
 .تأثير التسميد النتروجيني في صفات النمو وحاصل الدريس ألصناف من الشعير
 

عباس مهدي الحسن . د                                               لقاء سمٌر داؤد علً
جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات / لمحاصٌل الحقلٌة قسم ا

 
الخالصة 

فً حقول (   20-0 20و  0 20-2009)أجرٌت تجربة حقلٌة فً موسمٌن زراعٌٌن متتالٌٌن 
 80جامعة الموصل، لدراسة تأثٌر مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً ، صفر، /كلٌة الزراعة والؽابات

ة فً نمو وحاصل الدرٌس ألصناؾ الشعٌر، فرات وزنبقة واسود دفعة واحدة ومجزأه /Nكؽم  20 و
عربً واسود محلً ،ونفذت التجربة على وفق نظام األلواح المنشقة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة 

وقد تبٌن من نتائج هذه الدراسة بأنه لم ٌكن للتسمٌد النتروجٌنً تأثٌر واضح .الكاملة وبثالثة مكررات
حاصله فً الموسم األول لقلة األمطار ولعدم انتظام توزٌعها، وكان هذا فً صفات نمو الدرٌس و

التأثٌر صحٌحا لمستوٌات التسمٌد المجزاة وؼٌر المجزاة حٌث اختلؾ  تأثٌرها بٌن االستجابة االٌجابٌة 
( 2سم5.23)والسلبٌة، بٌنما أثرت مستوٌات التسمٌد فً الموسم الثانً اٌجابٌا فً مساحة ورقة العلم 

وحاصل العلؾ ( ھ/طن 6.27 )وحاصل العلؾ الطري( ٌوم/ؼم/ؼم 0.057)دل النمو النسبً ومع
دفعة واحدة  على قٌمها عند معاملة  ه /Nكؽم  80وتفوقت قٌمها عند التسمٌد  بـ( ھ/طن5.67)الجاؾ

على الترتٌب ،سببت تجزئة التسمٌد %  33.3و%  27.9و%  3.6و% 26.0المقارنة بنسبة 
على دفعتٌن زٌادة معدل النمو النسبً فً الموسم األول، وزٌادة فً مساحة ه /Nم كػ 80النتروجٌنً

ورقة العلم وحاصل العلؾ الطري وحاصل العلؾ الجاؾ فً الموسم الثانً، بٌنما سببت معاملة التسمٌد 
على دفعتٌن زٌادة فً مساحة ورقة العلم وحاصل العلؾ الطري ه  /Nكؽم  20 المجزأة 
صنؾ أسود محلً فً الموسم األول فً جمٌع صفات النمو وحاصل الدرٌس باستثناء وتفوق ال.والجاؾ

مساحة ورقة العلم،وفً الموسم الثانً تفوق الصنؾ زنبقة فً معظم صفات النمو وحاصل الدرٌس، 
تفوق الصنؾ اسود محلً معنوٌا على بقٌة األصناؾ فً كمٌة النتروجٌن الممتص فً موسمً 

لصنؾ فرات على األصناؾ فً كفاءة امتصاص النتروجٌن فً موسمً الزراعة، بٌنما تفوق ا
. الزراعة

المقدمة 
ٌعد الشعٌر المحصول الحبوبً الثانً فً العراق و ٌأتً بالمرتبة الرابعة بٌن محاصٌل الحبوب 

الٌونس )من حٌث المساحة المزروعة واإلنتاج الكلً فً العالم من بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء 
هكتارا،  0 39.2 .53وتقدر المساحة المزروعة عالمٌا بمحصول الشعٌر بنحو ( . 987 ون ،وآخر

و تقدر المساحة (. FAO،2006)ه /كؽم  2576طنا واإلنتاجٌة حوالً  80 .36.872   واإلنتاج
هكتار،  2.552.430 اإلجمالٌة المزروعة بمحصول الشعٌر فً الدول العربٌة بنحو 

إن (. 2006المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ،) ه /كؽم 2036ا واإلنتاجٌة طن 25.556.520واإلنتاج
منه كعلؾ %  85األهمٌة االقتصادٌة لمحصول الشعٌر فً الوقت الحاضر تتركز باستخدام حوالً 

للحٌوانات على شكل حبوب أو مواد علفٌة خضراء وقد ٌدخل الشعٌر خلٌطا مع المحاصٌل البقولٌة العلفٌة 
،وإنتاج  Multلمادة العلفٌة التً تعطى للحٌوانات، وتستعمل حبوبه أٌضا فً صناعة المولت لتحسٌن ا

أن نسبة االنخفاض فً إنتاجٌة ( . Fischbeck ،2002) النشا وبعض الصناعات الكٌمٌاوٌة الؽذائٌة 
( . 0 20صالح وآخرون ،% ) 2محصول الشعٌر فً الدول العربٌة بالمقارنة مع اإلنتاجٌة العالمٌة هً 

وٌعزى ذلك بشكل رئٌسً إلى عدم توافر المادة الوراثٌة المحسنة ذات اإلنتاجٌة العالٌة التً تتسم بمرونة 
بٌئٌة واسعة وعالٌة التحمل لإلجهادات اإلحٌائٌة والإلحٌائٌة المختلفة حٌث تعتمد زراعة الشعٌر بشكل 

عٌرمن محاصٌل العلؾ التً تستجٌب ٌعتبرالش( . Ceccarelli  ، 994)أساسً على الزراعة المطرٌة 
فً مصر، على زٌادة ( 0 20)وآخرون  -Metwally Elللتسمٌد النتروجٌنً بشكل كبٌر حٌث حصل 

ه / Nكؽم  43 و 07 و 73و 36التسمٌد النتروجٌنً بمعدالت  عندمعنوٌة فً مساحة ورقة علم الشعٌر 
 Nكؽم 390و 260تروجٌنً بمعدالت فً استرالٌا أن التسمٌد الن( 0 20)وآخرون  Hamidi، ووجد 

                                            
 
 2 20/ 6/   25تارٌخ القبول    2 2/20/تارٌخ تسلم البحث     

مستل من رسالة الباحث األول  * 



وآخرون  Ryanوبٌن . بالمقارنة مع عدم التسمٌد 2م/أدى إلى زٌادة معنوٌة فً عدد تفرعات الشعٌره /
أن زٌادة مستوٌات التسمٌد ( اٌكاردا)الزراعٌة فً المناطق الجافة  فً المركز الدولً للبحوث( 2009)

أدت إلى زٌادة معنوٌة فً حاصل العلؾ الجاؾ  ه/Nكؽم  20 و 80و  40النتروجٌنً من صفر إلى 
كما وجد فً نفس الدراسة هذه اختالؾ أصناؾ الشعٌر ، والنتروجٌن الممتص وكفاءة استخدام النتروجٌن 

لم ٌحصل الحسن . فٌما بٌنها معنوٌا فً قابلٌتها على امتصاص النتروجٌن وكفاءة امتصاص النتروجٌن 
وق معنوٌة فً حاصل العلؾ  الطري عند دراستهم بعض فً الرشٌدٌة على فر( 2008)ومحمد 

ونتٌجة لعدم توفر أصناؾ أو تراكٌب وراثٌة . التراكٌب الوراثٌة من الشعٌر ومن ضمنها األسود المحلً
محسنة وذات طاقة إنتاجٌة عالٌة ، وعدم إتباع التقنٌة الزراعٌة الصحٌحة أجرٌت هذه الدراسة بهدؾ 

بٌن مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً المستخدمة من خالل معرفة تأثٌرها  تحدٌد أفضل مستوى سمادي من
على صفات النمو الخضري وحاصل العلؾ الطري والجاؾ للدرٌس وامتصاص وكفاءة استخدام 
النتروجٌن ألصناؾ من الشعٌر مدخلة حدٌثا إلى العراق باإلضافة إلى الصنؾ اسود محلً الشائع 

.  االستعمال لدى المزارعٌن
 

 البحث وطرائقه اد مو
فً حقول (   20-0 20)و( 0 20-2009)أجرٌت الدراسة فً موسمٌن زراعٌٌن متتالٌٌن 

معاملة مثلت التوافق بٌن خمسة ( 20)جامعة الموصل، وقد تضمنت التجربة /كلٌة الزراعة والؽابات 
دفعة واحدة هـ حٌث أضٌفت \Nكؽم  20 و  80معامالت من التسمٌد النتروجٌنً وهً، بدون تسمٌد و

عند الزراعة ونصؾ كل معدل اعاله وقت الزراعة والنصؾ الثانً فً طور التفرٌع القاعدي   وأربعة 
 4أصناؾ من الشعٌرثالثة منها ثنائٌة الصؾ وهً ، زنبقة واسود عربً واسود محلً والصنؾ فرات 

اعٌة فً المناطق تم الحصول على االصناؾ المدخلة من المركز الدولً للبحوث الزر.سداسً الصؾ 
فً سورٌا وهً اصناؾ ادخلت إلى العراق ألول مرة باإلضافة إلى الصنؾ (  ICARDA) الجافة 

 2009/ /2 تمت الزراعة فً الموسم األول بتارٌخ . اسود محلً المتداول لدى المزارعٌن فً العراق
م 5مسة خطوط بطولتضمنت الوحدة التجرٌبٌة الواحدة خ. فً الموسم الثانً 0 2/20 /23وبتارٌخ 

م بٌن كل وحدة 0.5م بٌن صنؾ وآخر وبمسافة 0.5م بٌن خط وأخر و0.2للخط الواحد وبمسافة 
كانت تربة الحقل مزٌجٌة طٌنٌة فً الموسم االول ومزٌجٌة فً .م بٌن مكرر وآخر تجرٌبٌة وأخرى و

لى وفق نظام األلواح نفذت التجربة ع(  جدول ،) االمطار فً الموسمٌن الموسم الثانً، وسجلت كمٌة 
بثالثة مكررات، وزعت RCBD بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  Split-Plot Designالمنشقة 

مستوٌات كل عامل على الوحدات التجرٌبٌة  وبصورة عشوائٌة حٌث تتضمن األلواح الرئٌسة 
رٌبٌة األصناؾ األربعة مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً واأللواح الثانوٌة األصناؾ وتضمنت الوحدة التج

حشت نباتات الخطوط الثالثة :وزرع كل صنؾ فً خمسة خطوط وتمت دراسة الصفات التالٌة 
م فً مرحلة التزهٌر وبداٌة الطور الحلٌبً لحساب حاصل الدرٌس ، وأجرٌت 2الوسطٌة بطول 

والصفات نباتات أخذت بصورة عشوائٌة من الخطوط الثالثة الوسطٌة (  0 )دراسات النمو على 
:- المدروسة هً 

Thomas   ( 975 .)تم القٌاس حسب طرٌقة :-مساحة ورقة العلم -1
من الخط الواحد وتم حساب عدد ( سم50)اخذت ثالثة خطوط وسطٌة وبمسافة  :-2م/عدد االشطاء -2

األشطاء فً كل خط وحساب معدل عدد األشطاء من الخطوط الثالثة وحولت إلى عدد األشطاء 
 .2م/

م  وقدر 2تم حصاد النباتات من الخطوط الوسطٌة الثالثة بطول  (:-هـ /طن)صل العلف الطري حا -3
حاصل العلؾ الطري فً الحقل مباشرة بعد الحش بواسطة مٌزان حساس وحولت األرقام إلى 

 ه /طن
فً الموسم األول نظرا لقلة حاصل العلؾ تم أخذ العٌنات  (:-هـ /درٌس طن) حاصل العلؾ الجاؾ -4
ساعة ولحٌن  72ْم لمدة 70لطرٌة بعد الحش من الحقل ووضعت فً فرن كهربائً على درجة حرارة ا

ثبات الوزن وبعد ذلك تم حساب الوزن الجاؾ بواسطة مٌزان الكترونً، وفً الموسم الثانً اخذ جزء 
العلؾ  من العٌنة وتم تجفٌفها وعلى أساس نسبة المادة الجافة فً العٌنة النباتٌة وتم حساب حاصل

الجاؾ بضرب نسبة المادة الجافة مع حاصل العلؾ لطري  للحصول على حاصل العلؾ الجاؾ وحول 
 . ه /إلى طن



Hunt ( 982 .)تم حسابه من المعادلة اآلتٌة تبعا لطرٌقة  ٌوم/ ؼم / معدل النمو النسبً ؼم  -5
Ln w1-   Ln w2  

RGR= T2 - T1 
 :حٌث أن
Ln w1 =  ًللوزن الجاؾ فً بداٌة الفترة اللوؼارتم الطبٌعT1 (. التً تساوي صفر )
Ln w2  = اللوؼارتم الطبٌعً للوزن الجاؾ للعٌنة فً نهاٌة الفترةT2 (  . تزهٌر% 50عند  )

اخذت نماذج من قش الشعٌر من معدالت التسمٌد المختلفة : امتصاص وكفاءة استخدام النتروجٌن -2
   :-فً موسمً الزراعة وقدر منها 

حسب المعادلة التالٌة Straw Nitrogen Uptake  النتروجٌن الممتص فً قش الشعٌر  -1

Nyborg   ( 995 )وآخرون 
 

× Dry Weight (g) 
Nitrogen  obtained   % 

Straw Nitrogen Uptake= 
100 

 
Nitrogen  obtained     = %  نسبة النتروجٌن المقدرة فً قش الشعٌر

 Dry Weight (g)  =الجاؾ لقش الشعٌر   الوزن
   Nitrogen Use Effiency(NEU) كفاءة النتروجٌن المستخدم  -2

Fn – Fo 
NUE=  

N added   
(  995 )وآخرون  Nyborgالمعادلة التالٌة  حسب 

                                              :-حٌث أن
Fn  =النتروجٌن الممتص من قبل النباتات المسمدة،F0 وجٌن الممتص من قبل النباتات لمعاملة النتر

المقارنة 
= N adde المعاملة السمادٌة المستخدمة فً الدراسة .

 Split –Plotتم إجراء تحلٌل  البٌانات للصفات المدروسة طبقا لنظام األلواح المنشقة 
Design  بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملةRCBD  بصورة منفردة لكل موسم حسب ما ذكره

استخدم اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بٌن متوسطات المعامالت ، (2000)راوي و خلؾ هللا ال
 EXCEL)، وتم استخدام برنامج الحاسوب منها ( Duncan ، 955)لكل مصدر من مصادر التباٌن 

. للمساعدة فً إجراء التحلٌل اإلحصائً(  SASو 
. توزٌعها الشهري و( ملم)كمٌات االمطار الساقطة -أ(  )جدول ال

 مجموع  0 20-2009الموسم الزراعً 

 أٌار نٌسان آذار شباط 2ك   ك  2ت  األٌام  

  - 0 37.0 76.0 30.0 32.50 40. 5  .00  30.29 

  -20 50.0 90.0 30.23  .00 0 20.0 60.0 

2 -30 64.0  0.  90.30 28.00 90.3 60.   0 

  82.27  90.29 2 .80 9 .30 50. 6 50.54 76.2  . 5 مجموع

 مجموع    20-0 20الموسم الزراعً 

 - 0 0 0 9.00  9.00  .00 2 .70  .50 
 

  -20 0 46.00 5  8 0 0.80 0 



2 -30 0  7.00 43.5 32 0 83.00 0 

 297.50 50.  05.50  00.  69.00 57.50 63.00 0 مجموع

   20-0 20مً الرشٌدٌة لموس –دائرة األنواء الجوٌة فً الموصل *
 

النتائج والمناقشة 
أثرت معدالت التسمٌد معنوٌاً فً جمٌع صفات النمو والحاصل والنتروجٌن :  التسميد النتروجيني - 

(.2،جدول)الممتص وكفاءة النتروجٌن المستخدم فً موسمً الدراسة   
فعة واحدة تأثرت مساحة ورقة العلم معنوٌاً بمعدالت التسمٌد النتروجٌنً المضاؾ على شكل د

فً الموسم األول    20  –0 20و  0 20-2009والمجزأة على دفعتٌن فً موسمً الزراعة 
 20 ومعاملة التسمٌد المجزأة ( 2سم 4.98)هـ /Nكؽم 80تفوقت مساحة ورقة العلم لمعاملة التسمٌد 

و  6.63 معنوٌاً على مساحة ورقة العلم لمعاملة المقارنة بنسبة تفوق هً (2سم 5.03) هـ /Nكؽم
وفً الموسم الثانً تفوقت مساحة ورقة العلم  معنوٌاً لمعامالت ( 2،الجدول)على الترتٌب % 7.80 

و % 35.2و % 39.0و % 26.0التسمٌد جمٌعها على مساحة ورقة العلم لمعاملة عدم التسمٌد بنسبة 
علما أن  هـ دفعة واحدة أو دفعتٌن وعلى الترتٌب،/Nكؽم 20 و  80لمستوٌات التسمٌد % 30.4

وقد ٌرجع السبب فً ، معامالت التسمٌد لم تختلؾ عن بعضها معنوٌاً فً تأثٌرها فً مساحة ورقة العلم
زٌادة مساحة ورقة العلم بزٌادة مستوى النتروجٌن إلى أن النتروجٌن ٌؤثر فً انقسام واستطالة الخالٌا 

ؤدي إلى زٌادة عملٌة البناء وٌعمل كذلك على زٌادة تركٌز صبؽة الكلوروفٌل فً األوراق ،مما ي
ونتٌجة الدراسة ، ( 990 عٌسى،)الضوئً الذي ٌنعكس بدوره اٌجابٌاً على مساحة ورقة العلم للنبات 

 ( 0 20)وآخرون  -Metwally Elالحالٌة هذه تتفق مع ما توصل إلٌه
فً الموسم الزراعً  2م/أثرت مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً معنوٌاً فً عدد األشطاء

 270.58)هـ معنوٌاً، وبمعدل /Nكؽم80لمعاملة التسمٌد  2م/فقد تفوق عدد االشطاء( 2،الجدول)ولاأل
هـ /Nكؽم/ 20 ومعدل التسمٌد ( 2م/شطا 232.6)لمعاملة المقارنة  2م/على عدد االشطاء( 2م/شطا

ر ولم ٌتأث، (2، الجدول)هـ /Nكؽم80و( 2م/شطا0 .97 )أو دفعتٌن ( 2م/شطا 94.5 )دفعة واحدة 
هـ على شكل دفعة أو دفعتٌن فً الموسم /Nكؽم20 و  80معنوٌاً بالتسمٌد بمعدلً  2م/عدد االشطاء

ومن المعروؾ أن التسمٌد النتروجٌنً قد ٌحفز نمو بعض البراعم على العقد (. 2، لجدول)الثانً ا
تتفق مع ما  القرٌبة من سطح التربة و هذا مرتبط بتوفر الرطوبة فً الوقت المناسب، وهذه النتٌجة

أن زٌادة مستوٌات التسمٌد ( 2) تبٌن البٌانات الواردة فً الجدول (0 20)وآخرون Hamidi وجده
هـ أدى إلى انخفاض معنوي فً معدل النمو النسبً فً /Nكؽم 20 و  80النتروجٌنً من صفر إلى 
% 6. 2بنسبة حٌث تفوق معدل النمو النسبً لمعاملة المقارنة معنوٌاً ، الموسم الزراعً األول

هـ دفعة واحدة على الترتٌب /Nكؽم/ 20 و  80على معدل النمو النسبً لمستوٌات التسمٌد % 6. 2و
هـ المجزأة على دفعتٌن وتساوت /Nكؽم80على معدل النمو النسبً لمعاملة التسمٌد % 0.8 بنسبة  

ت فً الموسم قلٌل وهذا ٌعنً أن التسمٌد بهذه المعدال، هـ على شكل دفعتٌن/Nكؽم 20 مع معاملة 
األمطار ورديء التوزٌع مع التأخٌر فً بداٌة سقوط األمطار قد أثرت سلبا هذا من جهة ومن جهة 

أخرى أعطى نصؾ كمٌة السماد وقت الزراعة والنصؾ الثانً فً مرحلة التفرٌع القاعدي ،التً نعتقد 
ى إلى فقدان النتروجٌن وقد خفؾ من أن النباتات لم تستفد منها النحباس األمطار فً تلك الفترة مما أدّد 

تأثٌر معدالت التسمٌد المجزأة السلبٌة مقارنة بتأثٌر الكمٌات ؼٌر المجزأة السلبٌة فً مثل هذه الظروؾ 
لذا فقد تفوق معدل النمو النسبً لمستوٌات التسمٌد المجزأة معنوٌاً على تلك المضافة دفعة واحدة  وفً 

ت فروقات معنوٌة بٌن معدالت النمو النسبً لمستوٌات التسمٌد ظهر(   20-0 20)الموسم الثانً 
و  80هـ دفعة واحدة و /Nكؽم80حٌث تفوق معدل النمو النسبً لمعدالت التسمٌد ، (2الجدول)المختلفة
و % 5.5و % 3.6هـ على شكل دفعتٌن على معدل النمو النسبً لمعاملة المقارنة بنسبة /Nكؽم20 
هـ دفعة واحدة مع /Nكؽم20 تماثل معدل النمو النسبً لمعدل التسمٌد على الترتٌب فً حٌن % 3.6

. معدل النمو النسبً لمعاملة المقارنة
التأثٌر المعنوي السلبً لمستوٌات التسمٌد النتروجٌنً فً ( 2، الجدول)تظهر البٌانات الواردة فً 

ري لمعاملة من حٌث تفوق الحاصل الط، 0 20 -2009حاصل العلؾ الطري فً الموسم الزراعً 
هـ دفعة واحدة ودفعتٌن /Nكؽم 80دون تسمٌد معنوٌاً على حاصل العلؾ الطري لمستوى التسمٌد 



على الترتٌب، وتفوق حاصل العلؾ الطري لمعاملة المقارنة % 0. 5و % 40.6وبنسبة تفوق هً 
ٌر معنوي على هـ دفعة واحدة معنوٌاً وبشكل غ/Nكؽم 20 معنوٌاً على حاصل العلؾ الطري للمعاملة 

فقد كان تأثٌر (   20 -0 20)أما فً الموسم الثانً ، هـ دفعتٌن/Nكؽم 20 حاصل مستوى التسمٌد
حٌث تفوق معنوٌاً (  ،الجدول)التسمٌد واضحاً إلى حد ما بسبب كثرة كمٌة األمطار واألفضل توزٌعاً  

هـ على شكل /Nكؽم20 دفعة واحدة ودفعتٌن و هـ /Nكؽم 80الحاصل الطري لمستوٌات التسمٌد 
على الترتٌب %  .23و % 56.8و % 27.9دفعتٌن على الحاصل الطري لمعاملة عدم التسمٌد بنسبة 

-0 20، ٌظهر وبشكل واضح التأثٌر االٌجابً لتجزئة المعدالت المضافة فً الموسم ( 2، الجدول)
ٌن على الحاصل هـ دفعت/Nكؽم20 هـ و /Nكؽم80، حٌث تفوق الحاصل الطري لمعدل التسمٌد   20

على الترتٌب وهذا ٌعود إلى % 6.9 و % 22.6الطري فً حالة اإلضافة على دفعة واحدة بنسبة 
كذلك حٌث كانت هناك أمطارا ما بعد عملٌة    20 -0 20كمٌة األمطار وتوزٌعها فً موسم 

وٌات التسمٌد تأثر حاصل العلؾ الجاؾ بمست( 2) تبٌن النتائج الواردة فً الجدول .اإلضافة الثانٌة 
سلوكاً مماثالً إلى حد ( 0 20-2009)حٌث سلك حاصل العلؾ الجاؾ فً الموسم األول ، النتروجٌنً

ما سلوك الحاصل الطري بتأثره بمستوٌات التسمٌد النتروجٌنً،  وكان اقل حاصل جاؾ عند مستوى 
على شكل دفعتٌن  هـ/Nكؽم 80ومستوى التسمٌد ( هـ/طن 0.38)هـ دفعة واحدة /Nكؽم/ 20 التسمٌد 

بٌنما كان أعلى حاصل علؾ جاؾ هو لمستوى ، ،الذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً ( هـ/طن 0.38)
، الذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن حاصل العلؾ الجاؾ لمعاملتً ( هـ/طن  0.6)هـ  /Nكؽم 20 التسمٌد 
نتائج الموضحة فً تبٌن ال .هـ دفعة واحدة/Nكؽم80ومستوى التسمٌد ( هـ/طن 0.54)المقارنة 
وجود فروقات معنوٌة فً كمٌة النتروجٌن الممتص فً قش الشعٌر بٌن مستوٌات التسمٌد ( 2) الجدول

فقد سببت زٌادة ، وتفوقت مستوٌات النتروجٌن جمٌعها على معاملة عدم التسمٌد، النتروجٌنً المختلفة
زٌادة معنوٌة ، هـ دفعة واحدة/Nكؽم20 هـ وإلى /Nكؽم 80معدالت التسمٌد النتروجٌنً من صفر إلى 

، (2، الجدول)على الترتٌب فً الموسم األول % 29.2و % 57.8فً النتروجٌن الممتص بنسبة 
وتفوقت فً الموسم الثانً معاملتً التسمٌد ذاتها على معاملة المقارنة فً كمٌة النتروجٌن الممتص 

 Ryanٌجة تتفق مع ما وجده وهذه النت( 2، جدول)على الترتٌب % 06.8 و % 0.7  وبنسبة 
أثرت مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً المختلفة معنوٌاً فً كفاءة النتروجٌن   ( .2009)وآخرون 

إذ تفوقت جمٌع معامالت التسمٌد النتروجٌنً جمٌعها ( 2، الجدول)المستخدم وفً موسمً الزراعة  
النتروجٌنً المضاؾ على شكل  على معاملة عدم التسمٌد وبنسب تختلؾ باختالؾ مستوٌات التسمٌد

 80دفعة واحدة والمجزأة على دفعتٌن حٌث تفوقت كفاءة النتروجٌن المستخدم عند مستوى التسمٌد
 0.27فً الموسم األول و  Nكؽم/Nكؽم   .0هـ وفً موسمً الزراعة التً أعطت معدل /Nكؽم
وتوزٌعها فً موسمً  فً الموسم الثانً وقد ٌرجع السبب إلى تباٌن كمٌة األمطار Nكؽم/Nكؽم

النتروجٌن فً الموسم الثانً بشكل أفضل مقارنة مع  Nالزراعة مما أدى إلى ذوبان وامتصاص 
إذ حصل على ( 2009)وآخرون  Ryan، وهذه النتٌجة تتفق مع ما ذكره (2،الجدول)الموسم األول  

ت النتروجٌن إلى حدود زٌادة معنوٌة فً كفاءة النتروجٌن المستخدم فً حبوب الشعٌر بزٌادة مستوٌا
هـ انخفض معنوٌاً كفاءة /Nكؽم/ 20 إلى  80معٌنة، وبزٌادة مستوى التسمٌد النتروجٌنً من 

فً الموسم الثانً % 33.3فً الموسم األول بنسبة % 70المستخدم فً قش الشعٌر بنسبة  النتروجٌن
 .(2،الجدول)
معنوٌة بٌن األصناؾ األربعة فً مساحة وجود اختالفات ( 3) تبٌن البٌانات فً الجدول األصناف -2

معنوٌاً فً الموسم الزراعً ( 2سم5.9)وقد تفوقت مساحة ورقة العلم للصنؾ اسود عربً ، ورقة العلم
، وكان ( 2سم4.58)واسود محلً ( 2سم7 .4)على مساحة ورقة علم الصنفٌن زنبقة  0 2009-20

 و% 24.5هذا التفوق بنسبة 
 

فً موسمً النتروجٌنً فً صفات النمو وحاصل الدرٌس لمحصول الشعٌر تأثٌر التسمٌد ( 2)جدول 
 الزراعة

           
                       الصفات

 ه/Nمستوٌات التسمٌد النتروجٌنً كؽم 

 60+60 40+40 20  80 صفر

(2009-20 0) 

 أ 5.03 ب 4.28 أب4.79 أ 4.98 ب 4.27 2ورقة العلم سم



 جـ0 .97  جـ88.20  جـ 94.53  أ 270.58 ب  232.6 2م/عدد االشطاء  

 أ 0.037 ب 0.033 جـ 0.029 جـ 0.029 أ 0.037 ٌوم/ؼم/النمو النسبً ؼم

 أب 60.  ب 22.  ب 09.  ب  3.  أ 84.  ه/علؾ طري طن

 أ  0.6 ب 0.38 ب 0.38 أ 0.52 أ 0.54 ه/مادة جـافة طن

N الممتص كؽمN/جـ 7.88  ب جـ 9.50  ب 9.68  أ 24.00 د 5.23  ه 

NUE(كؽمN\كؽمN )0.00 جـ 0.022 ب 0.053 جـ 0.033 أ   .0 د 

(20 0-20  ) 

 أ  5.4 أ  5.6 أ 5.77 أ 5.23 ب 5 .4 2ورقة العلم سم

 أ 838.8 أ928.50 أ 899.50 أ 935.83 أ 808.56 2م/عدد االشطاء

 ب 0.057 أ 0.058 جـ 0.055 ب 0.057 جـ 0.055 ٌوم/ؼم/النمو النسبً ؼم  

 ب5.66  أ 9.95  جـ3.39  ب6.27  جـ2.72  ه/علؾ الطري طن

 ب 9 .5 أ 6.52 جـ  4.4 ب 5.67 جـ 4.25 ه/مادة جـافة طن

N الممتص كؽمN/جـ  32.8 ب 36.92 أ 5 . 4 أ 93. 4 د 9.90  ه 

 NUE(كغمN\كغمN )0.00 جـ   .0 ب 0.20 ب 8 .0 أ 0.27 د 

. لفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها  معنوٌاالمتوسطات المتبوعة بحروؾ مخت*  
 

( 2سم9 .5)على التوالً ،ولم تختلؾ مساحة ورقة العلم للصنؾ اسود عربً معنوٌاً % 3.3 
 Zeidan وتتماشى هذه النتٌجة مع ما توصل إلٌه( 2سم4.73)عن مساحة ورقة علم الصنؾ فرات 

ي مساحة ورقة العلم فً الموسم الزراعً و لم تظهر فروقات معنوٌة بٌن أصناؾ الشعٌر ؾ( 2007)
وهذا قدٌرجع الى تقارب اداء االصناؾ قٌدالدراسةفً السنٌن التً تتوفر ،(2،الجدول)   0-20 20

. فٌها الرطوبةللنمو
 2م/أن الصنؾ زنبقة أعطى اقل عدد من االشطاء( 3الجدول)ٌتضح من البٌانات الواردة فً 

واختلفت معنوٌاً عن األصناؾ األخرى التً لم تختلؾ  0 20-2009فً الموسم الزراعً ( 72.67 )
لألصناؾ  2م/عن بعضها معنوٌاً فً هذه الصفة، أما فً الموسم الثانً فقد تفوق معنوٌاً عدد االشطاء

للصنؾ  2م/على عدد االشطاء( 965.07)واسود محلً ( 986.25)واسود عربً ( 879.27)زنبقة 
قد ٌرجع إلى طبٌعة الصنؾ وطبٌعة نموه ومدى  2م/دد االشطاءوهذا االختالؾ فً ع( 707.40)فرات 

وآخرون  Alam استجابته لكمٌات األمطار وتوزٌعها فً كل موسم و تتفق هذه النتٌجة مع ما أشار إلٌه
(2007 )

معنوٌاً على معدل النمو النسبً للصنفٌن ( 0.035)تفوق معدل النمو النسبً للصنؾ فرات  
على التوالً فً الموسم % 9.4و % 2.9 بنسبة تفوق ( 0.032)د محلً واسو(  0.03)اسود عربً 
علما أن معدل النمو النسبً للصنؾ فرات لم ٌختلؾ معنوٌاً عن ، (3الجدول ) 0 20-2009الزراعً 

تفوق معدل النمو    20-0 20،وفً الموسم الزراعً (0.033)معدل النمو النسبً للصنؾ زنبقة 
على معدل للنمو النسبً للصنؾ فرات ( 0.057)واسودمحلً (0.057)النسبً للصنؾ زنبقة 

لم تظهر اختالفات معنوٌة بٌن أصناؾ الشعٌر فً   (.4،الجدول ( )0.055)واسود عربً ( 0.056)
وربما ٌعود ذلك إلى وقت ( 3، الجدول) 0 20-2009حاصل العلؾ الطري فً الموسم الزراعً 
جمع العٌنات قد ٌقلل الفروقات فً الحاصل الطري جمع العٌنات فً النهار واالختالؾ فً وقت 

ظهرت اختالفات معنوٌة بٌن األصناؾ فً حاصل (   20-0 20)لألصناؾ، وفً الموسم الثانً 
وتفوق الحاصل الطري للصنؾ زنبقة معنوٌاً على الحاصل الطري لألصناؾ فرات ، العلؾ الطري

على التوالً، وقد ٌعود سبب % 5.9 و  32.3و  0.3 واسود عربً والصنؾ اسود محلً بنسبة 
تفوق الحاصل الطري للصنؾ زنبقة على حاصل الطري لألصناؾ األخرى إلى تفوقه فً معدل النمو 

-2009)ونتٌجة الموسم الزراعً األول ، النسبً، وهذا أدى إلى زٌادة حاصله من العلؾ الطري
الجاؾ للصنؾ اسود عربً  تفوق حاصل العلؾ( .2008)وتتفق مع ما وجده الحسن ومحمد ( 0 20

 0 20-2009معنوٌاً فً الموسم الزراعً ( هـ/طن 0.575)والصنؾ اسود محلً ( هـ/طن 0.52)
، (3، الجدول( )هـ/طن 0 0.4)وزنبقة ( هـ/طن 0.434)على حاصل العلؾ الجاؾ للصنفٌن فرات 

ع إلى تفوقهما فً بالرؼم من عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن األصناؾ فً الحاصل الطري، وقد ٌرج
تفوق حاصل العلؾ الجاؾ للصنؾ زنبقة (   20-0 20)وفً الموسم الثانً ،  2م/عدد االشطاء



و  26.6و  4.2 معنوٌاً على حاصل العلؾ الجاؾ لألصناؾ فرات واسود عربً واسود محلً بنسبة 
وآخرون  Ryan و( 2005)على التوالً، وهذه النتٌجة تتماشى مع ما توصل إلٌه لطٌؾ % 2.9 

تفوق صنؾ الشعٌر اسود محلً على بقٌة األصناؾ فً قابلٌته على ( 3)ٌتضح من الجدول (2009)
   20-0 20و  0 20-2009امتصاص اكبر كمٌة من النتروجٌن فً القش خالل موسمً الزراعة 

على % 35.4و % 37.8و % 6.3 وتفوق الصنؾ اسود محلً فً امتصاص النتروجٌن بنسبة 
وتفوق على األصناؾ  0 20-2009وزنبقة واسود عربً فً الموسم الزراعً األول األصناؾ فرات 

على (   20-0 20) فً الموسم الزراعً الثانً% 44.3و % 3.0 و % 9.2نفسها بنسبة 
تفوقت األصناؾ فرات واسود عربً واسود  (2009)وآخرون  Ryanوهذه النتٌجة تتفق مع ، الترتٌب

 0.055و  0.048و  0.045تروجٌن المستخدم فً قش الشعٌر وبمعدل محلً معنوٌاً فً كفاءتها للن
( 0.026)مقارنة مع كفاءة النتروجٌن المستخدم فً الصنؾ زنبقة األقل كفاءة مع معدل  Nكؽم /Nكؽم
تفوق كفاءة    20-0 20وفً الموسم الزراعً ، 0 20-2009فً الموسم الزراعً  Nكؽم/Nكؽم

نوٌاً على كفاءة النتروجٌن المستخدم ألصناؾ زنبقة واسود عربً النتروجٌن الممتص للصنؾ فرات مع
وهذه ( 3، الجدول)على الترتٌب% 35.3و % 53.3و % 228.6واسود محلً وبلؽت نسبة التفوق 

(. 2009)وآخرون  Ryan وجده النتٌجة تتفق مع ما 

 ةالزراع يشعٌر فً موسمالصفات النمو وحاصل الدرٌس ألصناؾ ( 3)جدول
 الصفاث

 اسود هحلي اسود عربي زنبقت اثفر

(2009-2010) 

 ب ج4.58 أ 5.19 جـ 4.17 أب   4.7 2ورقت العلن سن 

 أ 243.34 أ 231.51 ب 172.67 أ 218.8 2م/عدد االشطاء

 ب 0.032 ب 0.031 أب 0.033 أ 0.035 يوم/غن/هعدل  النوو النسبي غن

 أ 1.54 أ 1.38 أ 1.35 أ 1.37 ه/حاصل العلف الطري طن  

 أ 0.58 أ 0.52 ب 0.41 ب 0.43 ه/حاصل   الوادة الجـافت طن 

 N  الووتص كغنN/أ 23.2 جـ 17.1 جـ 16.8 ب 19.9 ه 

NUE(كغنN\كغنN )0.045 أ 0.055 أ 0.048 ب 0.026 أ 

(2010-2011) 

 أ 5.23 أ 5.10 أ 5.04 أ 5.58 2هساحت  ورقت العلن سن   

 أ 965.07 أ 986.25 أ 879.27 ب 707.4 2م/عدد االشطاء  

 أ 0.057 ب 0.055 أ 0.057 ب 0.056 يوم/غن/هعدل النوو  النسبي غن

 ب 15.27 جـ 13.38 أ 17.70 ب 16.04 ه/حاصل العلف الطري طن  

 ب 5.22 جـ 4.65 أ 5.89 ب 5.16 ه/حاصل  الوادة الجـافت طن

Nالووتص كغنN/أ 39.55 جـ 27.40 ب 34.99 ب 36.22 ه 

NUE(كغنN\غنكN )0.23 ب 0.17 ب 0.15 جـ 0.07 أ 

. المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌا*      
 

أثر التداخل بٌن معامالت التسمٌد واألصناؾ : تأثير التداخل بين التسميد النتروجيني واألصناف  -3
   .ة استخدامه فً موسمً الدراسةفً جمٌع صفات النمو والحاصل وامتصاص النتروجٌن وكفاء

كان للتداخل بٌن التسمٌد النتروجٌنً واألصناؾ تأثٌر معنوي فً مساحة ورقة العلم وفً موسمً 
هـ /Nكغم 20 وقد تحقق أعلى مساحة ورقة علم عند المعاملة السمادٌة ، (4،الجدول)الزراعة 

فً حٌن كان اقل مساحة  ،0 20-2009فً الموسم الزراعً ( 2سم 6.26)والصنؾ اسود عربً 
، وفً الموسم (2سم3.06)هـ والصنؾ زنبقة /Nكغم 20 لورقة العلم عند المعاملة السمادٌة نفسها 

 80كان أعلى معدل لمساحة ورقة العلم عند المعاملة السمادٌة المجزأة    20-0 20الزراعً 
لم كانت عند معاملة أما اقل مساحة لورقة الع، (2سم6.45)هـ على دفعتٌن للصنؾ فرات /Nكؽم

(. 5،الجدول( )2سم 3.5)المقارنة والصنؾ فرات 
معنوٌاً بالتداخل بٌن التسمٌد النتروجٌنً واألصناؾ فً موسمً الزراعة  2م/تأثر عدد االشطاء 
 60+60)وأعطى التداخل بٌن المعاملة السمادٌة ، (5و  4الجدولٌن )   20-0 20و  0 2009-20



وفً الموسم ( 4،الجدول ( )2م/شطا33.4 )بلػ  2م/ل عدد من االشطاءوالصنؾ زنبقة اق( هـ/Nكؽم
هـ دفعة واحدة والصنؾ اسود محلً أعلى عدد /Nكؽم 80الثانً سجل التداخل بٌن المعاملة السمادٌة 

لعدٌد من المعامالت  2م/، الذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن عدٌد االشطاء( 5.40  ) 2م/من االشطاء
 2م/ى التداخل بٌن معاملة المقارنة والصنؾ فرات اقل عدد من االشطاءفً حٌن أعط. التداخلٌة

للعدٌد من المعامالت التداخلٌة األخرى  2م/، الذي لم ٌختلؾ معنوٌاً كذلك عن عدد االشطاء( 4.7 6)
أعلى معدل نمو النسبً الصنؾ اسود محلً عند (  0.045)سجل الصنؾ اسود محلً. (5)الجدول 

هـ دفعة واحدة والصنؾ اسود /Nكؽم 80الوقت التً سجلت فٌه معاملة التسمٌد معاملة المقارنة فً 
 80،وفً الموسم الثانً أعطت معاملة التسمٌد (4،الجدول( )0.022)عربً اقل معدل للنمو النسبً 

وكان اقل معدل للنمو النسبً ( 0.060)هـ دفعة واحدة والصنؾ زنبقة أعلى معدل للنمو النسبً /Nكؽم
-2009تحقق أعلى حاصل علؾ طري فً الموسم . ( 0.053)المقارنة والصنؾ فرات  عند معاملة

فً الوقت الذي سجلت فٌه المعاملة السمادٌة ( ھ/طن 2.45)عند معاملة المقارنة والصنؾ فرات 0 20
وفً الموسم الثانً أعطى ، ( 4،جدول( ) ھ/طن 0.82)ه دفعة واحدة والصنؾ فرات /Nكؽم 80

بٌنما أعطى ( هـ/طن 6 .23)هـ دفعتٌن أعلى حاصل طري /Nكؽم 80التسمٌد  الصنؾ زنبقة ومعدل
سلك  (.5،الجدول()هـ | طن   9.7) الصنؾ اسود عربً اقل حاصل علؾ طري عند معاملة المقارنة 

حاصل العلؾ الجاؾ لألصناؾ وتداخلها مع مستوٌات التسمٌد النتروجٌنً سلوكاً مماثالً لحاصل العلؾ 
 20 الزراعة األول والثانً وتفوق حاصل العلؾ الجاؾ للمعاملة السمادٌة المجزأة  الطري فً موسمً

هـ على دفعتٌن والصنؾ اسود محلً على حاصل العلؾ الجاؾ لبقٌة معامالت التداخل بمعدل /Nكؽم
فً حٌن أعطت المعاملة السمادٌة ( 4، الجدول) 0 20-2009فً الموسم الزراعً ( هـ/طن0.82)

هـ دفعة واحدة /Nكؽم 20 هـ على دفعتٌن والصنؾ زنبقة والمعاملة السمادٌة /Nمكػ 80المجزأة 
و  0.32)والصنفٌن فرات واسود عربً للمعاملة السمادٌة نفسها اقل حاصل للمادة الجافة وبمعدل 

فقد تفوق (   20-0 20)أما فً الموسم الثانً ( 4،الجدول)على الترتٌب ( هـ/طن0.33و  0.32
هـ على دفعتٌن والصنؾ زنبقة /Nكؽم 80اؾ للمعاملة السمادٌة المجزأة حاصل العلؾ الج

معنوٌاً على الحاصل لمعظم المعامالت المتداخلة األخرى فً حٌن سجلت معاملة ( هـ/طن7.72)
، الجدول( )هـ/طن3.57)المقارنة من دون تسمٌد والصنؾ اسود محلً اقل قٌمة لحاصل العلؾ الجاؾ 

هـ دفعة واحدة مع الصنؾ اسود /Nكؽم 80ممتص عند المعاملة السمادٌة  تحقق أعلى نتروجٌن  (.5
فً الوقت التً سجلت معاملة المقارنة والصنؾ اسود عربً اقل قٌمة (. هـ/Nكؽم 27.30)محلً 

تفوقت المعاملة (   20-0 20)هـ ، وفً الموسم الزراعً الثانً/Nكؽم 2.00 للنتروجٌن الممتص 
هـ والصنؾ فرات /Nكؽم 20 داخلة مع الصنؾ فرات والمعاملة السمادٌة هـ المت/Nكؽم 80السمادٌة 

على دفعتٌن والصنؾ اسود محلً معنوٌاً فً ( هـ/Nكؽم 40+40)كذلك والمعاملة السمادٌة المجزأة 
كمٌة النتروجٌن الممتص فً قش الشعٌر على بقٌة المعامالت المتداخلة ، فً حٌن سجلت معاملة 

اسود عربً للمعاملة نفسها اقل معدل للنتروجٌن الممتص فً قش الشعٌر المقارنة للصنؾ فرات و
بلؽت أعلى كفاءة للنتروجٌن عند المعاملة  (.5، الجدول)على الترتٌب ( هـ/Nكؽم 3 .2 و  3.09 )

ولم تختلؾ معنوٌاً عن المعاملة ( Nكؽم/Nكؽم 5 .0)هـ مع الصنؾ اسود عربً /Nكؽم 80السمادٌة 
والصنؾ اسود محلً ( Nكؽم/Nكؽم3 .0)هـ دفعة واحدة والصنؾ فرات /Nؼمك 80السمادٌة نفسها

فً حٌن   اعطت معاملةالمقارنة المتداخلة مع 0 20-2009فً الموسم الزراعً ( Nكؽم/Nكؽم  .0)
اقل قٌمة لكفاءة النتروجٌن المستخدم فً ( فرات وزنبقة واسود عربً واسود محلً)جمٌع األصناؾ 

 ھ/Nكؽم 80تفوقت المعاملة السمادٌة    20-0 20وفً الموسم الزراعً . (4، الجدول)قش الشعٌر 
على جمٌع المعامالت السمادٌة المتداخلة مع  Nكؽم/Nكؽم 0.48والصنؾ فرات معنوٌاً بمعدل 

فً حٌن سجلت معاملة المقارنة عند تداخلها األصناؾ األربعة اقل قٌمة لكفاءة النتروجٌن ، األصناؾ
(. 5، الجدول)ر المثبت فً قش الشعً

هً االفضل اذ حققت نتائج اٌجابٌة فً ه /Nكؽم  80ومماتقدم ٌمكن ان نستنج ان  معاملة التسمٌد   
معظم صفات النمو و كمٌة النتروجٌن الممتصة وكفاءة النتروجٌن المستخدم فً القش، هذا من جهة 

فً السنٌن قلٌلة األمطار، ومن جهة اخرى تجزئة معدالت السماد قد التعطً نتائج اٌجابٌة السٌما 
وتبٌن اٌضا بان الصنؾ االسود المحلً ٌتسم بمرونة بٌئٌة واسعة .وبصورة خاصة مع محاصٌل العلؾ

 0 20-2009اذ تفوق الصنؾ أسود محلً على األصناؾ األخرى فً معظم صفات النمو فً موسم 



األصناؾ فً السنة األخرى سنة الجفاؾ واألمطار المتأخرة، بٌنما لم ٌختلؾ حاصله عن حاصل أفضل 
. األكثر مطراً 

 0 20- 2009واألصناؾ فً نمو وحاصل الدرٌس  أثٌر التداخل بٌن التسمٌد النتروجٌنًت( 4)جدول     
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. ن بعضها معنوٌاالمتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن العمود الواحد تختلؾ  ع*
 
 

   20-0 20نمو وحاصل الدرٌس فً فً تأثٌر التداخل بٌن التسمٌد النتروجٌنً واألصناؾ (  5)جدول 



 
  

EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON GROWTH 

CHARCTERESTIC AND HAY YILD OF BARLEY VARITES 
Lekaa.S.D.Ali                                                           Abbas.M.AL-Hasan 

Field  Crops Dept ., College of Agric.& Forestry , Mosul Univ 

  SUMMARY 

A Field experiment was carried out in the growing seasons (2009-2010) 

and (2010-2011) at the experimental Station of College of Agriculture and 

Forestry, Mosul University, to study the effect of  Nitrogen Fertilizer Levels, 

zero, 80 and 120 Kg N/ha as one dose and split applications on growth 

characteristics and Hay yield of Barley Cultivars namely; Fourat, Zanbaga , 

Aswed Arbai and two-rowed local black’.The experiment was applied by Using 

Split –Plot in Randomized Completely Block Design with three replicates. 

Nitrogen Fertilization have no clear effect on growth characters and hay yield 

in the first growing season due to the low rainfall and its irregular distribution، 
this was true for the one dose and split application of the fertilizer, with positive 

and negative response, while in the second season the Fertilizer levels were 

positively affected on flag leaf area, relative growth rate, fresh and dry yield of 

forage, which their valule at the Fertilizer level 80 Kg N/ha as one dose was 

superior over their values at control treatment by 26%, 3.6%, 27.9% and 33.3% 

respectively. Splitting Nitrogen level 80Kg N/ha caused increase in relative 

growth rate in  the First season , and increase flag leaf area, fresh and dry 

forage yield in the second season. While splitting Fertilizer level 120 Kg N/ha 

increased the flag leaf area, fresh and dry forage yield in both growing seasons. 

Nكؽم\
 هـ

 اصناؾ 
ورقة العلم 

 (2سم)
عدد 

 2م/االشطاء
نمو  نسبً    
 ٌوم/ؼم/ؼم

علؾ طري 
 ه/طن

جاؾ  علؾ
 ه/طن

N   الممتص
 ه/Nكؽم

NUE       

 صفر 

 ل 0.00 ح 3.09  ز -ه 4.3 ز 3.0  ح 0.053 ج 644.7 د 3.5 فرات

 ل 0.00 ز -ه 28.7 ز -ه 4.3 ز -ه 4.0  ح-د 0.055 ج-أ 3.0 8 ج د  .4 زنبقة

 ل 0.00 ح 3 .2  ز 3.6 ح 9.7 ح-و 0.054 ج-أ 876.6 د -أ 4.7 اسود عربً

 ل 0.00 و ز 25.65 وه  4.8 ز-ه  .4  ه-ب 0.057 ج-أ 900.0 ج د 4.3 اسود محلً

     80 

 أ 0.48 أ  9. 5 ز -ه 4.5 ز -ه 4.5  ح-و 0.054 ج-أ 732.0 أ ب 5.8 فرات

 ط -و 6 .0 ب  8. 4 ج -أ 7.0 ب ج  . 2 أ 0.060 ج-أ 903.3 د -أ  .5 زنبقة

 ز -د 0.20 و-ج 32.24 ز -ه 4.6 ز  .3  ح-ه 0.055 ج-أ 992.3 د -ب 4.5 اسود عربً

 ج د 0.25 ب 76. 4 ج-أ 6.7 و -د 6.3  ج-أ 0.058 أ 5.7    ج -أ 5.5 اسود محلً

       20 

 ب 0.37 أ 0 .57 وه  4.9 و -د 6.2  ح-ه 0.055 ج-أ 720.0 أ ب  .6 فرات

 ك ل 0.02 و -د  0. 3 ز -ه 4.2 ز ح 2.4  ز ح 0.054 ج-أ 780.0 ج -أ 5.6 زنبقة

 و-د  0.2 د-ب 37.54 ز -ه 4.4 ز ح 2.6  ح-و 0.054أ 088,0  ج-أ 5.4 اسود عربً

 ي -ح   .0 د-ب 38.84 و ز  .4 ز ح 2.3  ز ح 0.053 ج-أ0.0 0  أ ب  .6 اسود محلً

     
40+40 

 هد  0.23 د-ب 36.48 أ ب 7.3 أ ب 6. 2 ج-أ 0.058 ج-أ 765.7 أ 6.5 فرات

 ل -ي 0.06 ه -ب 33.5 أ 7.7 أ 23.2 أ ب 0.059 ج-أ. 968 د -أ 4.8 زنبقة

 ح-د 9 .0 و ز 26.86 وه  5.0 ز -د 4.8  و -ج 0.05 أب 088.0  أ ب  .6 اسود عربً

 ب ج 0.32 أ 50.84 ج د  .6 ب ج 20.2 ج-أ 0.058 ج-أ 998.0 د -أ  .5 اسود محلً

  60 +
60 

 ط -ز 3 .0 ز 22.42 وه  4.8 ز -د 4.8  ز-د 0.056 ب ج 674.7 أ ب 6.06 فرات

 ي -و 0.09 ب ج  39.9 د -ب 6.2 ج د 7.7  ج-أ 0.058 ج-أ 932.0 ج-أ 5.6 زنبقة

 ط -ز 3 .0 ز -ه 28.3 هد  5.3 هد  6.7  د -أ 0.058 ج-أ 992.0 ج-أ 5.2 اسود عربً

 ط -ز 3 .0 ب ج 40.67 ز -ه 4.4 و ز 3.4  ح-ه 0.055 ج-أ 756.7 د -أ 4.7 اسود محلً



In the first growing season, the local black variety was superior in all growth 

characters and hay yield with the exception of Flag leaf area, while in the 

second growing season the variety Zanbaga was surpassed over other varieties 

in most growth characters and hay yield 

  
 المصادر

(  2006)التقرٌر السنوي اإلحصائً للمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 
حاصل علؾ وحبوب تراكٌب وراثٌة من  (.2008)عباس مهدي ومحفوظ عبد القادر محمد ، الحسن

مجلة زراعة ، جامعة الموصل –كلٌة الزراعة والؽابات ، الشعٌر تحت الظروؾ الدٌمٌة
 .66 - 6 (: ) 36، الرافدٌن

، تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة (.2000)وعبد العزٌز محمد خلؾ هللا ، خاشع محمود، لراويا
. العراق، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً جامعة الموصل

تقٌٌم بعض الصفات الكمٌة للسالالت  (.0 20)مخلص شاهرلً وسالم الوند ، جمال رفٌق، صالح
. 39-30(:2)   3،المجلة العربٌة للبٌئات الجافة، رالطافرة فً الجٌل الثالث عند الشعً

، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، فسٌولوجٌة نباتات المحاصٌل. (990 )طالب احمد ، عٌسى
(. مترجم)جامعة بؽداد 

 
تأثٌر مراحل القطع والسماد النتروجٌنً فً نمو (. 0 20)هناء حسن ونوري عبد الحسٌن كاظم ،محمد

، للذرة البٌضاء والحشٌش السودانً والهجن بٌنهما HNCومحتوى حامض  وحاصل العلؾ
. 7 -  (:  )9، جامعة بؽداد ( العلوم البحثٌة والتطبٌقٌة)مجلة سبها 

، محاصٌل الحبوب(. 987 )محفوظ عبد القادر محمد وزكً عبد الٌاس ، عبد الحمٌد احمد، الٌونس
. جامعة الموصل، دار ابن األثٌر للطباعة والنشر

Alam, M.Z, S.A. Haider and N. Paul (2007). Yield and yield components of 

barley (Hordeum vulgare L.) cultivars in relation to Nitrogen 

Fertilizer. J. applied Sci Res, 3(10): 1022-1026. 
Ceccarelli, S. (1994). Specific adaptation and breeding for marginal conditions. 

Euphtica 77: 205-219. 

Duncan, B.O (1955). Multiple range and Multiple F test Biometrics, 11: 1-42. 

El- Metwally, I.M., M.S. Abd El-Salam and R.M.H Tagour (2010). Nitrogen 

fertilizer levels and some weed control treatments effect on barley and 

associated weeds, Agric and Bio J. North America. (From net) 

F.A.O, (2006). Quarterly bulletin of statistics 

Fischbeck, G. (2002). Contribution of barley to agriculture a brief overview. In: 

"Barley science: recent advances from molecular biology to agronomy 

of yield and quality" G.A. slafer, J.L. molin-cano R. Savin, J.L Araus, 

I. Romoagsa (eds.) Haworth, New York; Pp, 1-4. 

Hamidi, R.D. Mazaheri and H. Rahimian (2010). Effect of nitrogen on 

Hordeum spontaneum (Kock) competition with winter wheat. 

Australian J. Basic and applied Sci 4(10): 4695-4700. 

Hunt, R. (1982). Plant growth curves the functional approach to plant growth 

analysis Edward Arnold  L.T.D. London. 

Nyborg, M., E. D. Solberg, R.C. Izaurrald, S.S. Malhi and M. Molina –Ayala  

plant N uptake and soil- N balance. Soil & Tillage Res. 36: 165-174. 

Ryan, J., M. Abdel Monem and A. Amri (2009). Nitrogen fertilizer respone of 

some barley varieties semi arid conditions Morocco J. Agric. Sci Tech. 

11: 227-236. 



Thomas, H. (1975). The growth responses to weather of stimulated vegetative 

swards of a single genotype of Lolium perenne. J. Agric. Sci. Cam. 84: 

330-343. 

Zeidan , M.S. (2007 ) . Response of some barley cultivars to nitrogen sources 

and rates grown in alkaline sandy soil. J.Agric.Bio. Sci., 3 (6):934-938  
. 

 
 
 
 
 
 

 


