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(Triticum aestivum L.تحت ظروف المنطقة الشمالية ) 
 محفوظ عبد القادر دمحم                               روكان كاطع عيسى
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 الخالصة

فمي منطقمة الزمازر/ ناحيمة  2000-2000/ 2000-2009نفذت تجربة حقلية في الموسممين المزراعيين 
كممش امممال اممرة مدينممة الموصممل لدراسممة تممعيير ضربعممة مواعيممد   ممافة السممماد 00الكلمما الواةعممة علممى بعممد 

نصم  عنمد  ،نصم  الكميمة عنمد الزراعمة وعنمد التفريمع ،)عند الزراعة عنمد التفريمع القاعمد النتروجيني هي 
اماش  ،2تمموز  ،99إباء  ،90التفريع وعند البطان( في نمو وحاصل زمسة ضصنا  من حنطة الزبز هي )إباء 

نكمن للمقارنمة كما استزدمت طريقمة د ،واستزدش تصميش القطاعات العاوائية الكاملة وبيالية مكرراتونور(  6

م فمي جميممع الصممفات  تال ائج الدراسممة ازممنتم اطهممرت ،بمين متوسممطات المعمامالت األصمنا  فيممما بينهما معنويمما
م علممى جميممع األصممنا  فممي صممفات  6حيممأ ضعطممى الصممن  امماش  ،المدروسممة ولكممال الموسمممين م معنويمما تفوةمما

حبمة وحاصمل حبمو   0000زن ونسبة وحاصل البروتين وعدد الحبمو  فمي السمنبلة وو ،الحاصل البايولوجي
م عممن الصممنفين إبمماء  ضيممرت مواعيممد إ ممافة السممماد .فممي الموسممش األول 99وإبمماء  90إال ضنممل لممش يزتلمم  معنويمما

م على جميع الصفات المدروسة ولكال الموسمين حيأ سجلت ضعلى القيش عند إ افة السمماد  ،النتروجيني معنويا
اظهر التممدازل الينممائي بممين األصممنا  ومواعيممد ،د  والبطممانالنتروجينممي مناصممفة عنممد مرحلتممي التفريممع القاعمم

م في معظش الصفات م ملحوظا علمى جميمع األصمنا   6حيأ تفوة الصمن  اماش/ ،إ افة السماد النتروجيني تفوةا

بتدازلل مع موعد إ افة السماد النتروجيني عند مرحلتي التفريع القاعد  والبطان ولكال موسمي الزراعمة فمي 
اعطممى نفممت التممدازل و والحاصممل الحيممو  حبممة 0000وعممدد الحبو /سممنبلة ووزن  2نابل/شصممفاتع عممدد السمم

 زيادة في حاصل  الحبو  و دليل الحصاد في الموسش الياني.
  .الحاصل ومكوناتل ،Triticum aestivum  ،سماد نتروجيني عكلمات دالة

  
  .20/0/2002 عوةبولل 00/0/2002 علش البحأتستاريخ 

 

 المقدمة

ة واألساسمية فمي معظمش ( من محاصميل الحبمو  المهمم.Triticum aestivum Lالحنطة الناعمة )تعد 

 المسملل عمن اعطائمل صمفة الزبمازة الكلوتين بروتين وترجع ضهمية هذا المحصول إلى احتوائل على بالد العالش
الاممالية منمل وتتركز زراعة الحنطمة فمي العمراة فمي المنطقمة  ،(Saulesec، 2008و  Marinciuالممتازة )

ضن واةمع الحنطمة فمي همذم المنطقمة  ،التي تعتمد في زراعتها على سقوط األمطار والتي تتميل بالزراعة الديمية
إذ إن معمدل الحاصمل فمي  ،(2000هذا مما ضامارت إليمل المجموعمة إحصمائية السمنوية ) ،اتسش بانزفاض ا نتاج
(. لذلا يلجا الباحيون باكل مستمر إلى التحمر  2000-0990كغش/هـ للسنوات ) 70257هذم المنطقة بلغ نحو 

عن الوسائل الممكنة لرفع إنتاجية هذا المحصول وتحسين نوعيتل وممن جملمة الوسمائل التمي تسماهش فمي تحقيمة 
 ،هذم الغاية هو استزداش األسمدة وزاصمة النتروجينيمة منهما ومواعيمد إ مافتها إلمى النبمات زمالل مراحمل نمموم

م فمممي زيمممادة ا نتممماج وتحسمممين نوعيتمممل ممممن زمممالل دورم فمممي تحسمممين النممممو حيمممأ ضن للنتمممروجين دو رام ايجابيممما
الفسيولوجي للنبات عند توفرم في مراحل نموم وهذا يعتمد على عوامل منها الصن  وموعد وطريقة ا  مافة 

 ممافة (. ولقلممة الدراسممات الحقليممة فممي المنطقممة الامممالية مممن العممراة باممعن مواعيممد إ2007 ،)الحيممدر  ودمحم

فقد ضجريت هذم الدراسة بهمد  الوصمول إلمى إيجماد ضف مل صمن  ممع  ،األسمدة النتروجينية لمحصول الحنطة
م. م ونوعا  ضف ل موعد   افة السماد النتروجيني من ضجل زيادة ا نتاج كما

 
 البحث وطرائقه  مواد
الزمازر ناحيمة  في منطقة 2000 – 2000 ،2000 – 2009نفذت التجربة زالل الموسمين الزراعيين 

 معاملة عاملية تميل التوافيمة 20ت منت التجربة   ،امال ارة مدينة الموصل كش 00الكلا الواةعة على بعد 
 مواعـمـيد االول ونمور( و ضربعمة 6وااش  2وتموز  99وإباء  90بين زمسة ضصنا  من الحنطة  الناعمة )إباء 

 ، وصى بها من ةبل وزارة الزراعة )الكبيسي وصالحكغش نتروجين/هـ عند الزراعة وهي الكمية الم80إ افة 

 
 .البحأ مستل من رسالة ماجستير للباحأ الياني 
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كغممش نتروجين/هممـ عنممد مرحلممة التفريممع  80إ ممافة  اليممانيووالمسممتزدمة مممن ةبممل العديممد مممن البمماحيين ( 2000

زراعمة واليانيممة عنمد مرحلممة إ ممافة السمماد النتروجينممي مناصمفة علممى دفعتمين األولمى عنممد ال واليالمأ القاعمد 
إ افة السماد النتروجينمي مناصمفة علمى دفعتمين األولمى عنمد مرحلمة التفريمع واليانيمة  والرابع التفريع القاعد 

-70عند مرحلمة البطان.اسمتزدش سمماد اليوريما كمصمدر للنتمروجين حيمأ يحتمو  همذا النمود ممن السمماد علمى 
هممور األدلممال ونباتممات المحاصمميل المزتلفممة باسممتزداش نتممروجين حريممت ضرض التجربممة بعممد اكتمممال ظ 76%

المحراأ القرصي القال  وبحرايين متعامدتين يش نعمت التربة باستزداش الزرمااة اليدوية وتش تسمويتها بامكل 
سمش ويحتمو  كمل مكمرر  00جيد بعد ذلا ةسمت ارض التجربة الى يالأ مكررات المسافة بمين مكمرر ورزمر 

سش بين زط ورزمر  20ش للزط الواحد وبمسافة  7زطوط بطول  7 منت كل وحدة وحدة تجريبية وت 20على 
  99و ضباء  90و ضباء  6كغش/هـ( لألصنا  ااش 90والتي تعادل )  2بذرة/ش 000وزرعت البذور بمعدل 

 
                                                   .ى وكميات األمطار لمنطقة الكلاالمعدالت الاهرية لدرجة الحرارة الصغرى والعظم ع(0الجدول )

Table (1)ع The month temperature mean and the rain fall amount at kalak location  

 .2000 -2009الزراعي  الموسش

Growing Season 2009-2010   

 Month الاهر
درجات الحرارة 

 صغرىال
Min.Temp 

درجات الحرارة 
 العظمى

Max.Temp 

 المعدل
Mean 

 كمية األمطار
Rain amount 

 Sep. 20570 70500 00570 0 ضيلول

 Oct. 06500 00520 20520 0560تارين األول

 Nov 0570 20580 00560 0   تارين الياني

 Dec. 7500 00500 9500 66500 كانون األول

 Jan. 6560 06520 00570 000500 كانون الياني

 Feb. 6570 07520 00590 77580  اباط

 Mar. 9500 22500 00580 20500رذار

 Apr. 00500 27500 09500 000590نيسان

 May 07500 00570 20520 02570ضيار

 مجمود األمطار
Total rain 

   068500 

 
 2010-2011الزراعي  الموسش

Growing Season 2010-2011 
 

 Month الاهر
درجات الحرارة 

 صغرىال
Min.Temp 

درجات الحرارة 
 العظمى

Max.Temp 

 المعدل
Mean 

 كمية األمطار
Rain amount 

 Sep. 20500 70580 00590 0520 ضيلول

 Oct. 07580 00560 27520 7590 تارين األول

 Nov 6500 28590 07500 0 تارين الياني

 Dec. 0500 09570 00500 70520 كانون األول

 Jan. 0570 02570 8590 07500 كانون الياني

 Feb. 6500 02560 9570 78560  اباط

 Mar. 9580 07520 02500 06580رذار

 Apr. 07580 22590 08580 20500نيسان

 May 09570 00520 27590 00570ضيار

 مجمود األمطار
Total rain 

   200570 
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وفي  0/02/2009تمت الزراعة في الموسش الاتو  األول في  .كغش/هـ( للصن  نور فقط 70و ) 2وتموز 
النتروجيني حس  المواعيد لتعزر سقوط األمطار وض ي  السماد  20/02/2000  الياني في الموسش الاتو

.ويو ح الجدول 07509ومن الفسفور الجاهز  07577كان محتوى التربة من النيتروجين الجاهز .المقررة
تش وبيانات األنواء الجوية كاألمطار ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى وباكل تفصيلي لكل اهر  (0)

وفة تصميش  .SAS (2007)تحليل البيانات للصفات المدروسة باستزداش الحاسو  واعتمادام على برنامج 
( لكل موسش على حدة وتمت المقارنة 0980التجربة العاملية للقطاعات العاوائية الكاملة )الراو  زل  هللا 

 Duncan (0900.)بين متوسطات المعامالت باستزداش طريقة دنكن 

 
 ج و الماقشةالنتائ

م فممي معممدل2تبممين النتممائج الممواردة فممي الجممدول ): 2عدددد السددنابل    هممذم ( ازممتال  األصممنا  المدروسممة معنويمما
م على الصنفين تمموز 2( سنبلة/ش080508) 6الصفة. ففي الموسش األول سجل الصن  ااش  م معنويا ونمور  2تفوةا

م عمن الصمنفين إبماء معنويمعلى التموالي ولمش يزتلم   2( سنبلة/ش070500 ،070508)  ،078566) 99ء وإبما 90ا
على التوالي وكانمت نسمبة تفموة ضعلمى معمدل للصمفة علمى ضةمل معمدل لهما فمي همذا الموسمش  2( سنبلة/ش078580

م لنتمائج الموسمش األول حيمأ تفموة الصمن  اماش 2570) م  6%(. وكانت نتائج الموسش الياني مامابهة تمامما ضي ما
علممى التمموالي ولممش يزتلمم   2( سممنبلة/ش070580 ،070500ونممور ) 2ن تممموز علممى الصممنفي 2( سممنبلة/ش080500)

علمى التوالي.وكانمت نسمبة تفموة ضعلمى معمدل  2( سمنبلة/ش077500 ،078506) 99إبماء  ،90عن الصنفين إباء 
%( وةمد يعمزى سمب  تبماين األصمنا  عمن بع مها فمي 2507لعدد السنابل على ضةل معدل لها في هذا الموسش )

بسب  طبيعة الصن  وتركيبل المورايي با  مافة إلمى االزمتال  على إنتاج ضفرد فعالة لى ةابليتها هذم الصفة إ
( Noulas ،2002)األصنا  في ةابليتها على امتصاص النتروجين زالل مراحمل نموهما وهمذا مما ضامار إليمل 

م علممى زيممادة عممدد السممنابل/ش و  (Saleem ،2000) وجممدم وهممذم النتممائج تتفممة مممع ممما 2مممما يممنعكت ايجابيمما
(Abdel-Rahman ،2009)  و(Sangtrash ،2000.)  ضممما بالنسممبة لمواعيممد التسممميد التروجينممي فكممان لهمما

م في هذم الصفة حيأ يبين الجمدول ذاتمل ظهمور ضعلمى عمدد للسمنابل عنمد التسمميد النتروجينمي عنمد  تعييرام معنويا
التموالي فمي حمين ظهمر ضةمل عمدد للسمنابل عنمد للموسمين على  2( سنبلة/ش089509 ،090590التفريع والبطان )

وكانمت نسمبة تفموة  ،للموسمين علمى التموالي 2( سنبلة/ش007576 ،007500التسميد دفعة واحدة عند الزراعة )
%( للموسمش األول و 9568ضعلى معدل لعمدد السمنابل علمى ضةمل معمدل لهما زمالل مواعيمد التسمميد النتروجينمي )

الزراعممة والتفريممع عممن  دتلمم  موعممدا التسممميد النتروجينممي عنممد التفريممع وعنمم%( للموسممش اليمماني ولممش يز9579)
عند التسمميد النتروجينمي عنمد التفريمع  2الموسمين، إن سب  زيادة عدد السنابل/شبع هما في هذم الصفة ولكال 

والبطممان ةممد يرجممع إلممى ةابليممة النبممات علممى امتصمماص النتممروجين فممي هممذم المراحممل مممن النمممو حيممأ ضاممار 
(Moolekio إلى ضن 0997، ورزرون )من النتمروجين الم ما  إلمى النبمات يمتش امتصاصمل فمي الممدة 60 %

، الربيعممي)دم وهممذا ممما ضكمم .2بممين التفريممع وحتممى مرحلممة طممرد السممنابل وهممذا يمملد  إلممى زيممادة عممدد السممنابل/ش
إلممى النبممات ( المذين ضامماروا إلممى ضن ضف ممل طممرة ومراحمل التسممميد النتروجينممي Masaka ،2000)( و 2002

همي تجزئتمل وإ مافتل علمى ممرحلتين عنمد التفريمع والبطممان حيمأ ضن النبمات فمي المراحمل المتمعزرة ممن النمممو 
تحويمل صمفات غل فمي يكون ةد اكتممل نمموم الز مر  وبالتمالي فمان النتمروجين المممتص ممن ةبمل النبمات يسمت

ميد ممع ناموء وتطمور السمنابل وهمذا حيأ يتمزامن موعمد التسمضزرى منها االاطاء الز رية الى ااطاء فعالة 
كممما ضظهممرت النتممائج تممعيير التممدازل بممين األصممنا   (.2000، ورزممرون Abedi)( و 2000، ولممي( يتفممة مممع

  6ومواعيد التسميد النتروجيني على هذم الصفة حيأ ظهر ضعلى عدد للسنابل في الموسمش األول للصمنفين اماش 
لتوالي عند التسميد النتروجينمي مناصمفة عنمد مرحلتمي التفريمع على ا 2( سنبلة/ش096500 ،098566) 99وإباء 

عنمد التسمميد دفعمة واحمدة عنمد  2( سمنبلة/ش00050إذ بلغمت ) 2والبطان وضةل عدد لهما ظهمر فمي الصمن  تمموز 
وفمي الموسمش  ،%(00590وكانت نسبة تفوة ضعلى عدد للسنابل على ضةل عمدد لهما فمي همذا الموسمش ) ،الزراعة

عنمد التسمميد  2( سنبلة/ش097 ،097في ظهور ضعلى عدد للسنابل ) 99وإباء  6 ا الصنفان ااش الياني تفوة ضي
عند التسميد دفعة واحدة عنمد  2( سنبلة/ش077عند التفريع والبطان في حين ظهر ضةل عدد لها في الصن  نور )

مليمة البنماء ال موئي الزراعة وذلا الن تجزئة السماد النتروجيني وا افتل علمى مراحمل مزتلفمة يحسمن ممن ع
ويزيد من كمية النتروجين الممتص وكانت نسبة زيادة ضعلى عمدد للسمنابل علمى ضةمل عمدد لهما فمي همذا الموسمش 

(00507.)% 
م في هذم الصــنا  عن بعــ( ازتال  األص0يو ح الجدول )عدد الحبوب  سنبلة:   ي كالـفة و فــ ها معنويا

( 00562حيمأ بلمغ ) 6عمدل لعمدد الحبمو / سمنبلة فمي الصمن  اماش الموسمين ففي الموسش األول ظهمر ضعلمى م
ونور وعلى جميع االصنا  في الموسش الياني و ظهر ضةمل معمدل  2حبة والمتفوة معنويا على الصنفين تموز 
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م عممن 00508) لعممدد الحبممو / سممنبلة فممي الصممن  نممور بلممغ ( حبممة فممي الموسممش االول والممذ  لممش يزتلمم  معنويمما
 اةل عدد للحبو / السنبلة، 2( حبة وفي الموسش الياني سجل الصنفان نور وتموز 00506) 2الصن  تموز

 

 .ألصنا  من الحنطة الناعمة 2تعيير مواعيد التسميد النتروجيني في عدد السنابل/ش ع(2الجدول )
Table (2): Effect of time of nitrogen application on number of spike /m

2
 for bread 

wheat varieties.                 
 First season(.2000-2009األول ) الموسش

  Time of nitrogen application التسميد النتروجيني ا افةمواعيد 

 األصنا 
Varieties 

 عند الزراعة
At sowing 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع
1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

ع عند التفري
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 008500fg 080500c-e 080500b-e 092566ab 078566ab 90إباء

 Iba99 060500f 078500e 078500e 096500a 078580ab 99إباء

 Tmoz2 000500g 078500e 082500c-e 090500a-c 070508b-c 2تموز

 Sham6 009566fg 080500b-e 089500a-d 098566a 080508a 6ااش

 Noor 006500fg 070500c 079500dc 082500c-e 070500c نور

 معدل المواعيد
mean of 

application 

Time 

007500c 079570b 082526b 090590a 077570 

 
  Second season (2000-2000الموسش الياني )                                     

 Iba95 007500ef 082500b-d 086500a-c 090566ab 078506a 90إباء

 Iba99 009500e 076500d 079500c-e 097500a 077500a 99إباء

 Tmoz2 000500ef 076500d 077500d 080500cd 070500b 2تموز

 Sham6 007500e 082500b-d 088500a-c 097500a 080500a 6ااش

 Noor 077500f 077500d 080.00cd 086500a-c 070580b نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

 

007576c 078500b 080570b 089509a 070576 

م تحت مستوى احتمال  م متاابهة ال تزتل  عن بع ها معنويا   %0المتوسطات التي تحمل ضحرفا

*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at 

p<0.05 

%(. وفمي الموسمش اليماني 8507وكانت نسبة تفوة ضعلى معدل للصمفة علمى ضةمل معمدل لهما فمي الموسمش االول )
%( إن سممب  ازممتال  األصممنا  عممن بع ممها فممي هممذم الصممفة يرجممع إلممى ازممتال  التركيمم  الممورايي 00520)

إلمى التنمافت علمى عواممل النممو الزارجيمة للنبمات التمي وربما يعمود السمب   ،لالصنا  المستزدمة في الدراسة
التربة والعوامل البايولوجية( والعوامل الدازلية التي تزمص التركيم  المورايي الزماص بالنبمات  ،تامل )المناخ

( و 2008، ورزممرون Qasim)( و Khan ،2002)( وهممذم النتممائج تتفممة مممع ممما توصممل إليممل 2000 ،)كمماظش
( ضي ا إلى حصول ضكبر معدل لعدد الحبو / سنبلة عند التسمميد النتروجينمي 0جدول )وياير ال (.2009، دمحم)

( حبمة للموسممين علمى التموالي وسمجل ضةمل معمدل لعمدد الحبمو / 07509 ،00599عند التفريع والبطان إذ بلغ )
 ،التفريمع عنمد ،( حبة عند التسميد النتروجيني)عند الزراعمة00596 ،00509 ،00586سنبلة في الموسش األول )

عنممد الزراعممة والتفريممع( علممى التمموالي، ضممما فممي الموسممش اليمماني فقممد سممجل ضةممل معممدل لعممدد الحبو /سممنبلة عنممد 



 .ISSN:2224-9796(Online)          Mesopotamia J. of Agricلة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)              Vol. (41) No. (4) 2013          2013(4د )( العد41المجلد )

276 

 

م عمن التسمميد عنمد الزراعمة 00507التسميد النتروجيني عنمد التفريمع القاعمد  ) ( حبمة والمذ  لمش يزتلم  معنويما
%( 00507 ،7509لة علمى ضةمل معمدل لهما )( حبة وكانت نسمبة تفموة ضعلمى معمدل لعمدد الحبمو / سمنب00560)

للموسمممينن علممى التمموالي. ان سممب  تفمموة موعممد التسممميد عنممد التفريممع والبطممان علممى بقيممة مواعيممد التسممميد 
النتروجينممي فممي هممذم الصممفة يمكممن ضن يعممزى إلممى ضن معظممش النتممروجين الم مما  إلممى النبممات يمممتص فممي هممذم 

( 2007، ودمحم الحيممدر )كممما ضكممدت  (0990، ورزممرون Mercedes)المرحلمة مممن النمممو وهممذا ممما ضاممار إليممل 

ضللم  النتمروجين ممن التربمة ممن بدايمة مرحلمة التفريمع وحتمى التزهيمر حيمأ ضن موعمد  على ضن النبات يممتص
ا  مافة يتمزامن مممع ناموء وتطممور مواةمع وعقممد الحبمو  فمي السممنبلة وبمذلا يزيممد ممن نسممبة إزصما  وتلقمميح 

كما ضن التسميد النتروجيني دفعة واحدة يكون لل تعيير سملبي  ،ة عدد الحبو / سنبلةالحبو  مما يلد  إلى زياد
وهمذم النتمائج تتفمة ممع مما  في النبات والسيما عندما تكون التربة جافة وهذا يلير سلبا فمي الصمفات المدروسمة

ن (.ضممممما التممممدازل الينممممائي بممممي2000،ورزممممرون Mattas) ( وReisenauer ،2000و  Cox)توصممممل إليممممل 
صمن  ( إلى حصول ضعلمى عمدد للحبو /سمنبلة فمي ال0) التسميد النتروجيني فياير الجدولاألصنا  ومواعيد 

حبممة للموسمممين علممى التمموالي عنممد التسممميد النتروجينممي عنممد التفريممع والبطممان (07500 ،00566إذ بلممغ ) 6امماش 
( حبمة 02500 ،00566 ،...00 ،00500األول فمي الصمن  نمور )الموسمش  يـسنبلة ف وكان ضةل عدد للحبو /

م عمممن الصمممن  بتدازلمممل ممممع جميمممع مواعيمممد التسمممميد  النتروجينمممي علمممى التممموالي والمممذ  لمممش يزتلممم  معنويممما
حبمة بتدازلمل ممع مواعيمد التسمميد النتروجينمي ذاتهما وفمي الموسمش  (02566 ،00566 ،00500 ،00500)2تموز

( حبممة بتدازلممل مممع موعممد 00500 ،00.00 ،00500ضةممل عممدد للحبو /سممنبلة ) 2هرالصن  تممموزـاليمماني ضظمم

م عمن الصمن   ،إ افة السمادعند الزراعة وعند التفريع عند الزراعة والتفريع على التموالي ولمش يزتلم  معنويما
، 07507نمور بتدازلمل ممع مواعيمد التسمميد نفسممها وكانمت نسمبة زيمادة اعلمى عممدد للحبمو  علمى ضةمل عمدد لهمما )

 Masaka (2000.)ت هذم النتائج مع ما وجدم ( للموسمين على التوالي واتفق27570

يالحظ تباين ضصنا  الحنطة الدازلة في الدراسة عمن بع مها معنويما فمي همذم الصمفة حبة )غ (:  0111وزن 
م علمى معظمش األصمنا  فمي الموسمش األول باعطائمل اعلمى معمدل  2( إذ تفموة الصمن  تمموز 7)الجدول  معنويما
م عن الصمن  اماش ( لش ولش 07507حبة بلغ ) 0000لوزن  (لمش بينمما ظهمر ضةمل وزن 00500) 6يزتل  معنويا
ذم عن بع هما معنويا في ه 99واباء  90( لش ولش يزتل  الصنفان إباء 28582حبة في الصن  نور ) 0000
علمى التمموالي وكانمت نسمبة تفمموة ضعلمى وزن للصمفة علمى ضةممل وزن لهما فمي هممذا  ( لمش02580،02570الصمفة)
حبمة إذ  0000ضعلمى ةيممة معنويمة لموزن  6في الموسمش اليماني فقمد سمجل الصمن  اماش  %(.ضما08520الموسش )

م وبلمغ )00567بلغ )  90( لمش ولمش يزتلم  الصمنفان إبماء 28507( لش وضةمل وزن ظهمر فمي الصمن  نمور ضي ما
( لممش للصممنفين علممى 00520،00589عممن بع ممهما معنويمما فممي هممذم الصممفة فممي هممذا الموسممش اي مما ) 99وإبمماء 
 ،%(09507حبمة علمى ضةمل معمدل لهما فمي همذا الموسمش ) 0000وكانت نسبة زيمادة ضعلمى معمدل لموزن التوالي 

ويفسر ازتال  األصنا  عن بع ها في هذم الصفة على ضسات ازتال  التركي  الورايي لهما وهمذا يتفمة ممع 
 وتممعيرت صممفة ،(2000ورزممرون ) Johari( و2002ورزممرون ) Hussain( و 2000عواد )،ممما توصممل إليممل

حبمة معنويمما بمواعيمد التسممميد النتروجينمي وسممجل ضعلمى معممدل لهما عنممد التسمميد النتروجينممي عنممد  0000وزن 
في حين ظهر ضةل معدل لهما فمي الموسمش  ،(لش للموسمين على التوالي00500 ،07507التفريع والبطان إذ بلغ )

م عممن (لممش عنممد التسممميد النتروجينممي دفعممة واحممدة عنممد التفريممع القاعمم00502األول) د  والممذ  لممش يزتلمم  معنويمما
 ضما في الموسش ،(لش على التوالي02500 ،02500زراعة + تفريع( حيأ كانت األوزان ) ،الموعدين )زراعة

م 00506اليمماني فكممان ضةممل وزن للصممفة ) عنممد التسممميد (لممش عنممد التسممميد عنممد التفريممع والممذ  لممش يزتلمم  معنويمما
وكانمت نسمبة زيمادة اعلمى معمدل للصمفة   ( لمش00500)  والتفريع الزراعة النتروجيني عن ا افة التسميد عند

%( للموسممين علمى التموالي.إن سمب  8507 %،8568على اةل معدل لها زمالل مواعيمد التسمميد النتروجينمي )

الزيادة في وزن البذور عند التسميد النتروجينمي عنمد التفريمع والبطمان يعمود إلمى جملمة ضسمبا  منهما ضن معظمش 
 (Rozasروجينممي الم مما  إلممى النبممات يمممتص زممالل هممذم المرحلممة مممن ا  ممافة وهممذا ممما ضكممدم السممماد النت
( إلى ضن ازتيار موعد التسميد يكمون ضكيمر ضهميمة ممن Anonymous ،2000) ضاارت، لقد (2007، ورزرون

ن عماملي (، ضما التدازل الحاصل بميKhan ،2002) وهذم النتائج ممايلة لما توصل إليل ،كمية السماد الم ا 
 6حبة وظهر ضعلمى وزن للصمفة فمي الصمن  اماش  0000التجربة فيالحظ ظهور فروةات معنوية لصفة وزن 

 ( لممش للموسمممين علممى التمموالي عنممد التسممميد النتروجينممي عنممد التفريممع والبطممان ولممش يزتلمم 00566 ،06500)
م عن األصنا  تموز ازلهما ممع موعمد ا  مافة (لمش لتمد07520 ،07500 ،00570) 90وإبماء  99إباء  2معنويا

نفسل في الموسش األول بينما ضعطى الصن  نور ضةل القيش بتدازلل مع جميع مواعيد التسمميد النتروجينمي ولكمال 
(% للموسممين 28507،29567) حبمة 0000موسمي الدراسة وكانت نسبة زيمادة اعلمى وزن عمن اةمل وزن لمـ 

 على التوالي.
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 النتروجيني في عدد الحبو / سنبلة ألصنا  من الحنطة الناعمة. تعيير مواعيد التسميد ع(0الجدول )

Table(3): Effect of time of nitrogen application on number of seed /spike for bread 

wheat varieties.  

 First season(.2000-2009األول ) الموسش

  Time of nitrogen application التسميد النتروجيني ا افةمواعيد 

 األصنا 
Varieties 

 عند الزراعة
At sowin 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع

1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

عند التفريع 
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 02500d-f 00566d-f 02500d-f 07566a-c 02508a 90إباء

 Iba99 00500b-e 02500c-f 00500b-e 00500ab 00500a 99إباء

 Tmoz2 00500d-f 00500f 00566ec 02566b-f 00506b 2تموز

 Sham6 02500e-f 00500b-e 00500a-d 00566a 00562a 6ااش

 Noor 00500d-f 00566c-e 00566ef 02500d-f 00508b نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00586b 00509b 00596b 00599a 02500 

 
 Second season (2000-2000الموسش الياني )

 Iba95 02526d-f 02500ef 00500c-e 00500ab 00506b 90إباء

 Iba99 02500ef 00570ef 02500ef 07500a-c 02572b 99إباء

 Tmoz2 00500fg 00500g 00500fg 00566b-d 00570c 2تموز

 Sham6 00500c-e 02500ef 00500ab 07500a 07500a 6ااش

 Noor 00500g 00500g 00560e-f 00500c-e 00500c نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00560c 00507c 02502b 07509a 02577 

م تحت مستوى احتمال  م متاابهة ال تزتل  عن بع ها معنويا    %0المتوسطات التي تحمل ضحرفا
*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at p<0.05 

 
م في معدل الصفة وفمي 0ياير الجدول ) الحاصل الحيوي)كغ  هـ(: ( إلى ازتال  األصنا  عن بع ها معنويا

م علممى جميممع األصممنا  بععطائممل ضعلممى 6حيممأ تفمموة الصممن  امماش  ،كممال الموسمممين معممدل للصممفة بلممغ  معنويمما
( كغش/هـ للموسمين على التوالي وظهر ضةل حاصمل حيمو  فمي الصمن  نمور وبلمغ 00790570 ،02090590)
م عمن الصمن  تمموز00006520 ،00620520) فمي  2( كغش/هـ للموسمين على التوالي إال ضنل لش يزتل  معنويما

وكانمت  ،ش/هـ فمي الموسمش اليماني( كغ00020500) 90( كغش/هـ وعن الصن  إباء 00606500الموسش األول )
للموسممين علمى التموالي. إن  (%7520 ،6566ل )ـنسبة تفوة ضعلى معمدل للحاصمل الحيمو  علمى ضةمل معمدل لم

الوراييمة لهمذم األصمنا  والمى  ي ـسب  تباين األصنا  المدروسة في معدل الصمفة يعمود إلمى ازمتال  التراكم
النتيجة تتفمة ممع مما توصمل إليمل ا  في صفات النمو وهذم تال  األصنطبيعة نمو كّل صن  با  افة إلى از

(Akmal 2000، ورزرون) ( 2002، الربيعيو) و (Noulas ،2002). 

كما ضيرت مواعيد التسميد النتروجيني معنويا في هذم الصفة إذ ظهر ضعلى معدل لهما عنمد التسمميد النتروجينمي 
غش/هممـ للموسمممين علممى التمموالي بينممما سممجل ضةممل ( ك00997580 ،02700570عنممد مرحلتممي التفريممع والبطممان )

 ( كغش/همممـ للموسمممين علمممى التممموالي عنممد التسمممميد النتروجينمممي عنمممد00068580 ،00776570معممدل للصمممفة )

 ند الزراعة والتفريع عن بع هما ــع القاعد  وعــيني عند التفريــالزراعة ولش يزتل  موعدا التسميد النتروج
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 .حبة )لش( ألصنا  من الحنطة الناعمة 0000لتسميد النتروجيني في وزن تعيير مواعيد ا ع(7الجدول )
Table (4): Effect of time of nitrogen application on thousand seed (g) for bread 

wheat varieties. 
 First season(.2000-2009األول ) الموسش

  Time of nitrogen application التسميد النتروجيني ا افةمواعيد 

 األصنا 
Varieties 

 عند الزراعة
At sowin 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع

1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

عند التفريع 
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 02500cd 02500cd 00500bc 07520a-c 02580b 90إباء

 Iba99 02500cd 00560cd 00590cd 07500a-c 02507b 99إباء

 Tmoz2 07500a-c 00500bc 00560a-c 00570ab 07507a 2تموز

 Sham6 00500bc 02500cd 00500bc 06500a 00500ab 6ااش

 Noor 28500e 28500e 28500e 00500de 28582c نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

02.00b 00502b 02500b 07507a 02507 

 

 Second season (2000-2000الموسش الياني )

 Iba95 00500f-h 00500hi 00500f-h 00500b-d 00520c 90إباء

 Iba99 00580c-f 00590gh 00520e-h 00566bc 00589c 99إباء

 Tmoz2 00500b-d 02500c-f 02500c-e 07500b 02587b 2تموز

 Sham6 00500bc 02570c-f 00500b-d 00566a 00567a 6ااش

 Noor 28500gk 27500k 27580k 29526ij 28507d نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00576b 00506c 00500bc 00500a 00506 

   
م تحمت مسمتوى احتممال    م متاابهة ال تزتل  عن بع مها معنويما                                 %0المتوسطات التي تحمل ضحرفا

*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at p<0.05 

 

وكانت نسبة تفوة ضعلمى معمدل للحاصمل الحيمو  علمى ضةمل معمدل لمل زمالل مواعيمد  معنويا في الموسش الياني.
(% للموسمممين علممى التمموالي ويت ممح ضن التسممميد النتروجينممي عنممد التفريممع 8506 ،8580التسممميد النتروجينممي )

ورزمرون  Alamوهمذم النتيجمة ممايلمة لمما وجمدم  .والبطان ضعطى ضعلى معدل لمعظش صمفات النممو والحاصمل
وضظهر التدازل الينائي بين األصنا  ومواعيمد التسمميد النتروجينمي تمعييرا  (.2000ورزرون ) Jan( و2000)
اذ  6( إلممى ظهممور ضعلممى نسمبة للحاصممل الحيممو  للصممن  امماش 0نويما فممي هممذم الصممفة حيممأ يامير الجممدول )مع
( كغش/هـ للموسمين على التوالي بتدازلل مع موعد التسميد عند التفريمع والبطمان 02627500 ،02806567بلغ)

( 00070500 ،00009500ونمور ) 2ضما ضةمل حاصمل حيمو  فمي الموسمش األول فقمد لموحظ فمي الصمنفين تمموز

كغش/هـ للصمنفين علمى التموالي بتمدازلهما ممع موعمد التسمميد عنمد الزراعمة بينمما سمجل ضةمل حاصمل حيمو  فمي 
( كغش/هـ عند التسمميد النيتروجينمي دفعمة واحمدة عنمد الزراعمة 00780500) 90الموسش الياني في الصن  إباء 

م عن الصنفين نور وإباء  ( كغش/هـ  بتدازلهما ممع موعمد 00078500 ،00906500) 99والذ  لش يزتل  معنويا
(% للموسممين 06527،07500التسميد نفسل وكانت نسبة تفوة اعلى حاصل حيو  علمى اةمل حاصمل حيمو  )

 على التوالي.
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ففممي  ،( وجممود فروةممات معنويممة بممين األصممنا  فممي معممدل الصممفة6يبممين )الجممدول  حاصددل الحبددوب )كغ  هددـ(:
م عمن 7207560علمى ةيممة معنويمة بمعمدل )ض 6الموسش األول ضظهمر الصمن  اماش  ( كغش/همـ ولمش يزتلم  معنويما

(كغش/همممـ وظهمممر ضةمممل معمممدل للصمممن  7070570المممذ  سمممجل معمممدل لهمممذم الصمممفة بلمممغ ) 99الصمممن  إبممماء 
وفمي  ،%(22508( كغش/هـ وكانت نسبة تفوة ضعلى حاصل حبمو  علمى ضةمل حاصمل حبمو  )0770507نور)

(كغش/همـ وكمان 7006500ا علمى جميمع األصمنا  حيمأ بلمغ حاصملل )اي م 6الموسش الياني تفوة الصن  اماش 
 2وتمموز 90كغش/همـ ولمش يزتلم  الصمنفان ابماء  (0090570ضةل حاصل حبو  في الصن  نور اي ما اذ بلمغ )

عن بع هما معنويا في كال الموسمين وكانت نسبة تفموة ضعلمى حاصمل حبمو  علمى ضةمل حاصمل حبمو  لهمذا 
الواسممع مممن التبمماين فممي هممذم الصممفة بممين األصممنا  المدروسممة يعكممت التبمماين %(. إن المممدى 20522الموسممش )

فممي صمفات عممدد  6تفمموة الصمن  اماش  ذم األصممنا  فمي هممذم الصمفة حيمأالمورايي بمين التراكيمم  الوراييمة لهم
وةممممد ذكممممر  ،( علممممى التمممموالي7و 0و 2حبممممة )الجممممداول  0000، عممممدد الحبممممو  /سممممنبلة ووزن 2السممممنابل/ش

(Papakosta  وGagianas ،0990 وجود ازتالفات بين ضربعة ضصنا  من الحنطمة فمي نسمبة كفماءة انتقمال )
% وهمذم النتمائج ممايلمة لمما 0657 -250المادة الجافة المتميلة بالنبات إلى الحبو  إذ تراوحت هذم الكفماءة بمين 

ت مواعيممد وضيممر (2000، الجبممور  ورزممرون)( و Melahat ،2000)( و 2000، ورزممرون Akmal)وجممدم 
( إلى حصول زيادة معنوية فمي حاصمل 6ويا في هذم الصفة حيأ تاير نتائج الجدول )التسميد النتروجيني معن

(كغش/همـ للموسممين علمى 7220500 ،7022500الحبو  عند التسميد النتروجيني عند التفريع والبطمان إذ بلمغ )
 ،0670580الزراعممة وبلممغ )التمموالي وسممجل ضةممل معممدل للصممفة عنممد التسممميد النتروجينممي دفعممة واحممدة عنممد 

( كغش/هممـ للموسمممين علممى التمموالي والممذ  لممش يزتلمم  فممي الموسممش األول عممن الحاصممل المتحقممة مممن 0027590
( كغش/همـ وبلغمت نسمبة تفموة ضعلمى معمدل لحاصمل الحبمو  0880560التسميد عند التفريع القاعد  حيأ بلمغ )

%( لموسممش الدراسممة االول واليمماني 09572 ،00.00علممى ضةممل  معممدل لممل زممالل مواعيممد التسممميد النتروجينممي )

علممى التمموالي ضن سممب  الزيممادة المتحققممة فممي حاصممل الحبممو  عنممد التسممميد النتروجينممي زممالل مرحلممة التفريممع 
سمنبلة ووزن  و عمدد الحبمو / 2القاعد  والبطان ناتج عن الزيادة في معظش مكونات الحاصمل )عمدد السمنابل/ش

( على التوالي عند التسميد النتروجيني عند التفريمع والبطمان 7و 0و 2داول )حبة( كما هو مبين في الج 0000

م في بنماء مركبمات مهممة فمي االيمض  كما ان توفر النتروجين في هذم المدة من عمر النبات يكون لل دورام مهما
ا ـالزليمة مممي بنماء ـالحيو  للنبات ومنها األحماض االمينية واألحماض النووية ومنظمات النمو والتي تدزل ف

( وهمذم النتمائج ممايلمة لمما توصمل إليمل 2000 ،)النعيممي .اجـينعكت على زيادة نمو النبات وبالتالي زيادة ا نت
Madan  وMunjal (2009) ; Abedi ( 2000ورزممرون)  اممما التممدازل الينممائي بممين األصممنا  ومواعيممد

 99  فمي الموسمش األول فمي الصمن  إبماء ( إلى تحقة ضعلى حاصل حبو6التسميد النتروجيني فياير الجدول )
م عمن األصمنا  اماش 7090500عند التسميد عند التفريمع والبطمان إذ بلمغ ) و 6( كغش/همـ لكنمل لمش يزتلم  معنويما

 ،7700500 ،7070500بتدازلهما مع نفت موعمد التسمميد النتروجينمي التمي حققمت حاصمل ) 2وتموز 90إباء 
ل حبمو  سمجل مممن تمدازل الصمن  نمور ممع موعمد التسمميد عنممد (كغش/همـ علمى التموالي وضةمل حاصم7000500

 فمي همذم الصمفة بتمدازلهما ممع 6واماش  99( كغش/هـ وةد يعزى تفوة الصنفين إباء 0200500الزراعة إذ بلغ )
عممدد الحبو /سممنبلة ووزن و 2صممفات عممدد السممنابل/ش موعممد التسممميد عنممد التفريممع والبطممان نتيجممة لتفوةهممما فممي

ضما فمي الموسمش اليماني فقمد ظهمر ضعلمى  (.7و 0و 2لهما مع موعد التسميد نفسل )الجداول حبة عند تداز 0000
(كغش/همـ وضةمل حاصمل 7600567عند التسمميد عنمد التفريمع والبطمان اذ بلمغ ) 6حاصل حبو  في الصن  ااش 

م عنممد التسممميد عنممد الزراعممة إذ بلممغ ) كممون ( كغش/هممـ ومممن المحتمممل ضن ي0080500كممان فممي الصممن  نممور ضي مما
عند تدازلل مع موعد التسميد عند التفريع والبطان بععطائمل ضعلمى حاصمل حبمو  ةمد يعمود إلمى  6الصن  ااش 

 0000و عمدد الحبو /سمنبلة ووزن  2ظهور نفت المعاملة وتميزها بععطائها زيادة في صمفات عمدد السمنابل/ش
م مميمزام وبك 6( ف الم عن ضن الصن  ااش 7و0و2حبة )الجداول  فماءة عاليمة فمي امتصماص السمماد سلا سملوكا

النتروجينممي وبكميممة كبيممرة فممي هممذم المرحلممة مممن بقيممة المعممامالت المتدازلممة األزممرى. وهممذم النتممائج تتفممة مممع 
(Madan وMunjal ،2009.) 

( إلى ظهور ضعلى ةيممة لهمذم الصمفة فمي الصمن  اماش 7تاير النتائج الواردة في الجدول ) دليل الحصاد )%(:
م عممن الصممن  نممور فممي الموسممش 07580% و 07.31حيممأ بلغممت ) 6 %( لكممال الموسمممين حيممأ ضزتلمم  معنويمما

ونمور  2وتمموز 90%( ولش يزتل  عمن بماةي األصمنا  وازتلم  عمن األصمنا  ابماء 29586األول الذ  بلغ )
 99%( ولش يزتلم  عمن الصمن  ضبماء 29597% و 00507% و 00592في الموسش الياني التي سجلت معدل )

% و 07590( وكانممت نسممبة التفمموة ضعلممى معممدل علممى ضةممل معممدل للصممفة )07560ش الممذ  بلممغ )هممذم الموسمم فممي
وةد يعزى ازتال  األصنا  عن بع ها إلى التباين بين حاصمل الحبمو   ،%( للموسمين على التوالي06528

 ع ما  واتفقت هذم النـتائج منـي لكل صـركي  الورايـوالحاصل الحيو  في هذم األصنا  وحس  طبيعة الت
 .تعيير مواعيد التسميد النتروجيني في الحاصل الحيو  كغش/هـ ألصنا  من الحنطة الناعمة ع(0الجدول )
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Table (5): Effect of time of nitrogen application on biological yiled kg/ha for bread 

wheat varieties. 
 First season(.2000-2009األول ) الموسش

  Time of nitrogen application سميد النتروجينيالت ا افةمواعيد 

 األصنا 
Varieties 

 عند الزراعة
At sowin 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع
1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

عند التفريع 
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 00706500k 00907500hi 02000500h 02007500de 11902.00c 90إباء

 Iba99 00778500j 02270500d-c 02770500ef 02620500b 02280500b 99إباء

 Tmoz2 00009500l 00000500k 00800500ij 02200500fg 00606500d 2تموز

 Sham6 00989500h 02028500g 02600500b 02806567a 02090590a 6ااش

 Noor 00070500l 00700500k 00820500ij 02220500fg 00620520d نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00776570d 00870500c 02070500b 02700570a 00970580 

 
 Second season (2000-2000الموسش الياني )                                   

 Iba95 00780500g 00720500cd 00767500cd 00622500c 00020500c 90إباء

 Iba99 00078500e-g 00008500c-e 00070500cd 02007500b 00790500b 99إباء

 Tmoz2 00090500d-f 00202500d-f 00000500cd 02026500b 00002500b 2تموز

 Sham6 00702500cd 00007500Cd 00607500c 02627500a 00790570a 6ااش

 Noor 00906500fg 00098500c-e 00006500c-e 00670500c 00006520c نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00068580c 00080570b 00797570b 00997580a 00787560 

م تحت مستوى احتمال    م متاابهة ال تزتل  عن بع ها معنويا   %0المتوسطات التي تحمل ضحرفا
*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at p<0.05 

 
وتمعير دليمل الحصماد معنويما بمواعيمد التسمميد .(2000ورزرون ) Mattas( و 2000ورزرون ) Johari وجدم

%( علممى جميممع 00507% و 07567النتروجينممي حيممأ تفمموة موعممد التسممميد عنممد التفريممع والبطممان بمعممدل )
% و 02508لموسمين في حين سجل ضةل معدل للصفة عند التسميد النتروجيني عند الزراعمة )المواعيد ولكال ا

%( لكال الموسمين والذ  لش يزتلم  عمن التسمميد النتروجينمي عنمد التفريمع القاعمد  فمي الموسمش األول 00582
 %(00570% و 8507%( وكانممت نسممبة تفمموة ضعلممى معممدل للصممفة علممى ضةممل معممدل لهمما)02570الممذ  بلممغ )

وسمجل  .(2000( و ولمي)2000ورزمرون ) Janوهذم النتائج تتفة مع ما توصل إليمل  ،للموسمين على التوالي

التدازل الينائي بين عاملي الدراسة زيادات طفيفة في همذم الصمفة زمالل مواعيمد التسمميد النتروجينمي حيمأ لمش 
م فمي ا 6واماش  2تمموز 90و إباء 99تزتل  األصنا  إباء  لموسمش االول فمي تسمجيل ضعلمى عمن بع مها معنويما
%( لالصمممنا  اعمممالم علمممى التممموالي عنمممد 00570% و 00560% و00560% و06509نسمممبة للصمممفة بلغمممت)

 التسميد النتروجيني عند طور التفريع القاعد  والبطان في حين ظهر ضةل نسمبة لهما فمي الصمن  نمور إذ بلغمت
النتروجيني، ضمما فمي الموسمش اليماني %( زالل مواعيد التسميد 00570% و00507% و 29580% و 29502)

م فممي تسممجيل ضعلممى نسممبة للصممفة بلغممت  90وضبمماء  99و إبمماء  6فلممش تزتلمم  األصممنا  امماش  عممن بع ممها معنويمما
 %( عند التسميد النتروجيني عند التفريع والبطان وظهر ضةل نسبة لها في 00560% و06580% و 06580)
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 .ني في حاصل الحبو  كغش/هـ ألصنا  من الحنطة الناعمةتعيير مواعيد التسميد النتروجي :(6الجدول )
Table (6): Effect of time of nitrogen application on grain yiled kg/ha for bread 

wheat varieties. 

 First season(.2000-2009األول ) الموسش

  Time of nitrogen application التسميد النتروجيني ا افةمواعيد 

  األصنا
Varieties 

 عند الزراعة
At sowin 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع
1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

عند التفريع 
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 0688500gh 0882500d-j 7000500cd 7700500ab 7008570b 90إباء

 Iba99 0808500e-h 7020500cd 7000500b-d 7090500a 7070570a 99إباء

 Tmoz2 0678500gh 0890500d-g 7000500df 7000500a-c 0989500b 2تموز

 Sham6 0980500d-f 7000570b-d 7090570ab 7070500a 7207560a 6ااش

 Noor 0200500j 0097500ij 0060500hi 0700500f-h 0770507c نور

 المواعيد معدل
 mean of 

application 

Time  

0670580c 0880560c 7079507b 7022500a 0980597 

 

 Second season (2000-2000الموسش الياني )

 Iba95 0000500ij 0800500fg 0922500ef 7008500cd 0870508c 90إباء

 Iba99 0080500hi 0906567ef 7006567de 7706567b 0987500b 99إباء

 Tmoz2 0798500ij 0720500gh 0807500fg 7097500c 080850c 2تموز

 Sham6 0806567e-g 0900500ef 7007500de 7600567a 7006500a 6ااش

 Noor 0080500k 0070500gk 0078500j 0680500gh 0090570d نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

 

0027590d 0779500c 0828500b 7220500a 0800560 

م تحت مستوى احتمال  م متاابهة ال تزتل  عن بع ها معنويا   %0المتوسطات التي تحمل ضحرفا

*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at p<0.05 

 
عيمد التسمميد النتروجينمي وسجل التدازل الينائي بين عماملي الدراسمة زيمادات طفيفمة فمي همذم الصمفة زمالل موا

م فمي الموسمش االول فمي تسمجيل  6وااش  2تموز 90و إباء 99حيأ لش تزتل  األصنا  إباء  عن بع ها معنويا
%( لالصنا  اعمالم علمى التموالي عنمد 00570% و 00560% و00560% و06509ضعلى نسبة للصفة بلغت)

 ن ظهر ضةل نسمبة لهما فمي الصمن  نمور إذ بلغمتالتسميد النتروجيني عند طور التفريع القاعد  والبطان في حي
%( زالل مواعيد التسميد النتروجيني، ضمما فمي الموسمش اليماني 00570% و00507% و 29580% و 29502)

م فممي تسممجيل ضعلممى نسممبة للصممفة بلغممت  90وضبمماء  99و إبمماء  6فلممش تزتلمم  األصممنا  امماش  عممن بع ممها معنويمما
النتروجيني عند التفريع والبطمان وظهمر ضةمل نسمبة لهما فمي %( عند التسميد 00560% و06580% و 06580)

م وبلغت ) %( عنمد تدازلمل ممع مواعيمد التسمميد النتروجينمي 29578% و29500% و 29520الصن  نور ضي ا

التفريع( علممى التمموالي وبممالرلش مممن حممدوأ زيممادات فممي دليممل ،عنممد الزراعممة و عنممد التفريممع  وعنممد الزراعممة
 فيفة ربما لكون صفة دليل الحصاد احتسبت لمكونين ضساسيين هما وزن الحبو الحصاد فقد كانت زيادات ط
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 .تعيير مواعيد التسميد النتروجيني في  دليل الحصاد % ألصنا  من الحنطة الناعمة ع(7الجدول )

Table (7): Effect of time of nitrogen application on seed index for bread wheat 

varieties. 
 First season(.2000-2009ألول )ا الموسش

  Time of nitrogen application التسميد النتروجيني ا افةمواعيد  

 األصنا 
Varieties 

 عند الزراعة
At sowin 

عند التفريع 
 القاعد 

At tillering 

عند الزراعة 
 والتفريع

1/2at 

sowing 

1/2at 

tillering 

عند التفريع 
 والبطان
1/2at 

tillering 

1/2at 

booting 

معدل 
 األصنا 

Varieties 

mean 

 Iba95 02500e 02560de 07520bc 00560ab 00567a 90إباء

 Iba99 02570de 00506c-e 00507c-e 06509a 00592a 99إباء

 Tmoz2 00570c-e 00580c-e 07509bc 00560ab 07520a 2تموز

 Sham6 00509c-e 00590cd 07577bc 00570ab 07500a 6ااش

 Noor 29502f 29580f 00507f 00570f 29586b نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

02508c 02570c 00502b 07567a 00520 

 

 Second season (2000-2000الموسش الياني )

 Iba95 02500f-h 00570d-f 07520b-d 00560a 00592b 90إباء

 Iba99 02570gh 07560bc 07580b 06580a 07560a 99إباء

 Tmoz2 00527gh 00500e-g 00509e-g 07587b 00507b 2تموز

 Sham6 00579b-e 07500b-e 07500bc 06580a 07580a 6ااش

 Noor 29520i 29500i 29578i 00560h 29597 نور

 معدل المواعيد
 mean of 

application 

Time  

00582c 02597b 00527b 00507a 00529 

م تحت مستوى احتمال المتوسطات التي تحمل ضحرف م متاابهة ال تزتل  عن بع ها معنويا  %0ا
*Means within the same column followed by the same leter are not significantly different at p<0.05 

 
نمات لمذلا لوحظمت ةيمهمما متقاربمة يوالحاصل الحيو  وهما صفتين كميتين يحكش ورايتهما عمدد كبيمر ممن الج

 صنا  المستزدمة في الدراسة رلمش التغماير البيئمي المسمتزدش فمي التجربمة ممن ازمتال  مواعيمد التسمميدفي األ
 (.2000ورزرين ) Johariالنتروجيني  واتفقت هذم النتائج مع دراسة 
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Field experiment was conducted during the two growing seasons (2009-

2010)/(2010-2011) at Al-Khazer location/Kalak (50 Km/to northen east of Mosul 

city to study the effect of Four times of nitrogen fertilizer application (All amounts 

of nitrogen applied at sowing; All amounts at tillering stage, 1/2 amount at sowing 

and 1/2 amount at tillering, and 1/2 amount at tellering and 1/2 amount at booting 

stage on five varieties of Bread wheat (IbA 95, IbA 99, Tmoz 2, Sham 6 and Noor) 

The experiment included two factors. Randomized complete block design 

(R.C.B.D) was used with three replications. The main result are summarized as 

follows:Cultivars significantly differed for all the studied characters and for both 

seasons ,sham 6 surpass significantly in Biological yield, number of grain/ spike, 

thousand kernel weight and grain yield except for IbA 95 and IbA 99 in first 

seasonThe timing of nitrogen fertilizer application affected significantly on all 

characters and for both seasons. The significant vaules were observed when 

nitrogen fertilizer applied as 1/2 amount at tellering stage and 1/2 amount at booting 

stage.The binary interaction between varieties and timing of nitrogen Fertilizer 

application showed significant differences according to Duncan's test on most 

characters. Interaction between sham 6 and nitrogen Fertilizer application at 

tillering and booting stage surpass on all other interaction in the number of 

spike/m
2
, number of grain spike, thousand Kernel weight and Biological yield, the 

same interaction surpass in grain yield  and harvest index in the secomd  season. 

Key words: Nitrogen Fertilizer, Triticum aestivum, yield and components. 
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 المصادر
(. مقارنمة 2000زالمد دمحم داود وعلمي حسمين علمي ) ، الجبمار ياكمار دمحم عبمدهللا ،جاسمش دمحم عزيمز ،الجبور 

(ع 0) 6 ،مجلة الزراعة العراةيمةداش. ضداء عدة ضصنا  من حنطة الزبز مزروعة في مارود ر  ص
07-09. 

(. الصفات النوعية والزبازيمة لمدةية القممح بتمعيير مواعيمد 2007هناء ز ير دمحم وهناء حسن دمحم ) ،الحيدر 
 .20-07(ع 0) 6  ،لعلوش البحيية والتطبيقيةمجلة جامعة سبها لفة النتروجين. ومستويات إ ا

(. تصميش وتحليل التجار  الزراعيمة. وزارة التعلميش 0980زااع محمود وعبد العزيز دمحم زل  هللا ) ،الراو 

 جامعة الموصل. ،العالي والبحأ العلمي
وموعد إ افة النتروجين البوتاسيوش في نممو حاصمل  (. تعيير طريقة 2002فائز عبد الواحد حمود ) ،الربيعي

 ،كلية الزراعمة ،(. ضطروحة دكتورام.Triticum aestivum Lونوعية صنفين من الحنطة الناعمة )

 جامعة بغداد.
(.جدولممة الممر  والتسممميد لمحصممولي الحنطممة والاممعير 2000احمممد دمحم مممدلول وحمممد دمحم صممالح ) ،الكبيسممي

 .الهيئة العامة لالرااد والتعاون الزراعي .وزارة الزراعة .محور باستزداش طريقة الر  ال
(. دراسمة العالةمة بمين الزصمائص الفيزيائيمة والكيميائيمة والصمفات النوعيمة لمبعض 2000هيفاء علمي ) ،عواد

 جامعة بغداد. ،كلية الزراعة،ضصنا  الحنطة العراةية. رسالة ماجستير
ت البذار المزتلفة في الحاصل ومكوناتل لصنفين من حنطة الزبمز (. تعيير معدال2000كاظش، صبيحة حسون )

(Triticum aestivum L.) . 08-02(ع2) 20مجلة التقنيع. 
-0990(. المسمماحة والغلممة وا نتمماج لمحصمممول الحنطممة حسمم  وسمميلة ا رواء للسمممنوات )2000)مجهممول، 

 ،يط والتعمماون ا نمممائيوزارة التزطمم ،جمهوريممة العممراة .لمجموعممة ا حصممائية السممنويةا .(2000
 .60ص ،الجهاز المركز  لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات

(. تعيير التسميد والحش في الحاصل ومكوناتل لعمدة ضصمنا  ممن حنطمة الزبمز 2009محفوظ عبد القادر ) ،دمحم
 .80-80 :(2) 9 ،مجلة جامعة تكريت للعلوش الزراعيةتحت الظرو  الديمية في امال العراة. 

مينكممل  ،ا ،تممعلي  ،الطبعممة اليانيممة ،(. مبممادت تغذيممة النبممات )متممرجش(2000سممعد هللا نجممش عبممدهللا ) ،يالنعيممم

 العراة. ،جامعة الموصل ،ملسسة دار الكت  للطباعة والنار،د .ض.كيربي
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(. استجابة نمو وحاصل زمسة ضصنا  من الحنطة لطرة إ افة مزتلفة ممن 2000ارول محسن ضنور ) ،ولي
 .007-000(ع 2) 0 ،عة كركوا للعلوش الزراعيةمجلة جامروجيني. السماد النت
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