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 صنفين من حنطة الخبز لألسمدة المعدنية والحيوية والعضويةحاصل استجابة 
      مخمد ابراىيم فميــح*                                انتصار ىادي حميدي الحمفي

 باحث              استاذ                                                                          
 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقمية 

Dr. intsar_hadi@yahoo.com 

 المستخمص
، تم تنفيذ  تجربة (.Triticum aestivum Lحاصل الحيوي لحنطة الخبز )التأثير االسمدة المعدنية والعضوية والحيوية في دراسة بيدف 

عمى وفق  جامعة بغداد -كميو الزراعة -في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية -1025و 1025 -1024حقميو خالل الموسمين 
نطة الخبز)بحوث القطاعات المتكاممة المعشاة وترتيب االلواح المنشقة  بأربعة مكررات شممت االلواح الرئيسية عمى صنفين من ح تصميم 

سماد معدني حسب  T1عدم اضافة أي سماد )مقارنة( و T0 وىي: ، بينما االلواح الثانوية مثمتيا اربع عشرة معاممة(3وابو غريب  11
 Azotobacter Azospirillumسماد حيوي) T2( و2-ىـ Kكغم 210+2-ىـ P2O5كغم  200+2-ىـ Nكغم 100) التوصية

,Phosphate Solubilizing Bacteria)  وT3 طن هـ 5سواد عضوي )هخلفات ابقار
-1

 ( وT1  +T2) T5وT4(T2  +T3 ) ( و

T6(01 هن %T1  +T2و  )  T7(70 هن %T1  +T2و ) T8(T1  +T3  )وT9 (01 هن %T1  +T3 )وT10 (70 هن %T1 +T3و ) 

T11(T1  +T2+T3و )T12 (01%T1  +T2+T3و )T13(70هن%T1 +T2+T3).  11اشارت النتائج الى تفوق نباتات الصنف بحوث 
 5.51وحاصل الحبوب) 2-( حبة سنبمة70.46و 65.73وعدد الحبوب في السنبمة ) 1-سنبمة م (474.4و 436.1في عدد السنابل )

)سماد  لمموسمين بالتتابع. تفوقت المعاممة السمادية المتكاممة  2-( طن ىـ25.42و24.40والحاصل البايولوجي ) 2-طن ىـ (5.74و
 25.35والحاصل البايولوجي ) 2-( طن ىـ6.22و 5.72اد عضوي( في حاصل الحبوب )معدني بكامل التوصية مع سماد حيوي مع سم

 . يمكن االستنتاج بإمكانية استبدال جزء من السماد المعدني بالسمادين العضوي والحيوي. 2-( طن ىـ25.41و
 ، حاصل الحبوب.التسميد المتكامل ،سمدة المعدنية، االسمدة العضويةالكممات المفتاحية: اال
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ABSTRACT 

To study the effect of mineral fertilizers (NPK), Organic  and Bio-fertilizers on grain yield of bread 

wheat(Triticum aestivum L.). A field experiment was conducted during 2014-2015, 2015-2016 at the 

experimental farm of Field Crop Department, College of Agriculture, University of Baghdad ,Iraq. A 

split plot arrangement within RCBD, using four replications for two varieties at the main plots  and 14 

fertilizer treatments at the sub plots:T0 (control) ,T1 (mineral fertilizer as recommended), T2 (bio-

fertilizer), T3 (organic fertilizer), T4 (bio+ organic fertilizers), T5(mineral fertilizer +bio- fertilizer), 

T6(50% mineral fertilizer + bio-fertilizer), T7 (25% mineral fertilizer+ bio-fertilizer), T8(mineral 

fertilizer+ organic fertilizer), T9(50% mineral fertilizer+ organic fertilizer), T10(25% mineral 

fertilizer+ organic fertilizer), T11 (mineral fertilizer+ organic fertilizer + bio-fertilizer), T12 (50% 

mineral fertilizer + organic fertilizer + bio-fertilizer), T13(25% mineral fertilizer + organic fertilizer + 

bio- fertilizer). The results  showes the V. Buhooth 22 was superior in No. of spikes (436.2,474.9) 

spikem
-2

, No. of grains (65.73,70.96) grain spike
-1

, grain yield (5.52,5.79) ton h
-1

 and biological yield 

(14.90,15.51) ton h
-1

 for both seasons. The Integrated treatment T11 (mineral fertilizer + bio-fertilizer + 

organic fertilizer) was superior in grain yield (5.71,6.11) ton h
-1

,biological yield (15.35,15.92) ton h
-1

 for 

both seasons. It can be concluded a possibility to substitute a part of mineral fertilizers by bio+organic 

fertilizers.  
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 المقدمة
ثرىا تعد الحنطة من اىم المحاصيل الحبوبية االستراتيجية واك

، إذ ان ثمث سكان العالم يعتمد انتاجا واستيالكا في العالم
نظامو الغذائي عمى ىذا المحصول، وال زالت انتاجية ىذا 

لتنامي المحصول ال تتناسب مع الحاجة المتزايدة لو  نتيجة 
من اىم (. تعد االسمدة المعدنية  17وازدياد عدد السكان)

بسبب قمة خصوبة  الوسائل التي تسيم في زيادة انتاج الحنطة
التربة وتعرض بعض العناصر المغذية الموجودة او المضافة 
لمتربة لمفقد نتيجة االنجراف بالتعرية المائية او الرياح 

اظيرت الدراسات بأن كالنتروجين او التثبيت كالفسفور، و 
 لى التربة كان لو تأثير معنوي فياضافة االسمدة المعدنية ا

% 70زيادة حاصل الحبوب لمحنطة وبنسب تصل الى 
، لكن االستعمال (5،14،42مقارنة مع عدم االضافة )بال

المفرط لألسمدة المعدنية ادى الى تدىور حالة التربة الفيزيائية 
تيا االقتصادية العالية مف، فضال عن ك(20والكيميائية )

البيئية مما دفع الباحثين الى التوجو نحو انظمة  ومخاطرىا
التسميد الحيوية والعضوية لكونيا االقل تكمفة واالكثر امانا 

وتأتي اىمية االسمدة العضوية من فعاليتيا في تحسين  .(34)
خواص التربة الفيزيائية والكيميائية وتنشيط النظام البيئي 

الميكروبي البكتيري والفطريات التي تفرز عدد من  ومحتواه
االنزيمات المحفزة لمنمو وينعكس ذلك عمى زيادة الحاصل 

زراعة % بالمقارنة مع ال50بنسب قد تصل الى اكثر من 
، ومن اىم التقانات (27،37،43بدون سماد عضوي )

الحديثة التي ادت الى تخفيض نسبة االضافات غير 
معدنية ىي تقنية المخصبات الحيوية المحسوبة لألسمدة ال

(Plant Growth Promoting Rhizobacteria التي )
اسيمت في توفير جزء من العناصر الغذائية لنبات الحنطة 
من خالل تثبيت النتروجين الجوي واذابة الفوسفات وتوفير 
المغذيات فضال عن تأثيرىا في خمق بيئة احيائية ميكروبية 

رمونات واالحماض التي تعمل عمى تقوم بإفراز بعض اليو 
تحفيز نمو النبات مما ينعكس عمى زيادة الحاصل واالنتاجية 

(. وجد بعض الباحثون ان اضافة االسمدة 6،28،30،31)
العضوية مع الحيوية ادت الى زيادة حاصل حبوب الحنطة 

% كنتيجة لتكامل تأثير السمادين في تحسين 44بنسبة بمغت 
وانعكاس ذلك عمى صفات النمو  حالة التربة الخصوبية

(. تركز االىتمام في العقود االخيرة عمى 18،35والحاصل)

تطوير اصناف جديدة  من الحنطة متكيفة مع الظروف 
البيئية وذات انتاجية عالية تبعا لتركيبيا الوراثي فضال عن 
اتباع الطرق العممية الصحيحة في الزراعة واضافة االسمدة 

الى تحقيق افضل النتائج  وخدمة المحصول وصوال
(. نفذ البحث بيدف دراسة تأثير االسمدة 15،36،40)

المعدنية والعضوية والحيوية وتداخالتيا وامكانية استبدال جزء 
من االسمدة المعدنية باألسمدة العضوية او الحيوية وتأثير 

 ذلك في حاصل الحبوب ومكوناتو لصنفين من حنطة الخبز.
 المواد وطرائق العمل

 2015 -2014فذت تجربة حقمية خالل الموسمين ن
عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة  2016ـ 2015و

وترتيب االلواح المنشقة وبأربعة مكررات، تضمنت التجربة 
عاممين، االول في االلواح الرئيسة يشمل صنفي الحنطة 

، والثاني في االلواح الثانوية يشمل 3و ابوغريب  22بحوث 
عدم اضافة أي سماد  T0:  االتية ت السماديةالمعامال

-ىـNكغم200سماد معدني حسب التوصية) T1)مقارنة( و

سماد  T2( و1-ىـ Kكغم 120+1-ىـ P2O5كغم  1+100
 Azotobacter Azospirillum ,Phosphateحيوي 

Solubilizing  Bacteria)و  )T3   سماد عضوي )مخمفات
 ( وT1  +T2) T5( و T2  +T3)  T4 ( و1-طن ىـ 5ابقار
T6 (50 من %T1  +T2و ) T7 (25 من %T1  +T2و ) 
T8(T1  +T3 و )T9  (50 من %T1  +T3 )وT10  (
 T12( و T1  +T2+T3)T11 ( وT1  +T3% من 25

(50%T1  +T2+T3و ) T13(25%T1  +T2+T3) تم .
م 2تييئة االرض بحراثتيا وتنعيميا وقسمت الى الواح بابعاد 

x2 خطوط ، المسافة بين خط  10م يحتوي كل لوح عمى
م  1.5سم وتم ترك فواصل بين االلواح بعرض  20واخر 

( عمى N% 46واضيف السماد النتروجيني عمى شكل يوريا )
اربع دفعات من عمر المحصول الذي حدد  عمى وفق مقياس 

Zadoks (41واخرون.)  اضيف السماد الفوسفاتي عمى شكل
دفعة واحدة عند الزراعة واضيف   P2O5الثيسوبرفوسفات الث

( K%4115السماد البوتاسي عمى شكل كبريتات البوتاسيوم )
(. تمت اضافة 23وعمى ثالث دفعات وحسب التوصيات)

االسمدة العضوية )مخمفات االبقار( دفعة واحدة  قبل الزراعة 
(. أما االسمدة 9بشير وتم خمطيا مع التربة قبل الزراعة)

الحيوية فقد تضمنت استعمال ثالثة انواع من 
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 Azotobacter, Azospirillum, Phosphateالبكتريا)
Solubilizing Bacteria وعوممت البذور المعقمة بالمقاح )

 البكتيري  وخمطت الحبوب مع المقاح مع اضافة الصمغ
لكال الموسمين وبمعدل  20/11. تمت الزراعة بتاريخ  (13)

سم واجريت عمميات خدمة  5وبعمق  1-كغم ىـ 120بذار
المحصول كافة من ري وتسميد ومكافحة االدغال وحسب 

لنباتات مرحمة النضج التام حصدت  التوصيات. بعد وصول ا
الصفات لكال الموسمين وتم دراسة بعض   5/ 15بتاريخ  
، وحممت البيانات احصائيا عمى وفق التصميم الحقمية

(  وتم Genstat Version 7المستعمل بحسب برنامج)
 L.S.Dمقارنة المتوسطات باستعمال اختبار اقل فرق معنوي 

(39.) 
 النتائج والمناقشة

بينت نتائج التحميل االحصائي في  :السنبمة)سم(طول 
عدم وجود فروقات معنوية بين صنفي الدراسة في  1الجدول 

ت متوسط طول السنبمة لكال الموسمين، فيما اثرت المعامال
تفوقت كافة المعامالت  السمادية معنويا في ىذه الصفة، إذ

السمادية عمى معاممة المقارنة، واعطت المعاممة 
سماد معدني كامل التوصية مع سماد عضوي )T11ةالمتكامم

مع سماد حيوي( اعمى متوسط لطول السنبمة بمغ مقدارىا 
% و 37.0وبنسبة زيادة بمغت  سم 14.1سم و 14.8
، T0% لمموسمين بالتتابع قياسا الى معاممة المقارنة 41.0

وقد يعزى ذلك الى توفر العناصر المغذية الذي تزامن مع 
السنبمة من مرحمة تكوين االفرع الى مرحمة نشوء وتطور 

( مما خمق حافز افضل لنمو وتطور السنبمة التي 26البطان)
البناء الضوئي الذي انعكس عمى نمو  اسيمت في رفع كفاءة

-Alوزيادة طول السنبمة، ويتفق ذلك مع ما اشار اليو 
Shmari (11 )وMuhammad ( لم تختمف 32واخرون .)
سماد معدني ) T12ا عن المعاممتين معنويT11 المعاممة 

نصف التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( التي 
سم  13.9سم و14.6اعطت متوسط لطول السنبمة بمغ 

في الموسم الثاني. وظير  T13لمموسمين بالتتابع ،والمعاممة 
تأثير معنوي لمتداخل بين عاممي الدراسة في متوسط  ىذه 

عمى اختالف الصنفين في  الصفة لمموسم االول، وىذا يدل
استجابتيما لممعامالت السمادية في ىذا الموسم، واعطت 
توليفة المعاممة المتكاممة )سماد معدني كامل التوصية مع 

اعمى  22سماد حيوي مع سماد عضوي( مع الصنف بحوث 
سم، واقل قيمة كانت 15.0قيمة لمتوسط طول السنبمة بمغت 
 سم.10.7وبمغت  3غريب لمعاممة المقارنة مع الصنف ابو 

يعد عدد السنابل مكونا ميما من  :(1-عدد السنابل )سنبمة م
مكونات الحاصل ويتحدد خالل مرحمة مبكرة من حياة 
المحصول ويتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية والتداخل بينيما، 

وجود فروقات معنوية بين صنفي  2وبينت نتائج الجدول 
الدراسة في متوسط عدد السنابل لكال الموسمين، اذ تفوقت 

بإعطائيا اعمى متوسط لعدد  22نباتات الصنف بحوث 
بينما في  2-سنبمة م 474.9و 2-سنبمة م 436.2السنابل بمغ 

 382.2و 2-سنبمة م 391.5بمغت   3الصنف ابو غريب 
وقد يعود السبب الى االختالف  لمموسمين بالتتابع، 2-سنبمة م

في الطبيعة الوراثية ألصناف الحنطة واختالفيما في القابمية 
، ويتفق ذلك مع ما رع ومن ثم عدد السنابلانتاج االفعمى 

( 8( و الحسن )4) Zakiو Abdel-Atiتوصل اليو الباحثين 
الذين وجدوا اختالف ىذه الصفة باختالف االصناف. اما 
بالنسبة لممعامالت السمادية فقد بين الجدول ان كافة 
المعامالت السمادية تفوقت عمى معاممة المقارنة، واعطت 

سماد معدني كامل التوصية مع سماد )T11اممةالمعاممة المتك
% 36.5% و36.4عضوي وسماد حيوي( زيادة بمغت 

، وقد يعود T0لمموسمين  بالتتابع قياسا الى معاممة المقارنة 
المغذيات بشكل عالي مما يسيم في زيادة  السبب الى توفر

نواتج البناء الضوئي ومن ثم زيادة عدد االفرع الخصبة  التي 
زيادة عدد السنابل، ويتفق ذلك مع ما وجده  الشمري ادت الى 

(. ولم تختمف ىذه 16واخرون)  Esmailpour(  و11)
) سماد معدني نصف T12المعاممة معنويا عن المعامالت: 

) سماد T13التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( و
 معدني ربع التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( و

T5 وىذا يعني امكانية االستعاضة عن جزء في الموسم الثاني.
من االسمدة المعدنية باألسمدة العضوية والحيوية في ىذه 
الصفة. ظير تأثير معنوي لمتداخل بين عاممي الدراسة في 

، اي ان استجابة وسط  ىذه الصفة في الموسم االولمت
الصنفين لممعامالت السمادية كانت مختمفة وكذلك من موسم 

 Abd-Al-Gawadاشى مع ما اشارا اليو آلخر، وىذا يتم
سماد معدني نصف (، واعطت التوليفة )El-sayed (2و

التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( مع الصنف 
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واقل  2-سنبمة م 500.3اعمى عدد لمسنابل بمغ  22بحوث 
مة المقارنة مع لمعام 2-سنبمة م 324.0عدد لمسنابل بمغ 
 . 3الصنف ابو غريب 

تعد ىذه الصفة من اىم  :(2-)حبة سنبمةعدد الحبوب 
الصفات التي تسيم في الحاصل النيائي من بين المكونات 
االخرى، ويتحدد عدد الحبوب في السنبمة من خالل عدد 
الزىيرات الخصبة في السنبمة وىي من اكثر الصفات 

(، وبينت 12لمكونات الحاصل ارتباطا مع حاصل الحبوب)
فروقات معنوية بين صنفي الدراسة في وجود  3نتائج الجدول 

متوسط عدد الحبوب في السنبمة  لكال الموسمين ،  وتفوقت 
بإعطائيا اعمى متوسط لعدد  22نباتات الصنف بحوث 

 1-حبة سنبمة 70.96و  1-حبة سنبمة 65.73الحبوب بمغ 
لمموسمين بالتتابع ، وقد يعود السبب الى االختالف في 

في ىذه الصفة  كما اشار اليو  التركيب الوراثي لألصناف
واخرون  Al-Musa( و24) Jaddoa and Baqirالباحثين 

(. بالنسبة لممعامالت 25واخرون) Khaledianو (10)
السمادية فقد تفوقت كافة المعامالت عمى معاممة المقارنة، 

سماد معدني كامل التوصية ) T11واعطت المعاممة المتكاممة
% 17.6 زيادة بمغت مع سماد عضوي مع سماد حيوي(

 T0% لمموسمين بالتتابع قياسا الى معاممة المقارنة 16.4و
حبة  51.29التي اعطت اقل القيم ليذه الصفة وبمغت 

، وقد يعود لمموسمين بالتتابع 1-حبة سنبمة 54.59و 1-سنبمة
ذلك الى توفر المغذيات االساسية وكذلك دور االحياء 

من مصادرىا واطالق المجيرية في تحرير المادة العضوية 
المغذيات الكبرى والصغرى وبصورة كافية في منطقة الجذور 
وامتصاصيا من قبل النبات بدءا من المرحمة االولية لمنمو 

الذي انعكس عمى زيادة نواتج التمثيل  وازدياد النمو الخضري
، وصوال الى المرحمة التكاثريةالضوئي من المصدر )االوراق( 

ز المصب الدائم )الحبوب( بكل وادى  الى دعم وتعزي
العناصر االساسية، وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو  

Al-Shmari (11) وEsmialPour (16واخرون) 
( الذين اشاروا الى تأثير 33واخرون ) Muhammedو

تكامل االسمدة المعدنية والعضوية والحيوية في ىذه الصفة،  
سماد )T12معنويا عن المعاممتين:  T11ولم تختمف المعاممة 

معدني نصف التوصية مع سماد حيوي مع سماد عضوي( 
سماد معدني ربع التوصية مع سماد حيوي مع )T13والمعاممة 

معامالت سماد عضوي( وكذلك لم تختمف عن الكثير من ال
، وىذا يعني امكانية االستعاضة عن جزء السمادية االخرى

مدة العضوية والحيوية. لم يظير من االسمدة المعدنية باألس
تأثير معنوي لمتداخل بين عاممي الدراسة في متوسط  ىذه 
الصفة لكال الموسمين  وىذا يعني ان االصناف سمكت نفس 

 .السموك باختالف المعامالت السمادية
حبة مكونا رئيسيا  1000يعد وزن : حبة )غم( 2000وزن 

فاءة من مكونات حاصل حبوب الحنطة ويعتمد عمى ك
. بينت معدل انتقال نواتج البناء الضوئيالمصدر والمصب و 

وجود فروقات معنوية بين صنفي الدراسة في  4نتائج الجدول 
تفوقت نباتات و حبة ولكال الموسمين،  1000متوسط وزن 

 1000وسط لوزن بإعطائيا اعمى مت 3الصنف ابو غريب 
، وقد يعود السبب الى غم 40.3غم و 39.5حبة بمغ 

ركيب الوراثي وكفاءة الصنف في االستفادة من نواتج البناء الت
الضوئي مما انعكس عمى زيادة تمثيل المواد الغذائية وزيادة 
تراكميا في الحبوب ومن ثم زيادة وزنيا، ويتفق ذلك مع ما 

 Jaddoa and( و22واخرون ) Inoueتوصل اليو الباحثين 
Baqir (24 كما بينت نتائج الجدول اعاله الفروقات .)

سماد معدني كامل التوصية ) T11المعنوية بين المعامالت 
مع سماد عضوي مع سماد حيوي( اعمى متوسط لوزن 

غم وبنسبة زيادة  34.3غم  و 39.7حبة بمغ مقدارىا  1000
% لمموسمين بالتتابع قياسا الى معاممة 6.2% و6.59بمغت 

وقد يعزى ذلك الى كفاءة التسميد المتكامل  في ، T0المقارنة 
توفير واطالق المغذيات الكبرى والصغرى بصورة ميسرة 
لمنبات مما ينعكس عمى تحسين الجزء الخضري والتكاثري 
لمنبات وزيادة نواتج البناء الضوئي وانتقاليا الى الحبوب. ولم 

متوسط  يظير تأثير معنوي لمتداخل بين عاممي الدراسة في 
، اي ان االصناف سمكت نفس ىذه الصفة ولكال الموسمين

السموك في االستجابة لممعامالت السمادية المختمفة في ىذه 
 الصفة.

الحبوب في وحدة  ان حاصل :(2-حاصل الحبوب )طن ىـ
المساحة ىو غاية ما ييدف اليو المنتجون لممحاصيل 

ممية الحبوبية وىو اىم مقياس حقمي يعطي التقييم النيائي لمع
وجود فروقات  5الزراعية االنتاجية. بينت نتائج الجدول

معنوية بين صنفي الدراسة في متوسط حاصل الحبوب ولكال 
بإعطائيا  22الموسمين، وتفوقت نباتات الصنف بحوث  
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 5.79و 1-طن ىـ 5.52اعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغ 
لمموسمين بالتتابع، بينما اعطى الصنف ابو غريب  1-طن ىـ

لمموسمين  1-طن ىـ 5.47و 1-طن ىـ 4.78قيم اقل بمغت  3
بالتتابع، وقد يعود السبب الى تفوق ىذا الصنف في مساحة 
ورقة العمم وكفاءتو في االستفادة من نواتج البناء الضوئي 
الذي انعكس عمى تفوقو في عدد السنابل وعدد الحبوب 

 (، ويتفق ذلك مع ما وجده 3و 2سنبمة )الجداول بال
Hussain(و19واخرون )Al-Abdalla (7.) تفوقت  كما

كافة المعامالت السمادية عمى معاممة المقارنة ، واعطت 
) سماد معدني كامل التوصية مع T11المعاممة المتكاممة 

% 29.5مع سماد حيوي( زيادة بمغتسماد عضوي 
تيب قياسا الى معاممة المقارنة % لمموسمين عمى التر 28.4و

T0 وقد يعود السبب الى توفر العناصر المغذية  التي ادت .
وعدد السنابل في وحدة  الى زيادة في مساحة ورقة العمم

( وكفاءة  نقل نواتج البناء الضوئي وخزن 2المساحة )الجدول 
(، ولم 29)المواد الكربوىيدراتية والبروتينية في الحبوب 

سماد ) T12 تمعنويا عن المعامالT11 ممة تختمف المعا
معدني نصف التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( 

سماد معدني ربع التوصية مع سماد عضوي مع سماد )T13و
حيوي( لكال الموسمين ومعامالت سمادية اخرى في الموسم 

ممي ولم يكن ىنالك تأثير معنوي لمتداخل بين عا الثاني.
، وىذا يعني ان االصناف الصفةالدراسة في متوسط ىذه 

 .سموك باختالف المعامالت السماديةسمكت نفس ال
وجود  6بينت نتائج الجدول  :(2-)طن ىـ الحاصل البايولوجي

فروقات معنوية بين صنفي الدراسة في متوسط الحاصل 
البايولوجي لمموسم االول فقط، اذ اعطت نباتات الصنف 

 14.90البايولوجي بمغ اعمى متوسط لمحاصل  22بحوث  
في  22وقد يعود السبب الى تفوق الصنف بحوث  1-طن ىـ

بعض مؤشرات النمو فضال عن تفوقو في بعض مكونات 
، (3و 2بل وعدد الحبوب )الجداولالحاصل مثل عدد السنا

( الذي اشار الى 38) Slmanويتفق ذلك مع  ما توصل اليو 
يالحظ من اختالف االصناف في حاصميا البايولوجي. 

، إذ معنوية بين المعامالت السمادية الجدول وجود فروقات
تفوقت كافة المعامالت السمادية عمى معاممة المقارنة 

سماد معدني كامل ) T11،واعطت المعاممة المتكاممة 
التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( زيادة بمغت 

% لمموسمين بالتتابع قياسا الى معاممة 13.7% و20.8
 1-طن ىـ 12.70التي اعطت اقل القيم وبمغت  T0قارنة الم
،  وقد يعزى سبب لمموسمين بالتتابع  1-طن ىـ 14.00و

النتروجين الى تأمين مستوى مناسب من  T11التفوق لممعاممة 
الفسفور في انسجة النبات مما يؤدي إلى زيادة نشاط ونمو و 

المجموع  المجموعة الجذرية وزيادة تشعبيا وبالتالي زيادة نمو
الخضري و ينعكس ذلك عمى معظم صفات النمو الخضري 

ويتفق ذلك مع  الذي انعكس بدوره عمى الحاصل البايولوجي،
(، ولم 7) Al-Abdalla ( و8) Al-Hassanما توصل اليو 

سماد معدني )T12معنويا عن المعاممة  T11تختمف المعاممة 
نصف التوصية مع سماد عضوي مع سماد حيوي( و 

)سماد معدني ربع التوصية مع سماد حيوي مع  T13ممة المعا
سماد عضوي(. وىذا يعني امكانية االستعاضة عن جزء من 
االسمدة المعدنية في ىذه الصفة. ولم يظير تأثير معنوي 

متوسط  ىذه الصفة لكال  لمتداخل بين عاممي الدراسة في
سموك ، وىذا يعني ان االصناف سمكت نفس الالموسمين
 . المعامالت السماديةباختالف 

يمثل دليل الحصاد النسبة بين وزن  :دليل الحصاد)%(
الحبوب الى وزن اجزاء النبات فوق سطح التربة وزيادتو 
مرغوبة في محاصيل الحبوب ، إذ تبين قدرة 
المصب)الحبوب( في االستفادة من نواتج البناء الضوئي 
القادمة من المصدر )االوراق( وكفاءة نقل ىذه المواد. توضح 

معنوية بين متوسطات ىذه وجود فروقات  7نتائج الجدول 
الصفة لصنفي الدراسة، اذ اعطت نباتات الصنف بحوث  

% لمموسمين 37.63% و37.11اعمى متوسط بمغ  22
التي اعطت  ابع بالمقارنة مع الصنف ابو غريببالتت

ويعود السبب الى  ،% لمموسمين بالتتابع36.45% و34.44
في حاصل الحبوب والحاصل  22تفوق الصنف بحوث 

فضال عن كفاءتو في زيادة  (،6و 5)الجدولين يولوجي البا
تحويل نواتج البناء الضوئي وخزنيا في الحبوب، وتتفق ىذه 

 ( و21واخرون ) Imran النتائج مع ما توصل اليو 
Slman(38 تفوقت كافة المعامالت السمادية عمى معاممة .)

، وتفوقت المعاممة المقارنة واعطت نسب زيادة مختمفة
مع سماد عضوي  سماد معدني كامل التوصية) T11ة المتكامم

% 37.18واعطت متوسطات بمغت مع سماد حيوي( 
، تتابع قياسا الى معاممة المقارنة% لمموسمين بال38.47و
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ويعود السبب الى توفر العناصر الغذائية الالزمة لمنمو من 
مصادرىا المختمفة المعدنية والعضوية والحيوية فضال عن 

ئية  نتيجة لتأثير السماد التربة الفيزياتحسين خواص 
، وفعالية االحياء البكتيرية التي يوفرىا السماد الحيوي العضوي

التي ادت الى تحسين صفات النمو وانعكس ذلك عمى زيادة 
مساحة ورقة العمم التي اسيمت في زيادة نواتج البناء الضوئي 
 وحزنيا في الحبوب )بيانات غير منشورة(. اظيرت نتائج

ان التداخل بين الصنفين والمعامالت السمادية كان  7الجدول 
غير معنوي وىذا يدل عمى استقاللية المتغيرين في التأثير في 

يمكن االستنتاج بأن اضافة االسمدة المعدنية  ىذه الصفة.
بكامل التوصية او نصفيا او ربعيا مع اضافة السمادين 

يا في حاصل الحيوي والعضوي لم تختمف معنويا فيما بين
الحبوب والحاصل البايولوجي نتيجة عدم اختالفيا في معنويا 
في مكونات الحاصل، إذ ان اضافة ىذه االسمدة مع بعضيا 
ادت الى زيادة حاصل الحبوب والحاصل البايولوجي بنسب 

% 70ــ  50 يعني امكانية االستعاضة عن نسبة وىذا مختمفة،
معنوية في صفات  من االسمدة المعدنية دون وجود فروقات

 .حاصل الحبوب والحاصل البايولوجي
 (1026-1025( و)1025-1024. تأثير األصناف والمعامالت السمادية في طول السنبمة )سم( لمموسمين) 2جدول 

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة
 77بحوث  1ابو غريب  77بحوث  1ابو غريب 

T0 10.7 10.9 10.8 9.9 10.0 10.0 
T1 12.8 13.0 12.9 12.1 12.2 12.1 

T2 12.4 12.8 12.6 11.8 12.0 11.9 

T3 11.3 12.0 11.6 11.6 12.2 11.9 

T4 11.6 12.6 12.1 10.9 11.8 11.3 

T5 13.7 12.3 13.0 13.0 13.2 13.1 

T6 13.0 13.3 13.2 12.3 12.5 12.4 

T7 13.0 13.2 13.1 12.3 12.4 12.4 

T8 13.8 14.3 14.0 13.1 13.5 13.3 

T9 13.1 13.6 13.3 12.4 12.8 12.6 

T10 13.5 13.8 13.6 12.8 13.0 12.9 

T11 14.6 15.0 14.8 13.9 14.2 14.1 

T12 14.7 14.6 14.6 14.0 13.8 13.9 

T13 14.2 14.4 14.3 13.5 13.6 13.5 

 N.S 1.109 0.2469 0.4717 %0أ.ف.م

  12.7 12.4  13.3 13.0 الوتوسظ

 N.S  N.S %5م.ف.أ

 1026 – 1025و 1025 – 1024لمموسمين (1-عدد السنابل)م . تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في1جدول 
 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111األول الووسن 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1ابو غريب 77بحوث  1ابو غريب

T0 324.0 368.1 346.1 312.0 393.1 352.6 
T1 355.8 411.3 383.5 339.0 441.3 390.1 

T2 340.3 387.3 363.8 338.5 419.3 378.9 

T3 350.5 400.3 375.4 341.3 435.3 388.3 

T4 367.0 419.0 393.0 357.8 451.5 404.6 

T5 423.5 407.0 415.3 414.5 554.0 484.3 

T6 411.3 461.3 436.3 399.5 491.3 445.4 

T7 380.8 438.3 409.5 372.0 468.3 420.1 

T8 412.5 466.3 439.4 406.5 496.3 451.4 

T9 387.8 451.8 419.8 379.0 481.8 430.4 
T10 376.3 432.3 404.3 367.3 462.3 414.8 

T11 459.8 484.3 472.0 450.3 514.3 482.3 

T12 439.5 500.3 469.9 442.8 509.3 476.0 

T13 451.8 479.3 465.5 430.5 530.5 480.5 

 N.S 21.84 13.81 19.87 %0أ.ف.م
  474.9 382.2  436.2 391.5 الوتوسظ

  12.13  10.08 %0أ.ف.م
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( 1025-1024لمموسمين)  عدد الحبوب في السنبمة . تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في3جدول 
 (1026- 1025و)

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1ابو غريب 77بحوث  1ابو غريب

T0 44.84 57.73 51.29 47.26 61.92 54.59 

T1 47.03 64.58 55.80 51.53 69.53 60.53 

T2 46.65 64.23 55.44 48.23 67.50 57.86 

T3 46.83 63.88 55.35 49.70 66.25 57.98 

T4 47.53 63.50 55.51 53.13 72.75 62.94 

T5 49.31 63.68 56.49 52.05 73.50 62.78 

T6 48.50 68.20 58.35 51.50 72.50 62.00 

T7 47.88 66.50 57.19 50.83 71.50 61.16 

T8 48.85 68.03 58.44 51.95 73.05 62.50 

T9 47.68 67.38 57.53 51.13 71.95 61.54 

T10 49.23 65.95 57.59 50.65 70.88 60.76 

T11 50.50 69.50 60.00 53.50 74.50 64.00 

T12 50.03 68.88 59.45 52.20 73.90 63.05 

T13 49.83 68.28 59.05 53.33 73.73 63.53 

 N.S 2.721 N.S 2.528 %0أ.ف.م

  70.96 51.21  65.73 48.19 الوتوسظ

  2.100  6.601 %0أ.ف.م

( 1025 – 1024) لمموسمين حبة )غم( 2000وزن  تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في .4 جدول 
 (1026 – 1025و)

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1ابو غريب 77بحوث  1ابو غريب

T0 37.4 35.4 36.4 37.6 27.0 32.3 

T1 38.8 36.7 37.7 39.8 26.0 32.9 

T2 38.6 36.5 37.6 39.6 25.6 32.6 

T3 38.7 36.6 37.7 39.7 25.7 32.7 

T4 38.8 36.7 37.8 39.8 25.8 32.8 

T5 40.3 37.2 38.8 40.8 26.7 33.8 

T6 39.8 37.3 38.5 40.8 26.4 33.6 

T7 39.7 36.6 38.1 40.7 26.1 33.4 

T8 39.7 37.4 38.5 40.7 26.5 33.6 

T9 40.0 36.9 38.5 41.0 26.3 33.6 

T10 39.1 36.8 37.9 40.1 25.9 33.0 

T11 40.1 39.2 39.7 41.3 27.3 34.3 

T12 42.5 36.7 39.6 41.1 26.9 34.0 

T13 39.8 38.2 39.0 40.8 26.6 33.7 

 N.S N.S N.S N.S %0أ.ف.م

  26.4  40.3   37.0 39.5 الوتوسظ

 0.394    1.850 %0أ.ف.م
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( 1025 – 1024لمموسمين  )  (2-حاصل الحبوب )طن ىـ . تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في5جدول  
 ( 1026 – 1025و)

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1غريبابو  77بحوث  1ابو غريب

T0 4.07 4.76 4.41 4.59 4.93 4.76 

T1 4.56 5.39 4.97 5.21 5.50 5.35 

T2 4.54 5.20 4.87 5.14 5.69 5.41 

T3 4.54 5.30 4.92 5.41 5.88 5.65 

T4 4.69 5.45 5.07 5.07 5.56 5.31 

T5 4.98 5.48 5.23 5.93 5.95 5.94 

T6 4.60 5.63 5.11 5.40 5.74 5.57 

T7 4.82 5.54 5.18 5.12 5.65 5.38 

T8 4.90 5.68 5.29 5.70 5.74 5.72 

T9 4.76 5.58 5.17 5.41 6.19 5.80 

T10 4.77 5.48 5.13 5.82 6.14 5.98 

T11 5.36 6.05 5.71 6.06 6.16 6.11 

T12 5.22 5.93 5.57 5.77 6.04 5.90 

T13 5.15 5.83 5.49 6.00 5.94 5.97 

 N.S 0.2786 N.S 0.3743 %0أ.ف.م

  5.79 5.47  5.52 4.78 الوتوسظ

  0.1197 0.1425  %0أ.ف.م

 – 1024لمموسمين  )  (2-الحاصل البايولوجي )طن ىـ . تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في6جدول  
 (1026 – 1025)( و1025

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1ابو غريب 77بحوث  1ابو غريب

T0 17.06 12.81 12.61 13.88 14.13 14.00 

T1 13.56 14.76 14.16 14.66 15.06 14.86 

T2 13.34 14.50 13.92 14.44 14.83 14.63 

T3 13.45 14.54 13.99 14.55 14.94 14.74 

T4 13.68 14.63 14.15 14.78 15.18 14.98 

T5 14.39 14.21 14.30 15.49 15.88 15.68 

T6 14.15 15.29 14.72 15.25 15.64 15.45 

T7 13.99 15.11 14.55 15.02 15.41 15.21 

T8 14.27 15.46 14.87 15.12 15.76 15.44 

T9 14.08 15.15 14.61 15.13 15.53 15.33 

T10 13.79 15.00 14.39 14.89 15.27 15.08 

T11 14.78 15.92 15.35 15.83 16.12 15.92 

T12 14.62 15.82 15.22 15.72 16.12 15.92 

T13 14.48 15.69 15.09 15.58 15.99 15.79 

 N.S 0.5795 N.S 0.5828  %0أ.ف.م

  15.41 15.02  14.90 13.89 الوتوسظ

  N.S   0.5170  %0أ.ف.م
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( 1025 –1024)  لمموسمين===( دليل الحصاد )% . تأثير االصناف والمعامالت السمادية والتداخل بينيا في7جدول  
 (1026 – 1025و)

 الوعاهلة

 السوادية

 الوتوسظ 7116-7110الووسن الثاني  الوتوسظ 7110-7111الووسن األول 

 صنف الحنطة صنف الحنطة

 77بحوث  1ابو غريب 77بحوث  1ابو غريب

T0 17.18 16.60 11.01 33.26 34.99 34.12 

T1 33.66 36.60 35.13 35.50 36.60 36.05 

T2 34.07 35.99 35.03 35.68 38.41 37.05 

T3 33.79 36.47 35.13 37.32 39.40 38.36 

T4 34.29 37.29 35.79 34.30 36.66 35.48 

T5 34.68 38.53 36.61 38.28 37.51 37.90 

T6 32.49 36.85 34.67 35.52 36.68 36.10 

T7 34.50 36.67 35.58 34.13 36.67 35.40 

T8 34.41 36.75 35.58 37.81 36.42 37.11 

T9 33.86 36.90 35.58 35.73 39.94 37.84 

T10 11.61 36.57 35.59 16.16 11.61 16.10 

T11 36.32 38.05 37.18 38.38 38.57 38.47 

T12 35.73 37.49 36.61 36.67 37.52 37.09 

T13 35.54 37.20 36.37 38.56 37.18 37.87 

 N.S N.S N.S 1.861 %0أ.ف.م

  37.63 36.45  37.11 34.44 الوتوسظ

 1.876 1.811 %0أ.ف.م
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