
 ٢٠٠٥) ٤(العدد) ٣٣(المجلد                           )ISSN 1815-316X(                        زراعة الرافدین  مجلة
 

الفوسفاتي في حاصل الحبوب ودراسة مقارنة عدة أصناف من الحنطة الخشنة وتأثیر التسمید النتروجني 
  ومكوناتھ تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق

  محفوظ عبد القادر محمد
 جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات 

  قاسم ذیاب احمد 
 الرشیدیة/محطة أبحاث نینوى 

  
  الخالصة

شoمال  غoرب ) كoم١٥(نینوى الرشoیدیة /أجریت الدراسة في محطة ابحاث المحاصیل الحقلیة 
واحoة و ام ربیoع و (الختیoار افضoل أصoناف الحنطoة الخشoنة  ٢٠٠٢-٢٠٠١الموصل للموسم الزراعoي 

صooفر : ٢٧:٢٧مooن السooماد المركooب  ) ھooـ  NP/كغooم ٦٠(ومooدى تooأثیر إضooافة ) بكooرة جooو ومحلیooة 
)NPK ( نابل . في الحاصل ومكوناتھoدد السoات وعoالنب 熬اoي ارتفoأظھرت النتائج تفوق معاملة التسمید ف
تھoا التoي ووزن الف حبة وحاصلي الحبوب والقش و أعطى الصنف ام ربیoع تفوقoا عالیoا للصoفات ذا ٢م/

تفوقت بھا معاملة التسمید ، و أظھرت معاملة التسمید بتداخلھا مع الصنف ام ربیع وواحة فروقoا معنویoا 
فooي صooفة ارتفooا熬 البنooات بینمooا أعطooت أعلooى قیمooة معنویooة بتooداخلھا مooع جمیooع األصooناف فooي صooفة عooدد 

تفوقooا معنویooا فooي صooفات أمooا نتیجooة تooداخل معاملooة التسooمید مooع الصooنف ام ربیooع فooأظھرت  ٢م/السooنابل 
علooى ،  %٤٣.٥ھoـ و/كغooم) ٤٧١١و  ٣٦٢٥(حاصoل الحبoوب وحاصooل القoش ودلیooل الحصoاد اذ بلغoت 

  .التوالي  
  

  المقدمة
تعooد الحنطooة الخشooنة مooن محاصooیل الحبooوب المھمooة العتمooاد كثیooر مooن سooكان العooراق علیھooا فooي الغooذاء 

التصoنیع وتوجooد دراسoات  قلیلooة علoى ھooذا  وخاصoة مoن المنطقooة الشoمالیة بعooد ان تجoرى علیھooا عملیoات
الoى ظھoور فروقoات معنویoة ألربعoة أصoناف مoن الحنطoة وذكoر ) ١٩٨٠(المحصول فقoد اشoار سoلیمان 

فooي دراسooة آجراھooا لمooدة سooنتین علooى صooنفین مooن محصooول الحنطooة الخشooنة بظھooور ) ١٩٩٨(  محمooد
مoا بخصoوص التسoمید فیعتبoر مoن وحاصل الحبوب وحاصل القش ا ٢م/فروقات معنویة في عدد السنابل 

إلoى زیoادة ) ١٩٧١(  Pekaryوقoد أشoار ، أھم العناصر األساسیة في زیادة اإلنتاجیة في وحoدة المسoاحة
معنویة في حاصل الحبوب باستخدام السماد والمركب النیتروجیني والفوسفاتي مقارنoة بالمعoام榜ت غیoر 

سoتویات مoن السoماد المركoب بوجoود اخت榜فoات عنoد دراسoتھ ألربعoة م) ١٩٨٥(    المسمدة وذكoر سoعید
بظھoور فروقoات ) ٢٠٠١(معنویة في حاصل الحبوب والحاصoل البیولoوجي واشoار الجبoوري وأخoرون 

إن الھدف مoن ھoذه الدارسoة . حاصل الحبوب من خ榜ل دراستھم لخمسة أصناف من الحنطة  معنویة في
لنتooروجین والفوسooفاتي للوصooول إلooى أعلooى ھooو انتقooاء  افضooل األصooناف ومooدى تooأثیر السooماد المركooب ا

  .حاصل من الحبوب والقش تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق 
  

  مواد البحث وطرائقھ
-٢٠٠١الرشoیدیة للموسoم /محطoة بحoوث نینoوى /أجریت التجربة في قسم المحاصیل الحقلیoة 

ف جدیoدة ھoي أم ربیoع ، واستخدم في الدراسة أربعة أصناف من الحنطة الخشنة قسoم منھoا أصoنا ٢٠٠٢
ھoـ مoن السoماد المركoب /كغoم) ٦٠صoفر ،( ھoـ وتسoمید /كغoم١٤٠وبمعoدل . واحة ، وبكoرة جoو ومحلیoة 

عنooد الزراعoooة واسooتخدم تصoooمیم القطاعooات العشoooوائیة ) NPKصoooفر:٢٧:٢٧(النتooروجین والفوسooفاتي 
الثoاني فoي خطoوط  الكاملة وبث榜ث مكرارت وكان موعد الزراعة فoي األسoبو熬 الثoاني مoن شoھر تشoرین

سم ، كان موعد الحصاد األسبو熬 الثاني من شھر ایار وشملت الدراسة صoفات حاصoل ٢٠المسافة بینھم 
الحبوب والقش ومكونتھما باإلضافة إلى دلیل الحصاد واجري التحلیل اإلحصائي وقد اسoتخدمت طریقoة 

جزء ٢٣و٥٩للتنرات والفوسفور دنكن للمقارنة بین متوسطات المعام榜ت وتداخلھا وكان محتوى التربة 
وتوزیعھا الشoھري خ榜oل الدراسoة مoن قبoل دائoرة األنoواء الجویoة ) ملم(بالملیون سجلت كمیات األمطار 

) ١٧0٧(، شoباط ) ٥٤0٩( ٢، ك) ٦٠0٧( ١، ك) ٧0٩( ٢، ت) صفر(١، ت) صفر(ایلول[في الموصل 
  ) .٣٤٠0٤(المجمو熬 ) صفر(، حزیران ) واحد(، ایار) ٧٧0٣(، نیسان ) ١٢٠0٧(، اذار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
          ٢٠٠٦/ ١/ ٤وقبولھ          ٣١/٨/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث  
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  النتائج والمناقشة

یooة فقooد تفوقooت الooى ظھooور فروقooات معنو) ١الجooدول (تشooیر نتooائج التحلیooل اإلحصooائي  :ارتف[[اع النب[[ات 
واخoرون   Pathakق مع ما ذكره كoل مoن فسم وھذا یت ٩٤.٧معاملة التسمید إذ بلغ معدل ارتفا熬 النبات 

إلooى زیooادة معنویooة فooي ارتفooا熬 النبooات بإضooافة السooماد المركooب واعطooى ) ١٩٨٠(ومحمooود )  ١٩٧٩(
والصoنف واحoة بتoداخلھا الصنف ام ربیع تفوقا معنویا مقارنة ببقیة األصناف كذلك اظھoر الصoنف نفسoھ 

   . مع معاملة التسمید تفوقا عالیا مقارنة بالتداخ榜ت األخرى 
 Dinovaواشooارت  ٢م/سooنبلة  ٢٢٣تفوقooت معاملooة التسooمید معنویooاً بنتیجooة قooدرھا  : ٢م/ع[[دد الس[[نابل 

 أن إضافة السماد المركب النیتروجیني والفوسفاتي یعمل على زیoادة عoدد التفرعoات فoي وحoدة) ١٩٧٩(
أما الصنف ام ربیع فقoد أعطoى تفoوق معنoوي ) ١٩٨٥(وسعید )  ١٩٨٠( Bauerالمساحة وھذا ما أكده 

على بقیة األصناف ویشیر التحلیل اإلحصائي إلى تفوق معاملة التسمید بتداخلھا مع جمیع األصناف وقoد 
ن الحنطooة ھooـ  عنooد تooداخلھما مooع صooنفین مoo/كغooم ٦٠و٤٠بooان  معooاملتي التسooمید ) ١٩٩٨(  اشooار محمooد

ومن المحتمل ان السoماد المركoب كoان لoھ الoدور الكبیoر فoي تحفoز .الخشنة قد أعطاھا أعلى قیمة معنویة 
  . ٢م/النباتات لزیادة  التفرعات مما سبب زیادة في عدد السنابل 

فروقoات معنویoة بoین كoل مسoتویات ) ١الجدول (لم یظھر التحلیل اإلحصائي  :عدد الحبوب في السنبلة 
  ولكنھا لoم تصoل ٢م/ ل االول والعامل الثاني إال أن معاملة التسمید قد أعطت زیادة في عدد السنابل العام

) ١٩٨٢(وقاسoم ) ١٩٨٠(النتیجة تتفق مع ما أشoار إلیoھ كoل مoن البoاحثین محمoود الى حد المعنویة وھذه
بوب في السoنبلة ویشoیر إلى عدم وجود فروقات معنویة للتسمید المركب النتروجیني والفوسفاتي لعدد الح

الجدول ایضا بعدم ظھور فروقات معنویة بین تoداخل مسoتویات العامoل االول ومسoتویات العامoل الثoاني 
  .بالرغم من ظھور زیادة قلیلة في ھذه الصفة عند تداخل ام ربیع مع معاملة التسمید 

غoم  ٤٢.١عطت وزنoا قoدره إلى تفوق معاملة التسمید معنویا حیث أ) ١(یشیر الجدول :   وزن الف حبة
إلoى ان السoماد المركoب یعمoل ) ١٩٩٥(ومحمد ) ١٩٦٨( Twiwariوھذه النتیجة مشابھة لما أشار الیھ 

وتفوقا الصنف ام ربیع وبكرة جoو . على زیادة نمو النباتات ومن ثم امت榜ء الحبات وبالتالي زیادة وزنھا 
بوجoود اخت榜فoات معنویoة بoین ) ١٩٨٠(وخضoر ) ١٩٨٠(على بقیة األصoناف والحoظ كoل مoن سoلیمان 

أصناف من الحنطة في وزن ألف حبة كما أعطى الصنفان نفسoیھما تفوقoا واضoحا بتoداخلھما مoع معاملoة 
  .   التسمید

اظھر التحلیل اإلحصائي الى ان معاملة التسمید قد أعطت تفوقoا عالیoا فoي ھoذه الصoفة  :حاصل الحبوب 
بان السماد المركب یعمل علoى ) ١٩٩٨(ومحمد ) ١٩٨٥(سعید  وذكر) ١الجدول (ھـ /كغم٢٩٨٦اذ بلغ 

زیoooادة حاصoooل الحبoooوب وان الزیoooادة الحاصoooلة فoooي حاصoooل الحبoooوب نتیجoooة اسoooتخدام السoooماد المركoooب 
النتروجین والفوسفاتي قد یعزى الى زیادة عدد التفرعات في وحدة المساحة باإلضoافة الoى نمoو النباتoات 

و أعطooى . ثooم زیooادة وزنھooا ممooا عمooل علooى زیooادة حاصooل الحبooوب بشooكل جیooد وامooت榜ء الحبooوب ومooن 
ھoـ وقoد یكoون ھoذا التفoوق /كغoم٣٠٣٩الصنف أم ربیع تفوقoا معنویoا علoى بقیoة األصoناف بحاصoل قoدره 

و مoن تoداخل الصoنف نفسoھ مoع معاملoة .ووزن ألoف حبoة  ٢م/نتیجة تفوق الصنف نفسھ في عoدد السoنابل
  .  ھـ/كغم٣٦٢٥ویة مقارنة مع التداخ榜ت االخرى اذ بلغ التسمید فقد أعطى أعلى قیمة معن

ھoـ /كغoم ٤٤٠٩تمیoزت معاملoة التسoمید بتفوقھoا إحصoائیا فoي ھoذه الصoفة بحاصoل قoدره  :حاصل القش 
ممoا  ٢م/ومن المتحمل ان یعود ھذا التفوق إلى تفوق نفس المعاملة في صفة ارتفا熬 النبات وعدد السoنابل 

وتمیoز الصoنف ام ربیoع بتفوقoھ معنویoا مقارنoة ببقیoة األصoناف فقoد اعطoى  اثر على  زیادة حاصل القش
فooي أصooناف ) ١٩٩٨(وھooذا یتفoق مooع دارسooة أجراھoا محمooد ) ١الجooدول(ھoـ /كغooم  ٤٤٨٣حاص榜o قooدره 

الoى  ایضoاالحنطة الخشoنة الحoظ بوجoود فروقoات معنویoة بینھoا فoي صoفة حاصoل القoش ویشoیر الجoدول 
مع الصنف ام ربیع تفوقا معنویا على جمیع التداخ榜ت األخرى وھذا التفoوق تفوق تداخل معاملة التسمید 

قد یرجع سببھ إلى  تفوق نفس المعاملة المتداخلة في إعطائھoا زیoادة صoفة ارتفoا熬 النبoات وعoدد السoنابل 
  .مما اثر في زیادة حاصل القش  ٢م/

ات معنویoة بoین كoل مسoتویات فروقo) ١(من خ榜ل التحلیل اإلحصائي لم یظھر جدول  % :دلیل الحصاد
العامooل االول ومسooتویات العامooل الثooاني أال انooھ ی榜حooظ ان معاملooة التسooمید والصooنف أم ربیooع قooد أعطooى 
زیادة إال انھا غیر معنویا حیث أعطى تداخل معاملة التسمید مع كل من صنف ام ربیع وواحة والصoنف 



نھoم لooم یختلفooوا معنویooا فیمoا بیooنھم نسooتنتج علooى المحلoي زیooادة معنویooة علoى بقیooة التooداخ榜ت االخooرى االا
  ضوء ھذه 
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الدراسة بان الصنف ام ربیع یعتبر من األصناف الجیدة تحت ظروف الزراعة الدیمیة في شمال العoراق 

علیھ یمكن االعتماد  علیھا واإلكثار من زراعتھا كما ان السoماد المركoب النتoروجین الفوسoفاتي یفضoل و
ھoـ للحصoول علoى /كغoم  ٦٠بل یوصي باستخدامھ عند الزراعة لمحصول الحنطة الخشنة بكمیة تقoارب 

  . إنتاجیة عالیة في حاصل الحبوب والقش
  
  اف في الحاصل ومكوناتھ تأثیر المعام榜ت التسمید واألصن) ١(لجدول ا

معام榜ت 
  التسمید و
  األصناف 

  الصفات
 熬ارتفا

  )سم(النبات 
  عدد السنابل

  ٢م/
عدد الحبوب 

  في السنبلة
وزن آلف 

  )غم(حبة 
حاصل الحبوب 

  ھـ/كغم
حاصل القش 

  ھـ/كغم 
دلیل الحصاد

%  

  ٨,٣٩  أ٤٤٠٩  أ٢٩٨٦  أ١١,٤٢  ٨٤,٣٢  أ٢٢٣  أ ٧,٩٤  مسمد
  ٢,٣٦  ب٣٨٩٧  ب٢٢١٣  ب ٢,٣٧  ٢,٣٠  ب١٩٥  ب ١,٨٥  غیر مسمد

  ٣,٤٠  أ٤٤٨٣  أ٣٠٣٩  أ٩,٤٢  ٨,٣٢  أ٢٢٧  أ٥,٩٧  ام ربیع
  ٣,٣٨  ب٤٠٣٠  ب٢٥٤٤  ب٤,٣٨  ٩,٣١  ب٢١٢  ب٢,٩٠  واحة

  ٦,٣٦  ب٤١١٢  ب ج٢٤٣٥  أب٧,٣٩  ٢,٣٢  ج١٩٩  ب١,٨٧  بكره جو
  ١,٣٦  ج٣٩٨٥  ج٢٣٨٦  ب٧,٣٨  ٩,٣٠  ج٢٠١  ب٦,٨٧  محلیة 

 مسمد
  أ٥,٤٣  أ٤٧١١  أ ٣٦٢٥  أ٢,٤٤  ١,٣٥  أ٢٤١  أ٢,٩٨  أم ربیع

  أب ١,٣٩  ب٤٣٠٣  ب٢٨٦٥  ب٣,٤١  ٥,٣٢  أ ٢٢٤  أ٤,٩٦  واحة
  ب ج٧,٣٧  ب٤٤٠٦  ب٢٧٣٤  أ٠,٤٢  ٣,٣٢  أب ٢١١  ب٧,٩١  بكره جو

  أ ب ٦,٣٩  ب ج٤٢١٥  ب٢٧١٧  ب٦,٤١  ٤,٣١  أب ٢١٧  ب٠,٩٢  محلیة
 غیر مسمد

  ج٤,٣٧  ب ج٤٤٥٤  ج٢٤٥١  ب ج ٥,٣٩  ١,٣١  ب ٢٠٢  ب٦,٩١  ام ربیع
  ج٧,٣١  ج٣٧٥٩  ج د٢٢٢٥  ج٦,٣٥  ٤,٣١  ب ٢٠٩  ج٨,٨٤  واحة

  د٢,٣٥  ج٣٨٢٨  د٢١٣٥  ب ج٧,٣٨  ٣,٣٠  ب ج١٨٨  ج٩,٨٢  بكره جو
  د٧,٣٥  دج٣٧٥٤  د٢٠٥٨  ج٨,٣٦  ٥,٣٠  ج١٨٥  ج٥,٨٣  محلیة

  
COMPARTIVE STUDY OF SOME DURUM WHEAT    VARIETIES 

ANDTHE EFFECT OF NITROGEN AND PHOSPHOROUS 
FERTLIZATION ON YIELD AND YIELD COMPONENTS UNDRE 

THE RAIN  -FED CONDITIONS OF NORTHERN IRAQ 
              M.A. Mohammed     T.A. Kasim 

College of Agric. and Forestru, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
This study was conducted in field crops station /Ninavh Al - Rashidia  

for the season 2001-2002 in order to finding out suitable varieties of some 
durum wheat (Om-Raby , Waha , Bagra-jow and local variety with fertilized 
(60kg/h ) of compund fertilizer (27:27:0) NPK, Result indicated superiority of 
fertilizer treatment in plant hight, No of spikes /m2 , seed index and the yield of 
grain and straw. Om-Raby variety gave the same effect significant for the same 
characters. The superiority of Spikes/m2 resulted from the interaction of 
fertilizer treatment with all varieties where as highest grain yield and harvest 
index gaind from interaction of  fertilizer treatment with Om-Raby variety .      
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       علoي  الجبوري ، جاسoم محمoد عزیoز ، یاكoار محمoد عبoدهللا الجبoاري ، خالoد محمoود داؤد ، علoي حسoین
صoدام مجلoة   مزروعoة  فoي مشoرو熬 ري  مقارنoة أداء عoدد مoن اصoناف حنطoة الخبoز) .٢٠٠١(

  ٥٩ - ٥٤) :١( ٦الزراعة العراقیة 
بعمoق  وع榜قتoھ  تباین استطالة غمد الرویشoة لoبعض اصoناف الحoنط) . ١٩٨٠(خضر ، اسماعیل مھدي 

 الزراعooooة  الزراعooooة واثooooره علooooى الحاصooooل ومكوناتooooھ ، رسooooالة ماجسooooتیر ، كلیooooة
  جامعةالموصل /والغابات

الحنطoة   تاثیر االصناف ومواعید الزراعة على النمoو ونضoج حاصoل) . ١٩٨٠(یق سلیمان ، راكان توف
  . في السلیمانیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة السلیمانیة 

نمooو  تتooاثیر مواعیooد الزراعooة ومسooتویات التسooمید علooى بعooض صooفا) ١٩٨٥(سooعید ، اسooماعیل حسooن 
كلیoة ، ماجسoتیر  الدیمیoة شoمال العoراق ، رسoالةوإنتاج الحنطoة لصoنف صoابربیك تحoت الظoروف 

  . الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 
تحoت  تoاثیر عمoق الزراعoة وكمیoة التقoاوي واألسoمدة علoى إنتoاج الحنطoة ) . ١٩٨٢(قاسم ، ذیاب احمoد 

  .كلیة الزراعة والغابات ،  جامعة الموصل ، الظروف الدیمیة في حمام العلیل ، رسالة ماجستیر
الحنطoة   تأثیر الحش والتسمید في الحاصل ومكوناتھ لصoنفین مoن) . ١٩٩٥(محفوظ عبد القادر ، مد مح

  . ١١١-١٠٨) :١(٢٧، الخشنة تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق ، مجلة زراعة الرافدین 
 خشنة الحنطة ال تاثیر التسمید  في الحاصل ومكوناتھ لصنفین من) . ١٩٩٨(محمد ، محفوظ عبد القادر 

  .١١٨-١١٣) :١(  ٣٠تحت الظروف الدیمیة في شمال العراق مجلة زراعة الرافدین 
وحاصoل    تأثیر معام榜ت مقارنoة األدغoال علoى انتشoارھا وعلoى النمoو) . ١٩٨٠(محمود ، ناظم زیدان 

الظoروف الدیمیoة  صنفین من الحنطة تحت ث榜ث من كثافات التقاوي ومستویین مoن التسoمید تحoت 
  .الموصل  ل العراق ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعةفي شما
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