 10.392 d 41.682 d 24.534 d 3.256 d 27.016 d 12.817 d 0.417 d 

60 72.083 c 143.092 c 12.194 c 336.667 c 10.467 c 42.425 c 26.542 c 3.668 c 30.083c 13.508 c 0.496 c 

90 76.125 b 146.442 b 12.780 b 348.917 b 10.550 b 44.592 b 28.762 b 3.913 b 30.614 b 13.725 b 0.537 b 

120 78.500 a 149.342 a 13.419 a 364.750 a 10.742 a 45.575 a 30.265 a 4.163 a 31.020 a 13.850 a 0.577 a 

 
  Season 2009- 2010           2010 – 2009  الموسم الزراعي

 التسميد
 النروجيني

 (Nكغم/)
Nitrogen 

fertilization 

(Kg N/ha) 

ارتفاع 
 النبات
 (سم)

Plant 

height 

(cm) 

المساحة 
 الورقية نبات
 2/ سم

Leaf area/ 

Plant 

(cm
2
) 

الحاصل 
 البايولوجي

 (طن/هـ)
Biological 

yield 

(tone/ha) 

عدد السنابل 
 2/ م

Number 

of spike/ 

m
2

 

طول 
السنبلة 

 (سم)
Spike 

length 

cm)) 

عدد 
الحبوب / 
 سنبلة

Number 

of grains 

per 

spike 

وزن 
 حبة 1000

Weight 

of 1000 

grains 

 

حاصل 
 الحبوب
 ()طن/هـ
Grain 

yield 

(tone/ha) 

ل دلي
 الحصاد %
Harvest 

index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين

 (طن/هـ)

Oil yield 

(tone/ha) 

0 68.642d 136.567e 11.943e 322.833e 10.150e 40.542e 24.658d 3.203e 26.815d 11.608e 0.372e 

30 70.242d 138.500d 12.206d 327.333d 10.458d 42.008d 24.607d 3.266d 26.767d 12.892d 0.420d 

60 72.400c 143.367c 12.513c 337.000c 10.592c 42.525c 26.557c 3.693c 29.524c 13.542c 0.501c 

90 76.175b 146.650b 12.784b 349.917b 10.800b 44.667b 28.790b 3.929b 30.734b 13.775b 0.540b 

120 78.717a 149.608a 13.452a 365.500a 10.958a 45.692a 30.307a 4.208a 31.285a 13.908a 0.585a 
 ٪.5* المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف عن بعضها معنويا تحت مستوى احتمال 

* Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at p< 0.5 
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معنويدا فدي ارتفداع النبدات كمدا  EM1الحيدو  و كان تا ير التداخل بين مستويات التسميد النتروجيندي :ارتفاع النبات )سم(
حيد  زادت صدفة ارتفداع النبدات بزيدادة مسدتويات  .( وفدي موسدمي الزراعدة امول وال داني5و 4هو مبدين فدي الجددولين )
مسددتوى التسددميد الحيددو  و تددداخل مسددتوى التسددميد النتروجينددي الخددام  قددد تفددوق  وEM1الحيددو  و التسددميد النتروجينددي

EM1 سم  فيما أعطدت معاملدة المقارندة ومعاملدة التسدميد الحيدو   80.667 80.00الرابع بإعطاله أعلى معدل للصفة بلغ
EM1  وفي الموسمين الزراعيين على التوالي.و سم 68.267و 68.167ال اني أقل معدل للصفة بلغ 

تا يرا معنويا في  EM1التسميد الحيو  و اعطى التداخل بين مستويات التسميد النتروجيني :(2ة الورقية/نبات )سمالمساح
( ولموسدمي الزراعدة.وكانت هندا  زيدادة مسدتمرة فدي المسداحة الورقيدة 5و 4صفة المساحة الورقية كما يشدير الجددولين )
عندد تدداخل  2سدم 153.300و 152.667بلغ أعلدى معددل للصدفة  اذ  EM1بزيادة مستويات التسميد النتروجيني والحيو  

 136.000الرابدع  فدي حدين بلدغ أقدل معددل للصدفة  EM1مسدتوى التسدميد الحيدو  و مستوى التسميد النتروجيني الخام 
 .في موسمي الزراعة على التواليو EM1الحيو  و عند معاملة المقارنة للتسميد النتروجيني 2سم136.100و

معنويدا فدي صدفة   EM1التسدميد الحيدو  و ا ر التداخل بين مسدتويات التسدميد النتروجيندي :(هـايولوجي )طن/الحاصل الب
حيد  زاد الحاصدل البدايولوجي بزيدادة .وللموسدم الزراعدي امول وال داني (5و 4الحاصل البايولوجي كما يشير الجددولين )

مسدتوى و تدداخل مسدتوى التسدميد النتروجيندي الخدام  قدد حقدق  وEM1التسدميد الحيدو  و مستويات التسميد النتروجيندي
وأعطددت معاملددة المقارنددة للتسددميد   هددـطن/ 13.677و 13.657الرابددع أعلددى معدددل للصددفة بلددغ  EM1التسددميد الحيددو  

  .ولموسمي الزراعة على التوالي هـطن/11.920و 11.927أقل معدل للصفة بلغ  EM1الحيو  و النتروجيني

تددا ير معنددو  فددي صددفة عدددد  EM1التسددميد الحيددو  و للتددداخل بددين مسددتويات التسددميد النتروجينديكددان  :2السددنابل/م عددد
 367.333وللموسدددمين الدددزراعيين. اذ بلدددغ أعلدددى معددددل للصدددفة   (5و 4السدددنابل بدددالمتر المربدددع كمدددا يوهدددر الجددددولين )

الرابدع  فدي حدين  EM1الحيدو   مسدتوى التسدميدو عند تداخل مستوى التسميد النتروجيندي الخدام  2سنبلة/م 369.000و
فدي و EM1 عندد معاملدة المقارندة للتسدميد النتروجيندي والحيدو   2سدنبلة/م 317.331و 316.329بلدغ اقدل معددل للصدفة 

 موسمي الزراعة على التوالي.   

فة طدول فرقا معنويا في ص EM1التسميد الحيو  و اعطى التداخل بين مستويات التسميد النتروجيني :طول السنبلة )سم(
ونالحدو ان هنالد  زيدادة فدي صدفة طدول السدنبلة بزيدادة مسدتويات  .وفي كدال الموسدمين (5و 4السنبلة كما يبن الجدولين )

سددم عنددد تددداخل مسددتوى التسددميد  11.233و 10.800اذ بلددغ أعلددى معدددل للصددفة   EM1الحيددو  و التسددميد النتروجينددي
سددم عنددد  10.100و 10.033رابددع  بينمددا بلددغ أقددل معدددل للصددفة ال EM1مسددتوى التسددميد الحيددو  و النتروجينددي الخددام 

 وللموسمين الزراعيين على التوالي.  EM1الحيو  و معاملة المقارنة للتسميد النتروجيني

التسدميد و الى وجود تا ير معنو  للتدداخل بدين مسدتويات التسدميد النتروجيندي (5و 4يشير الجدولين ) عدد الحبو//سنبلة:
صفة عدد الحبوب بالسدنبلة وللموسدم الزراعدي امول وال داني. وكاندت هنالد  زيدادة مسدتمرة فدي معددل في  EM1الحيو  

مسدتوى و تفوق تداخل مستوى التسميد النتروجيندي الخدام   وEM1الحيو  و الصفة بزيادة مستويات التسميد النتروجيني
حبدة  فدي حدين بلدغ أقدـل معددل للصدفة 46.400و 46.367الرابع بإعطاله أعلى معدل للصدفة بلدغ  EM1التسميد الحيو  

  في الموسمين الزراعيين على التوالي. EM1الحيو  و حبة عند معاملة المقارنة للتسميد النتروجيني 40.133و 40.400

التسددميد الحيددو  و ( ان التددداخل بددين مسددتويات التسددميد النتروجينددي5و 4تبددين نتددالج الجدددولين ) :حبددة )غددم( 0111وزن 
EM1  32.400حبددة وفدددي الموسددمين الددزراعيين  وبلددغ أعلددى معدددل للصدددفة  1000ير معنددو  فددي صددفة وزن لدده تددا 
الرابدع وللموسدمين علدى  EM1مسدتوى التسدميد الحيدو  و ءم عند تداخل مستوى التسميد النتروجيندي الخدام  32.443و

ال انيدة اقدل معددل للصدفة بلدغ  EM1و  بينما أعطدت معاملدة المقارندة للتسدميد النتروجيندي ومعاملدة التسدميد الحيد  التوالي
  .ءم ولموسمي الزراعة على التوالي24.710و 24.693

تدا ير معندو  فدي صدفة حاصدل  EM1الحيدو  و كان للتداخل بين مستويات التسميد النتروجيني :(هـحاصل الحبو/ )طن/
نال  زيادة مستمرة في معدل الصدفة حي  كانت ه .(  وفي موسم الزراعة امول وال اني5و 4الحبوب كما يشير الجدولين )

مسدتوى و أعطى التداخل بين مستوى التسميد النتروجيندي الخدام   وEM1الحيو  و بزيادة مستويات التسميد النتروجيني
 3.183  بينمددا بلددغ أقددـل معدددل للصددفة هددـطن/ 4.270و 4.223الرابددع أعلددى معدددل للصددفة بلددغ EM1التسددميد الحيددو  

  .وللموسمين الزراعيين على التوالي EM1المقارنة للتسميد النتروجيني والحيو  عند معاملة  هـطن/3.193و
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 .2009 -2008 في صفات النمو والحاصل الموسم الزراعي EM1 تا ير التداخل بين التسميد النتروجيني والحيو   ( 4الجدول ) 

Table (4): 1mpact of the interaction between nitrogen fertilization and biofertilization EM1on growth traits and yield season 2008-2009.                 

 لتسميد النتروجينيا

 (N)كغم/
Nitrogen fertilization 

(Kg N/h) 

 التسميد الحيو 

EM1 
 ) مل/لتر(

Bio 
fertilization 

EM1 (ml/L) 

ارتفاع 
 النبات

 )سم)
Plant 

height 

(cm) 

المساحة 
نبات /  الورقية

 2سم

Leaf area / 

plant (m
2
) 

الحاصل 
البايولوجي 
 )طن/هـ(

Biological 

yield 

(tone/ha) 

 2م /عدد السنابل

Number of 

spike/ m
2 

طول السنبلة 
 )سم(

Spike 

length 

cm)) 

عدد الحبوب / 
 سنبلة

Number of 

grains per 

spike 

 0111وزن 

 حبة
Weight of 

1000 

grains 

 حاصل 
 الحبوب
 /هـ()طن

Grain yield  

(tone/ha) 

 دليل الحصاد %
Harvest index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين
 ()طن/هـ

Oil yield 

(tone/ha) 

0 

 

0 68.400 h 136.000 k 11.927 f 316.329 j 10.033 f i 40.400 24.710 f 3.183 j 26.691 h 11.367 h 0.362k 

1 68.167 h 136.133 jk 11.933 f 321.000 i 10.100 g i 40.467 24.693 f 3.193 j 26.760 g h 11.400 h 0.364k 

2 68.733 hi 136.500 jk 11.943 f 324.000 hi 10.133 g i 40.633 24.367 f 3.190 j 26.709 h 11.533 h 0.368jk 

3 69.000 hi 136.933 jk 11.953 f 324.333 hi 10.200 f i 40.500 24.393 f 3.197 j 26.743 g h 11.867 g 0.379j 

30 

0 69.000 h 137.400 ij 11.977 f 321.333 i 10.367 e h 41.500 24.423 f 3.250 i 27.136 g 12.633 e 0.411i 

1 69.333 h 138.233 hi 11.980 f 324.333 hi 10.400 e h 41.600 24.303 f 3.250 i 27.129 gh 12.800 ef i0.416h 

2 70.167 g 138.567 hi 12.023 f 328.000 hi 10.400 e 41.767 g h 24.773 f 3.257 i 27.086 h 12.867 f i0.419h 

3 71.167 f 139.033 h 12.233 d 330.333 h g 10.400 e 41.860 g h 24.637 f 3.267 i 26.714 ef 12.967 f 0.424h 

60 

0 70.333 g 142.067 g 12.037 ef 330.333 g 10.400 e 42.100 f g 26.263 e 3.630 h 30.158 f 13.400 d 0.486g 

1 72.333 e 142.433 fg 12.177 de 336.667 f 10.467 d 42.533  f 26.417 e 3.637 h 29.866 ef 13.467 d 0.490g 

2 72.667 e 143.400 ef 12.313 d 338.333 e f 10.500 d 42.533 f 26.587 e 3.693 g 29.998 de 13.467 d 0.497 f 

3 73.000 e 144.467 e 12.250 d 341.333 e 10.500 d 42.533   f 26.900 e 3.713 g 30.313 bcd 13.700 c b 0.509f 

90 

0 75.500 d 146.200 d 12.707 c 351.667 c 10.500 d 44.100 e 28.640 cd 3.890 f 30.614 cd 13.533 cd 0.526e 

1 75.500 d 146.433 d 12.767 c 346.333 d 10.500 d 44.667 d 28.647 cd 3.903 ef 30.575 bcd 13.733 b 0.536de 

2 76.200 d 146.467 d 12.817 c 348.333 cd 10.600 c 44.800 cd 28.833 c 3.927 e 30.637 bcd 13.800  a b 0.542d 

3 77.300 c 146.667 d 12.830 c 349.333 cd 10.600 c 44.800 cd 28.927 c 3.930 e 30.631 abc 13.833 ab 0.544d 

120 

 

0 77.167 c 146.867 d 13.203 b 361.333 b 10.700 b 45.067 cd 28.090 d 4.080 d 30.901 a 13.667 c b 0.558c 

1 78.167 b 148.300 c 13.293 b 363.667 a b 10.700 b 45.200 c 29.170 c 4.153 c 31.244 a 13.833 b a 0.575b 

2 78.667  b 149.533 b 13.523 a 366.667 a 10.767 a 45.667 b 31.400 b 4.193 b 31.008 a b 13.933 a 0.584b 

3 80.000  a 152.667 a 13.657 a 367.333  a 10.800 a 46.367 a 32.400 a 4.223 a 30.925 a b c 13.967 a 0.590a 

 ٪.5خحلفة ضمن العمىد الىاحذ جخحلف عن بعضها معنىيا جحث مسحىي اححمال * المحىسطات الحي جحمل حروف م

 Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at p< 0.5 
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  2010 – 2009راعي زم الفي صفات النمو والحاصل الموس EM1تا ير التداخل بين التسميد النتروجيني والحيو    (5جدول )ال
Table (5): 1mpact of the interaction between nitrogen fertilization and biofertilization EM1 on growth traits and yield season 2009 - 2010 

 لتسميد ا
 روجينيتالن
 (Nغم/ك)

Nitrogen  

fertilization 

(Kg N/h) 

 التسميد الحيو 
EM1 

 ) مل/لتر(
Bio 

fertilization 

EM1 (ml/L) 

 ارتفاع النبات
 )سم)

Plant 

height 

(cm) 

المساحة 
الورقية نبات / 

 2سم
Leaf area / 

plant (m
2
) 

الحاصل 
البايولوجي 

 (طن/هـ)
Biological 

yield 

(tone/ha) 

عدد السنابل / 
 2م

Number of 

spike/ m
2

 

طول السنبلة 
 (سم)

Spike 

length 

cm)) 

عدد الحبوب / 
 سنبلة

Number of 

grains per 

spike 

 1000وزن 

 حبة
Weight of 

1000 

grains 

 حاصل 
 الحبوب

 (طن/هـ)
Grain yield 

 (tone/ha) 

 دليل الحصاد %
Harvest 

index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين

 (طن/هـ)

Oil yield 

(tone/ha) 

0 

 

0 68.467 kl 136.100 h 11.920 j 317.331 j 10.100 f 40.133 j 24.713 f 3.193 i 26.790 gh 11.433 i 0.365j 

1 68.267 l 136.500 gh 11.940 j 321.333 i j 10.133 f 40.533 j 24.710 f 3.210 i 26.884 gh 11.467 i 0.368j 

2 68.767 kl 136.700 gh 11.953 j 
325.667 gi 

h 
10.167 f 40.867 ij 24.520 f 3.207 i 26.827 gh 11.567 i 0.371ij 

3 69.067 jk 136.967 gh 11.960 j 327.000 fgh 10.200 f 40.633 j 24.687 f 3.200 i 26.756 gh 11.967 h 0.383i 

30 

0 69.567 ij 137.767 fg 11.983 j 324.333 hi 10.367 e 41.533 hi 24.403 f 3.253 h 27.149 g 12.800 g 0.416h 

1 69.867 i 138.367 f 11.993 j 325.333 hi 10.467 de 42.733   ef 24.463 f 3.267 h 27.237 g 12.833 fg 0.419h 

2 70.267 hi 138.800 f 12.343 h 328.667 fgh 10.500 de 41.833 gh 24.847 f 3.273 h 26.530 hi 12.933 fg 0.423h 

3 71.267 g 139.067 f 12.503 g 331.000 f 10.500 de 41.927 fgh 24.713 f 3.270 h 26.154 i 13.000 f 0.425h 

60 

0 70.700 gh 142.333 e 12.137 i 330.667 fg 10.533 de 42.000 efgh 26.290 e 3.660 g 30.159 e 13.400 e 0.490g 

1 72.600 f 142.600 e 12.587 fg 336.333 e 10.600 d 42.633 efg 26.440 e 3.667 g 29.132 f 13.533 de 0.496g 

2 73.000 f 143.933 d 12.650 ef 339.000 de 10.600 d 42.667 efg 26.623 e 3.713 f 29.354 f 13.500 de 0.501g 

3 73.300 f 144.600 d 12.677 ef 342.000 d 10.633 d 42.800 e 26.873 e 3.733 f 29.451 f 13.733 bc 0.513f 

90 

0 75.600 e 146.533 c 12.680 ef 351.333 c 10.800 c 44.200 d 28.657 cd 3.887 e 30.652 d 13.500 de 0.525e 

1 75.933 e 146.500 c 12.773 de 347.667 c 10.800 c 44.667 cd 28.673 cd 3.933 d 30.793  cd 13.767 bc 0.542d 

2 76.300 de 146.567 c 12.827 d 349.000 c 10.800 c 44.800 cd 28.873 c 3.937 d 30.691 d 13.867 ab 0.546d 

3 76.867 cd 147.000 c 12.857 d 351.667 c 10.800 c 45.000 bcd 28.957 c 3.960 d 30.801 cd 13.967 a 0.553cd 

120 

 

0 77.267 c 147.000 c 13.257 c 360.667 b 10.800 c 45.067 bc 28.090 d 41110 c cd 31.005 b 13.667 cd 0.562c 

1 78.267 b 148.567 b 13.343 c 364.667 ab 10.833 c 45.400 bc 29.253 c 4.210 b 31.551 a 13.900 ab 0.585b 

2 78.667 b 149.567 b 13.530 b 367.667 a 10.967 b 45.800 ab 31.440 b 243 .4 ab 31.363 ab 14.000 a 0.594a 

3 80.667 a 153.300 a 13.677 a 369.000 a 11.233 a 46.500 a 32.443 a 270 .4 a 31.221 abc 14.067 a 0.601a 

 ٪.5* المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف عن بعضها معنويا تحت مستوى احتمال 
* Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at p< 0.5 
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 .2009 - 2008تحليل التباين لصفات النمو والحاصل الموسم الزراعي   (6ول )جدال

Table (6) :Analysis of variance of growth traits and yield season  2008 – 2009  

مصادر 
 امختالف

Sources of 

variation 

Mean squares             المربعات  متوسط 

درجات 
 الحرية

Degrees 

of 

freedom 

 ارتفاع النبات
 )سم)

Plant height 

(cm) 

المساحة الورقية 
 2/ سم نبات

Leaf area / 

plant (m
2
) 

الحاصل 
 البايولوجي

 (طن/هـ)

Biological 

yield 

(tone/ha) 

عدد السنابل / 
 2م

Number of 

spike/ m
2

 

طول السنبلة 
 (سم)

Spike 

length cm)) 

عدد الحبوب / 
 سنبلة

Number of 

grains per 

spike 

 حبة 1000وزن 
Weight of 

1000 

grains 

حاصل 
 الحبوب
 )طن/هـ(

Grain yield 

(tone/ha) 

 دليل الحصاد %
Harvest 

index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

 حاصل البروتين
 ()طن/هـ

Oil yield 

(tone/ha) 

   القطاعات
Blocks 

2 1.35000 0.23150 0.0001666 1.3500 1.48650 0.0665000 0.077651 0.01470 0.0138016 0.257671 0.003166 

التسميد 
 النتروجيني )أ(

Nitrogen 

fertilization 

(A) 

4 *3730.5250 *209.80641 *0.6294166 *3730.525 *352.0376 *52.4044167 *50.753416 *8.8560 *4.5847191 *78.228469 *10.883583 

       ( أ الخطاء )
Error (A) 

8 4.85000 0.09066 0.0007916 4.8500 1.03316 0.0219167 0.070039 0.06980 0.0046266 0.144534 0.09208 

التسميد الحيو  
EM1 )ب( 

Bio 

fertilization 

EM1(B) 

3 *118.7277 *11.03777 *0.0306666 *118.727 *13.7437 *0.9481667 *0.006833 *0.031133 0.1372950 *3.378848 *0.314388 

       أ * ب
B*A 

12 *18.10278 *0.70263 *0.0021944 *18.1027 *2.52177 *0.1677500 *0.076938 *0.023 *0.0222936 *2.229600 *0.015361 

 الخطاء )أ*ب(
B)*A )Error 

30 5.86111 0.22283 0.0008888 5.8611 0.49183 0.0715000 0.046012 0.078 0.0071905 0.133081 0.010666 

 

   * significant at p< 0.5           %5 * معنو  عند مستوى احتمال
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 2009 – 2010 تحليل التباين لصفات النمو والحاصل الموسم الزراعي ( 7الجدول )
Table (7): Analysis of variance of growth traits and yield season  2009- 2010 

 مصادر 
 امختالف

Sources of 

 Variation 

Mean squares             متوسط  المربعات 

درجات 
 الحرية

Degrees 

of 

freedom 

 ارتفاع النبات
 )سم)

Plant 

height (cm) 

المساحة 
 الورقية نبات
 2/ سم

Leaf area 

/plant 

(m
2
) 

 

الحاصل 
 البايولوجي

 (طن/هـ)
Biological 

yield 

(tone/ha) 

عدد السنابل / 
 2م

Number of 

spike/ m
2

 

السنبلة طول 
 (سم)

Spike 

length 

cm)) 

عدد الحبوب 
 / سنبلة

Number 

of grains 

per spike 

 1000وزن 

 حبة
Weight of 

1000 

grains 

حاصل 
 الحبوب
 )طن/هـ(
Grain 

yield 

(tone/ha) 

دليل الحصاد 
% 

Harvest 

index% 

النسبة الملوية 
 للبروتين
Protein 

percentage 

حاصل 
 البروتين
 ()طن/هـ

Oil yield 

(tone/ha) 

 لقطاعاتا

Blocks 
2 0.1215 1.4511 0.01353 5.7166 0.003166 0.14616 0.17049 0.00931 0.01201 0.0105 0.00135 

 التسميد 
 ( أ النتروجيني )

Nitrogen  

fertilization (A) 

4 *208.34475 *356.237 *4.05416 *3634.18 *1.17208 *51.7131 *76.64603 *2.2167 *54.7642 *10.6873 *0.09128 

  الخطاء )أ(
  A) )Error 

8 0.14712 0.9240 0.005762 3.633 0.002958 0.2511 0.12941 0.00158 0.15417 0.01633 0.000062 

 التسميد الحيو  
EM1 ( )ب 

Bio  

fertilization  

EM1(B) 

3 *9.6139 *13.7935 *0.336517 *153.527 *0.063277 *1.7746 *3.8106 *2.2167 *0.26134 *0.38861 *0.001217 

  أ * ب
 B)*A) 

12 *0.8735 *3.1887 *0.045913 *13.5277 *0.018972 *0.29105 *2.1185 *0.00233 *0.33085 *0.02222 *0.0133 

 الخطاء )أ*ب(
B)*A )Error 

30 0.16044 0.54705 0.0054655 7.8277 0.003666 0.20794 0.1138 0.00647 0.07611 0.01183 0.003667 

 

 * significant at p< 0.5 %          5 * معنو  عند مستوى احتمال
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 EM1التسدميد الحيدو  و ( وجود فرق معنو  بين مستويات التسدميد النتروجيندي5و 4تدل نتالج الجدولين ) :دليل الحصاد
مسدتوى التسدميد و ي الخدام تفدوق التدداخل بدين مسدتوى التسدميد النتروجيندو في صدفة دليدل الحصداد ولموسدمي الزراعدة.

% فددي موسددم الزراعددة امول وال دداني علددى  31.551و 31.244ال دداني بإعطالدده أعلددى معدددل للصددفة بلددغ  EM1الحيددو  
 EM1الحيدو  و ٪ عندد معاملدة المقارندة للتسدميد النتروجيندي26.790و 26.691في حين بلغ أقـل معدل للصفة    التوالي

   في موسمي الزراعة على التوالي. و

التسدميد و ان التداخل بين مستويات التسدميد النتروجيندي (4،5تشير النتالج المبينة في الجدولين ) :النسبة المئوية للبروتين
كان معنويا في صفة النسبة الملوية للبروتين وللموسم امول وال اني. وتحقق أعلى معدل للصفة عند تدداخل  EM1الحيو  

٪  فدي حدين بلدغ  14.067و 13.967الرابدع اذ بلدغ EM1مسدتوى التسدميد الحيدو  و  مستوى التسميد النتروجيني الخدام
وفدي الموسدمين امول  EM1الحيدو  و ٪ عند معاملدة المقارندة للتسدميد النتروجيندي11.433و 11.367أقـل معدل للصفة 
   .وال اني على التوالي

معنويددا فددي صددفة  EM1التسددميد الحيددو  و جيندديكددان التددداخل بددين مسددتويات التسددميد النترو :(هددـحاصددل البددروتين )طن/
الحيدو  و وسدببت زيدادة مسدتويات التسدميد النتروجيندي .ولكال الموسدمين (5و 4حاصل البروتين كما هو مبين بالجدولين )

EM1 عندد تدداخل مسدتوى التسدميد  هدـطن/ 0.601و 0.590بلدغ أعلدى معددل للصدفة   وزيادة في صدفة حاصدل البدروتين
الحيدو  و بينمدا أعطدت معاملدة المقارندة للتسدميد النتروجيندي  الرابدع EM1مستوى التسميد الحيو  و م النتروجيني الخا

EM1  ولموسمي الزراعة على التوالي هـطن/ 0.365و 0.362أقـل معدل للصفة..   

وان  والنيتروجيني ادى الى زيادة في جميدع الصدفات المدروسدة EM1نستنتج من هذه الدراسة ان التسميد الحيو  
مع محصول الحنطة حي  يمكدن ان تحدل هدذه امسدمدة  EM1النتالج في هذه الدراسة بينت نجا  استخدام التسميد الحيو  

الحيوية محل جزء من امسمدة الكيمياويدة وخاصدة النتروجينيدة التدي تكدون عرضدة للغسديل والتطاير وباسدتمرار اسدتخدام 
يمكن امستغناء عن التسميد الكيمياو  فدي المسدتقبل ممدا يدوفر تكداليف التسدميد هذه امسمدة الحيوية لعدة سنوات متتالية قد 

الكيمياو  من جهة ويحافو على سالمة البيلة من جهة اخرى وفدي نفد  الوقدت الحصدول علدى انتداج عدالي ونوعيدة جيددة 
 للمحصول.

 

INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF BIOFERTILIZER  EM1 AND 

NITROGEN FERTILIZER ON GROWTH TRAITS AND YIELD IN WHEAT 

 

Saleh M. Ibraheem 
College  of  Agriculture and Forestry, Mosul  University. Iraq 

E-mail: slhibraheem@yahoo.com 
 

ABSTRACT 

Afield experiment was carried out during the winter seasons of 2008-2009 and 2009-

2010 in Salamya which is located at 34 Km southern from Mosul city. The split plot 

arrangement in Randomized Complete Block Design (R.C.B.D) with three replications was 

used. The experiment included four levels of biofertilization EM1 (0, 1, 2, 3 cc/Liter), five 

levels of nitrogen fertilization (0,30,60,90,120Kg N/ha). Nitrogen fertilization levels and 

biofertilization EM1 were represented as Main plots, and sub plots respectively. The results 

indicated that biofertilization EM1 level 3 cc/Liter was significantly superior in all growth 

traits and yield in both seasons with the exception of harvest index in first season it was 

significantly superior in stem length, leaf area, biological yield, number of spike per m
2
, spike  

length, number of grains per spike, weight of 1000 grains, grain yield,protein percentage and  

yield.Nitrogen fertilization level 120Kg N/ha was significantly superior in all growth traits 

and yield witch is stem length, leaf area, biological yield, number of spike per m
2
 , spike 

length, number of grains per spike, weight of 1000 grains, grain yield, harvest index,  protein 

percentage and yield in both seasons . Biofertilization EM1 and Nitrogen fertilization 

interacted significantly for all growth and yield characters in both seasons, biofertilization 

EM1 level 3 cc/Liter and Nitrogen fertilization level 120Kg N/ha  interaction was 

significantly superior in all growth traits and yield in both seasons with the exception of 
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harvest index which was at the interaction between biofertilization EM1 level1cc/Liter and 

nitrogen fertilization level 120Kg N/ha. 

Keywords: Biofertilizer EM1, Nitrogen fertilization, Wheat. 
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 المصادر

الدى التربدة بدالرش (.تا ير اضافة النتدروجين 2005ضاحي  يوسف محمد وحميد خلف السلماني واورا  محي الدين ) بوأ
 .22 -13( 2)36مجلة العلوم الزراعية العراقية فيهما.  NPKفي حاصل قش وحبوب الحنطة وتركيز عناصر 

مبدداد  . (2011) ووفقددي شدداكر الشمددـاع  وعبدالحميددـد أحمددد اليددون  وءددانم سددعد  حسددـاو  مجيددد محسددن  ا نصددار 
 .ص280. الطبعة ال انية  علميوزارة التعليم العالي والبح  ال .المحاصيل الحقلية

(.تا ير مستويات النتروجين على صفات النمو والحاصل لصنفين مدن الحنطدة الناعمدة 2010عماد محمود علي ) البدراني 
Triticum aestivum L. . 107 – 98 ( 8) 3امنبار للعلوم الزراعية مجلة. 

علدى (اليوريدا)ير مستويات مختلفة من التسدميد النتروجيندي تا .(2013البدراني  وحيدة علي احمد وابراهيم احمد الرومي )
( 3( العددد )12)مجلدة ابحدا  التربيدة امساسدية المجلدد . (.Ttriticum sppصدفات النمدو لصدنفي الحنطدة ) بعو
723- 732. 

سدالة ر (.تا ير حجم البذور والك افدة النباتيدة فدي نمدو وحاصدل بعدو اصدناف الحنطدة.2011ان  نايف جاسم ) الجبور  
 ماجستير. كلية الزراعة والغابات. جامعة الموصل.

. استحدام تقنية التخصيب الحيدو  بالمخصدب (2011ربه ) وليد محمد شيت العبدو محمد داود خالدالجبور   خالد خليل و
EM1 104 – 97 (2)1مجلة تكريت للعلوم الزراعية .في بعو المحاصيل الحقلية المهمة. 

(. تا ير التسميد النتروجيني وعدد الريدات التكميليدة فدي الحاصدل ومكوناتده لمحصدول 2006)علي حمزة محمد  الجبور  
 .158 -149 (3)6مجلة تكريت للعلوم الزراعية  .Triticum aestivumالحنطة 

(. تدا ير ميداه الدر  الممغنطدة ومسدتويات امسدمدة فدي صدفات الحاصدل 2012فدالق توفيدق واحسدان ندواف دحدل ) الجلبي 
 .13-1( 4)43مجلة العلوم الزراعية العراقية لخبز. لحنطة ا

تدا ير مواعيدد إضدافة مسدتويات مدن النتدروجين ومعدـدمت بدـذار فدـي بعدـو  .(2003هناء خضر محمدد علدي )  الحيدر 
 .كليددة الزراعددة .دكتددوراه اطروحددة .(L. aestivum Triticum)صفـددـات نمددـو وحاصددـل ونوعددـية حنطددة الخبددز 

 .جامعة بغداد

(.تا ر حاصل حنطة الخبز ومكوناته بمواعيد اضافة مسدتويات 2006هناء خضير محمد علي ورعد هاشم بكر ) در  الحي
 .66 -55( 4)37مجلة العلوم الزراعية العراقية من التسميد النايتروجيني ومعدمت البذار. 

الوزن الجاف وامتصاص الفسدفور  .تا ير التسميد الفوسفاتي والدفعات في(2010الراشد   صالح محمد وشكر  ابراهيم )
( عددد خداص 4) 8امنبار للعلوم الزراعيدة مجلة في بعو مراحل النمو لمحصول الحنطة تحت الوروف الديمية. 

 .138 -128بالمؤتمر 

وزارة التعلديم العدالي  تصدميم وتحليدل التجدارب الزراعيدة. .(2000) خاشع محمود وعبدد العزيدز محمدد خلدف    الراو 
 .ص 488 .الطبعة ال انية  العلمي ـ جامعة الموصلوالبح  

 47 (.EM1الزراعة ) في أستخدم الكالنات الحية الدقيقة النافعة .(2007ومحمد محمود عبد الحليم ) لبنى نو  أمين  زكي

 .ص

عددمت البذار ومستويات السماد النتروجيني وم تا ير معدمت(. 2010وصبيحة حسون كاوم الالمي ) شاطي  ريسان كريم
 -42( 8) 1مجلدة امنبدار للعلدوم الزراعيدة  .Triticum aestivumاستخدام مبيدات امدءال في نمو حنطة الخبدز 

63. 

المحاصدديل القوعددد  . علددـم(2007)عبددد العودديم أحمددد ونعمددت عبددد العزيددز نورالدددين وطدداهر بهجددت فايددد   عبددد الجددواد
 . ص 466 .الدار العربية للنشروالتوزيع.وا س 

وبعدو صدفات  .Triticum aestivum L(.ا در مصددر النتدروجين فدي الحنطدة 2011حسدن هداد  مصدطفى ) و  العلد
 .82 -73( 1) 3مجلة ديالى للعلوم الزراعية التربة الكيمالية. 

كليدة  .رسدالة ماجسدتير ( تا ير استخدام السماد العضو  على انتاجية اصناف القمدح البلدد .2003محمد راءب )  العمر 

 .جامعة النجا  .ات العلياالدراس

 .جامعة بغدداد )متدرجم( وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ـ. (. فسيولوجيا نباتات المحاصيل1990طالب أحمد )  عيسى
 .ص 496
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(. تا ير التسميد امرضي والورقي في خصالص نمو ومكونات حاصل 2006علي حسن وعبد الوهاب عبد الرزاق ) فرج 
 .10 -1( 5)57لوم الزراعية العراقية مجلة العالحنطة. 

(.تا ير المستويات العالية من السماد النتروجيني في 2005سعيد عليو  وحمد  جاسم حماد  وحامد خلف صالح ) فياو 
 .40 -35( 2) 3امنبار للعلوم الزراعية مجلة نمو وحاصل القمح الشيلمي. 

باسدتخدام  الحنطدة والشدعير دولدة الدر  والتسدميد لمحصدوليج .(2000احمد مدلول محمدد وحمدد محمدد صدالح )  الكبيسي
 والتعاوني الزراعي. لالرشادالهيلة العامة  -وزارة الزراعة .طريقة الر  المحور 

. تا ير معدمت البذار ومستويات النتروجين وخليط مبيد  ادءدال فدي نمدو وحاصدل (2004)الالمي  صبيحة حسون كاوم 
 .جامعة بغداد .كلية الزراعة.اطروحة دكتوراه(..Triticum aestivum L)حنطة الخبز 

 .جامعدة الموصدل .العلمدي وزارة التعلديم العدالي والبحد  .ا سمدة وخصوبة التربدة .1999 .سعد   نجم عبد    النعيمي
 .جامعة الموصل .دار الكتب للطباعة والنشر

لنيتروجيني والدر  التكميلدي فدي النمدو والحاصدل والصدفات تا ير التسميد ا .(2006محمد عبدالوهاب عبدالقادر )  النور 
 .كليددة الزراعددة والغابددات اطروحددة دكتددوراه.(.Triticum aestivumالنوعيددة لددبعو اصددناف الحنطددة المحليددة )

 .جامعة الموصل

(. اسدتجابة نمددو وحاصدل خمسدة اصددناف مدن الحنطددة لطدرق اضدافة مختلفددة مدن السددماد 2010ارول محسدن انددور ) ولدي 
 .105 -95( 2) 1مجلة جامعة كركو  للعلوم الزراعية تروجيني. الن

Alam, M.Z. ; M. S. Rahman ; M. E. Haque ; M. S. Hossain ; M.A.K Azad ; and M.R.H khan 
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