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 المستخمص
 -2012بغداد خالل الموسم الشتوي جامعة  -كمية الزراعة -حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية نفذت تجربة حقمية في

تصميم  أستعمل، ن النايتروجين ولصنفين من الحنطةالنمو تحت مستويين م أزالة الفروع في صفات معرفة تأثيرل 2013
وابو  99أباء  الصنفان، احتل مكررات ةالمنشقة وبثالث –عمى وفق ترتيب األلواح المنشقة RCBDالقطاعات الكاممة المعشاة 

ما احتمت معامالت ازالة الفروع الثانوية بين األلواح 1-هـ N( كغم 200و 100ومستويا النايتروجين ) ةالرئيس األلواح 3غريب 
وضحت النتائج تفوق أالثانوية.  األلواح تحت( ازالة الفرع الثالثو ازالة الفرع الثاني و ازالة الفرع االول و ازالة الساق الرئيسي )

وادت ازالة الساق الرئيس مع ابقاء  يًا في جميع صفات النمو المدروسةمعنو  1-هـ Nكغم  200والمستوى   99الصنف اباء 
بقية الفروع الى زيادة معنوية في عدد الفروع الكمية والوزن الجاف لمنبات ومعدل نمو المحصول والنمو النسبي بينما اعطت 

ع االول اعمى المتوسطات الرتفاع النبات ومساحة ورقة العمم ومحتوى الكموروفيل فيها والوزن الجاف لورقة معاممة ازالة الفر 
ازالة الساق الرئيس  مةمقارنة بمعام غم 0456و. 3-سم .مايكروغرام 60.95 2سم 36.81سم و 91.81بمغت بقيم العمم 

ستنتج ي، غم 0.266و 3-سم .مايكروغرام 48.81و 2سم 27.87سم و 68.88والتي بمغت متوسطات هذه الصفات عندها 
 .الرئيس والفروع هي عالقة تنافسيةان العالقة بين الساق  البحثمن 

 .األصناف، مستويات النايتروجين، أزالة الفروع، صفات النمو :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted at the experimental field of field Crop Dept.- Coll. of 

Agric.Univ. of Baghdad, during the winter season 2012– 2013 to investigate the effect of tillers 

removing on some growth traits under two nitrogen levels for two wheat varieties This 

experiment was carried out by using Randomized Complete Block Design with in  split– split 

plot arrangement with three replicats. IPA 99 and Abu– Ghraib 3 were assigned in main 

plots, nitrogen levels (100,200) kg.ha
-1

 occupied sub- plot, while tillers reamoving treatment 

(reamove the main stem, first tiller, second tiller, and third tiller) occupied the sub– sub plots. 

The results revealed, that IPA 99 and 200 kg.ha
-1

 were superior in all growth traits. The main 

stem removing increased significantly number of tillers, dry weight, crop growth rate and 

realativ growth rate, while first tiller reamoving increased plant hight, flag leaf area, 

chlorophell content and dry weight of flag leaf area 91.18 cm, 36.81 cm
2
 59.95 Mgm.cm

-3
 and 

0.456 gm respectively in contrast with the main stem removing which gave 68.88 cm, 27.87 

cm
2
, 47.81 Mgm.cm

-3
, and 0.266 gm respectively. It could be conclude that relationship 

between the main stem and tillers was competitive.  

Key words: varieties, nitrogen levels, tillers removal, growth characters. 
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 المقدمة
ومنيا  الصغيرة يعد التفريع خاصية مميزة لمحاصيؿ الحبوب

الحنطة والمفصؿ الرئيس في تحديد حاصؿ الحبوب إذ أف 
% منيا تحمؿ سنابؿ في الظروؼ الطبيعية وتسيـ 50حوالي 

الميـ في عممية التمثيؿ الضوئي الخضري في صنع الكساء 
فضاًل عف كوف سيقانيا مخازف لمنتجات التمثيؿ والتي يعاد 

 Alvesذكر .(6و 2توزيعيا الى الحبوب بعد طرد السنابؿ )
( إف نشوء الفروع  3وآخروف ) Almeidaو( 4وآخروف )

وبزوغيا يحدث مبكرًا بيف نشوء الورقتيف الثانية والرابعة واف 
ىا يعتمد عمى شدة المنافسة بيف ءىا وبزوغيا وبقاءنشو 

اف ىناؾ عوامؿ عدة تحث  أنفسيـ وفبيف الباحثو  ,النباتات
ومساىمتيا في حاصؿ الحبوب  ىاءعمى انتاج الفروع وبقا

مف تساوي او تجانس ومنيا تساوي بزوغ النباتات وىذا يأتي 
كذلؾ تتأثر المنافسة بيف الفروع المختمفة , اعماؽ الزراعة

والبازغة بالمساحة الورقية لمنبات وقد يكوف ذلؾ مف خالؿ 
انخفاض جاىزية الكاربوىيدرات ألنتاج الفروع والمتأتية مف 

وآخروف  Alves. وجد ممية التمثيؿ الضوئيالنخفاض في عا
اوراؽ االولى عمى الساؽ  األربع( اف قطع واحدة مف 4)

الرئيس اليتدخؿ  ببزوغ الفروع وىذا مؤشر الى اف انخفاض 
. فسة الواطئةالتفريع في ظروؼ المنا يحددالمساحة الورقية ال 

( الى اف عممية التمثيؿ الضوئي 18وآخروف ) Pingتوصؿ 
العمـ والوزف الجاؼ لمنبات وتراكـ الفسفور في  في ورقة

فروعيا اكثر  ازالةالحبوب قد انخفض في االصناؼ التي تـ 
مف االصناؼ التي لـ يتـ ازالة الفروع منيا وذلؾ عند ظروؼ 

معنويًا في  اكبرنقص الفسفور في حيف كاف وزف الؼ حبة 
وجد . بقيت فروعياأالنباتات مزالة الفروع مف تمؾ التي 

Kemp وWningwivi (14 اف استمرار ازالة الفروع مف )
في حقوؿ المحاصيؿ  Gamengaنباتات الحنطة صنؼ 

% في حاصؿ الحبوب في سنبمة 86زيادة  سببالمروية 
الساؽ الرئيس وىذا نتيجة تكويف حبوب اكثر في السنيبالت 

العناصر تحديدًا لعممية  الخصبة. يعد النايتروجيف مف اكثر
-كغـ.ىػػ 150أف المستوى العالي مف النايتروجيف  , إذالتفريع

لمنبات  , كما أف االصناؼاعطى اعمى عدد مف الفروع 1
( واف ىذه العممية )التفريع( 2باختالؼ مستويات النايتروجيف )

 تختمؼ ةتحتاج الى تنظيـ ومف ضمف آالليات المستعمم
ؾ ىي لذل اختالفًا واضحًا في قابميتيا عمى انتاج الفروع الكمية 

لمعرفة العالقة  ىذا البحثيدؼ ي .االزالة االلية لبعض الفروع
بيف الساؽ الرئيسي والفروع وتأثيرىا عمى بعض صفات النمو 

 .حت تاثير مستوييف مف النايتروجيفولصنفيف مف الحنطة وت
 المواد والطرائق

المحاصيؿ الحقمية,  نفذت تجربة عاممية في حقؿ تجارب قسـ
 -2012جامعة بغداد خالؿ الموسـ الشتوي  –كمية الزراعة

بيدؼ دراسة نسبة مساىمة الفروع في صفات النمو  2013
 1-ىػ Nكغم( 200و 100مستوييف مف النايتروجيف ) تحت

 استعمؿ,  3-وابو غريب  99ولصنفيف مف الحنطة ىما اباء 
( عمى وفؽ RCBDتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة )

أحتؿ  .مكررات ةالمنشقة وبثالث –ترتيب االلواح المنشقة
( ومستويا V2و (V1 بػ الرئيسة ورمز ليا األلواح الصنفاف

 بينماN2) وN1 ) بػ الثانوية ورمز ليا األلواحالنايتروجيف 
بمغت  ,الثانوية تحتاحتمت معامالت ازالة الفروع االلواح 

 12, اشتممت عمى (ـ 3× ـ 2.5مساحة الوحدة التجريبية )
سـ بيف خط واخر.  20بمسافة زراعة  ـ 3خط بطوؿ 
% 46سماد اليوريا ) ستعمؿأ .1-كغـ.ىػػ 120وبمعدؿ بذار 

N أضيؼ عمى ثالث دفعات االولى و ( مصدرًا لمنايتروجيف
( والثانية عند ZGS:13عند ظيور ثالث اوراؽ كاممة )

( والثالثة عند البطاف ZGS:32العقدة الثانية ) ظيور
(ZGS:40) مقياس عمى وفؽ Zadoks (,21) وآخروف 
( بمعدؿ P2O5 %46فوسفات ثالثي ) سماد سوبر ستعمؿا

اضيؼ دفعة واحدة عند تحضير التربة  1-ىػ P2O5كغـ  100
سـ طواًل مف  30, تـ تحديد 10/11/2012( بتاريخ 12)

إجراء ازالة الفروع  بيدؼالخط الوسطي مف كؿ وحده تجريبية 
منذ بدء نشؤىا ويتـ ذلؾ مف خالؿ ازالة الساؽ الرئيس وابقاء 
باقي االفرع تارًة وازالة الفرع االوؿ وابقاء الساؽ الرئيس وبقية 

متابعة مساىمة ىذه لالثالث   عالفر ا فرع تارًة اخرى وىكذاال
 :وحسب االتيوكانت المعامالت  الفروع في صفات النمو

T0 .)المقارنة )دوف ازالة = 
RemTعند  = ازالة الساؽ الرئيس مع ابقاء الفروع االخرى

 .:ZGS 21نشوء الفرع األوؿ في مرحمة 

T1 Rem21عند بداية نشوءه في مرحمة  = ازالة الفرع االوؿ 
ZGS: .وابقاء الساؽ الرئيس والفروع االخرى 

T2 Rem عند بداية نشوءه في مرحمة = ازالة الفرع الثاني
22 ZGS: .وابقاء الساؽ الرئيس والفروع االخرى 
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T3 Remعند بداية نشوءه في مرحمة  = ازالة الفرع الثالث
 وابقاء الساؽ الرئيس والفروع االخرى.  23

 الصــــفات المدروسة:
: تـ قياس ارتفاع النبات لمساؽ الرئيس إرتفاع النبات -1

النبات حتى ياخة السنبمة كمتوسط وألطوؿ فرع مف قاعدة 
 (.15نباتات ) ةلعشر 
 10 متوسطحسبت مف  (:2مساحة ورقة العمم )سم -2

آخر عشر اوراؽ المتكونو  متوسطاوراؽ عمـ لمسيقاف الرئيسة و 
 ألطوؿ ساؽ عند غياب الساؽ الرئيس وحسب المعادلة االتية:  

عرضها عند × مساحة ورقة العمم = طول ورقة العمم 
 (19).((0.95معامل التصحيح )× المنتصف 

سـ طوؿ لكؿ وحدة  30 فة: ُحسب مف المساعدد الفروع -3
 .2الى ـ فةتجريبية ثـ تـ تحويؿ المسا

: الوزن الجاف لممجموع الخضري عند النضج الفسمجي -4
سـ مف كؿ وحدة  30ُحسب لجميع النباتات الموجودة في 

قطعت جذورىا الى حد المنطقة التاجية  حيث تجريبية
واستبعدت ووضع المجموع الخضري  في اكياس ورقية وجفؼ 

ساعة وبعد ثبات  48ـ لمدة  65في فرف كيربائي عمى درجة 
  .2الوزف وزنت بميزاف حساس ثـ حوؿ الوزف الى مساحة ـ

: حسب مف (1-.يوم2-)غم.ممعدل نمو المحصول -5
وعند الفترة الزمنية مف الزراعة الى المساحة المحصودة انفا 

 .(10% تزىير وفؽ المعادلة االتية ) 100مرحمة 
CGR= 1/A .( W2 – W1 / T2 – T1 

 :فأذ إ
A2: تمثؿ مساحة االرض التي تشغميا عينة النبات بػ ـ. 

W1 يمثؿ الوزف الجاؼ لعينة النباتات عند الوقت :T1. 
W2 يمثؿ الوزف الجاؼ لعينة النباتات عند الوقت :T2. 
حسب  (:1.يوم1-)غم. غم RGRمعدل النمو النسبي  -6

معدؿ النمو النسبي لعينة النباتات ولنفس المسافة المذكورة 
 :(10)أنفا حسب المعادلة اآلتية

(RGR = (lnw2 – lnw1) / (T2 –T1 
 حيث إف:

Relative Growth Rate= RGR النسبي(.)معدؿ النمو 
lnw1 يمثؿ الموغاريتـ الطبيعي لموزف الجاؼ لمعينة عند :
 T1الوقت 

lnw2 يمثؿ الموغاريتـ الطبيعي لموزف الجاؼ لمعينة عند :
 T2الوقت 

 توسط: حسب حقميا كممحتوى الكموروفيل في ورقة العمم -7
  SPAD -502.ألخر عشر اوراؽ متكونة بوساطة جياز  

 متوسطحسب مف  العمم )غم(:الوزن الجاف لورقة  -8
حة ورقة لتقدير مسا ة( اوراؽ المأخوذ10الوزف الجاؼ لػ )

 .العمـ ومحتوى الكموروفيؿ
 :حسب المعادلة االتية قدر الوزن النوعي لورقة العمم : -9

مساحة  الوزن الجاف لمساحة ورقة العمم /الوزن النوعي = 
 ورقة العمم

 النتائج والمناقشة
 :سمإرتفاع النبات 
معنويًا في ىذه الصفة  99تفوؽ الصنؼ اباء  1يبيف الجدوؿ 

سـ مقارنة بالصنؼ ابو  83.64اذ اعطى متوسط بمغ 
سـ وقد يعزى  80.66الذي اعطى متوسط بمغ  3-غريب

ر فعؿ السبب في ذلؾ الى اف ىذه الصفو واقعة تحت تأثي
نتائج وتتفؽ ىذه النتيجة مع  .الجيف االضافي بدرجة رئيسة

Kadom (13 التي بينت اف االصناؼ تختمؼ فيما بينيا )
اختمؼ  .Hussein (11)نتائج  في ىذه الصفة ولـ تتفؽ مع

مستويات النايتروجيف المضاؼ إذ  ارتفاع النبات بأختالؼ
اعمى متوسط الرتفاع  1-.ىػNكغـ  200 اعطى المستوى

 100مقارنة بالمستوى % 12.85 النبات وبنسبة زيادة بمغت
والذي  في تركيب االوكسيف النايتروجيفيدخؿ  .1-.ىػN كغـ

التي تحدث في المناطؽ  الخموية لو دور ميـ في االنقسامات
وقد يرجع سبب  ,(9زيادة االستطالة )ومف ثـ  المرستيمية

الى محتواه القميؿ في التربة  1-.ىػNكغـ  200تفوؽ المستوى 
 وتتفؽ ,وادى ذلؾ الى استجابة النبات لممستوى العالي منو

 اف ازالة الفرع االوؿZeboon (21 .)نتائج  ىذه النتيجة مع
  %11.52ادى الى زيادة ارتفاع النبات زيادة معنوية وبنسب 

% مقارنة مع عدـ االزالة 10.52% 5.48% و32.37و
. اف ع الثاني والفرع الثالث بالتتابعوازالة الساؽ الرئيس والفر 

ميـ لمساؽ الرئيس عمى  ازالة الفرع االوؿ يعني ازالة منافس
جميع متطمبات النمو الميمة ومنيا الماء والعناصر الغذائية 
والضوء ومف ثـ اعطاء فرصو لمساؽ الرئيس بالنمو. لـ يؤثر 
التداخؿ معنويًا بيف االصناؼ ومستويات النايتروجيف وبيف 
االصناؼ ومعامالت االزالة في ىذه الصفة إذ تشابيت 

التسميد  ياالصناؼ عند مستوي استجابة ىذه الصفة ليذه
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ا ومعامالت ازالة الفروع نفسيا في حيف مالنايتروجيني نفسي
كاف التداخؿ معنويًا بيف مستويات النايتروجيف وازالة الفروع إذ 

والمستوى  1-.ىػNكغـ  200 أف نسبة الزيادة بيف المستوى
عند المقارنة وازالة الساؽ الرئيس والفرع  1-.ىػ Nكغـ  100
% 10.27% و 14.36والثاني والثالث كانت  االوؿ

% بالتتابع اي اف زيادة  4.24% و8.64% و12.50و

وعند  1-.ىػ Nكغـ  200الى  100مف  Nمستوى الػػ 
معامالت االزالة جميعيا زادت مف ارتفاع النبات. لـ يكف 

, اسة الثالثة في ىذه الصفةالتداخؿ معنويًا بيف عوامؿ الدر 
وتفرعاتيا لمسماد  االصناؼ إستجابةىذا دليؿ عمى إختالؼ 

 .لنايتروجينيا

 2013-2012)سم( لمموسم . تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في إرتفاع النبات 1جدول

 :2سم مساحة ورقة العمم
اختمفت االصناؼ معنويًا فيما بينيا في مساحة ورقة العمـ إذ 

بأعطاء اعمى متوسط لمساحة ورقة  99تفوؽ الصنؼ اباء 
لصنؼ ابو  2سـ 30.34مقارنة بػػ  2سـ 32.52العمـ بمغ 

لؾ الى طبيعة قابمية ىذا وربما يعزى ذ 2جدوؿ  3-غريب
كبيرة  تكويف مساحة ورقية عمىالوراثية ( 99اباء الصنؼ )

نتائج ىذه النتيجة مع  تتفؽ, 3-مقارنة بالصنؼ ابو غريب
 Husseinنتائج ولـ تتفؽ مع  (2و 1)باحثوف أخروف 

. اثرت مستويات السماد النايتروجيني معنويًا في ىذه (11)
الحظ زيادة مساحة ورقة العمـ بزيادة مستويات يالصفة اذ 

 1-.ىػػNكغـ 200اعطى المستوى  حيثالسماد النايتروجيني 
 29.74مقارنة بػػ  33.12اعمى مساحة لورقة العمـ بمغت 

وقد يعزى سبب تفوؽ المستوى  1-.ىػػNكغـ 100عند اضافة 
الى دور النايتروجيف الميـ في زيادة النمو  1-.ىػػNكغـ 200

والتي  7الخضري مف خالؿ دوره في تركيب الكوروفيؿ جدوؿ 
ومف ثـ  1-.ىػػN كغـ 100مقارنة بالمستوى كانت معنوية 

قياـ النبات بعممية التمثيؿ الضوئي بكفاءة عالية وبالتالي 
. ومف خالؿ في نمو الورقةعمؿ زيادة المتمثالت والتي تست

نالحظ اف ازالة الفرع االوؿ ادى الى زيادة  ايضاً  2الجدوؿ 
ه مساحة ورقة العمـ لمساؽ الرئيس اذ اعطى اعمى متوسط ليذ

 32.05و 27.87و 30.82مقارنة بػػ  36.81الصفو بمغ 

ة الفرع عند عدـ االزالة وازالة الساؽ الرئيس وازال 29.62و
. إف مساحة ورقة العمـ لمفرع االوؿ عند الثاني والثالث بالتتابع
اقؿ المتوسطات لربما يعزى ذلؾ  امتمكتازالة الساؽ الرئيس 

ؿ عمييا الساؽ الرئيس الى اف المواد الغذائية التي كاف يحص
)المنافس االكبر لمفروع( ربما توزعت عمى الفروع ومف ثـ 
انعكست ىذه المواد عمى مساحة ورقة العمـ لمفروع الباقية واف 
ازالة الفرع االوؿ )المنافس االكبر لمساؽ الرئيس( اتاح 
الفرصة لمساؽ الرئيس مف االستفادة القصوى مف المواد 

مو كالضوء ومف ثـ انعكاس ذلؾ في الغذائية ومتطمبات الن
نمو الساؽ والمتمثمة بمساحة ورقة العمـ. لـ يكف لمتداخؿ بيف 

الصفة  في ىذهاالصناؼ ومستويات النايتروجيف تأثيرًا معنويًا 
وكذلؾ بيف االصناؼ ومعامالت االزالة بينما كاف التداخؿ 

اذ  بيف معامالت االزالة ومستويات النايتروجيف تأثيرًا معنوياً 
 100مف   Nازدادت مساحة ورقة العمـ بزيادة مستويات الػػ

وعند معامالت االزالة جميعيا بمعنى  1-.ىػػNكغـ 200الى 
اف النايتروجيف ساىـ في زيادة مساحة ورقة العمـ وكانت 

وعند ازالة الفرع  1.ىػػNكغـ 200اقصى زيادة عند المستوى
% عند المستوى 17.69وبنسبة زيادة  39.80االوؿ بمغت 

االوؿ(. لـ  وعند معاممة االزالة نفسيا )الفرع 1-.ىػػNكغـ 100
إختمفت يكف لمتداخؿ الثالثي تأثير معنوي في ىذه الصفة. 

 .تجابتيا لمسماد النايتوجينياألصناؼ في أىمية التفريع واس

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 78.38 67.21 86.84 83.65 80.97 79.41 

N2 74.18 74.25 99.00 91.55 86.35 87.87 

V2 
N1 74.18 63.81 84.78 82.08 80.61 77.09 

N2 86.28 70.23 94.10 88.48 82.08 84.23 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 83.29 70.73 92.92 87.60 83.66 83.64 

V2 80.23 67.02 89.44 85.28 81.35 80.66 

 NS 0.33 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 76.28 65.51 85.81 82.86 80.79 76.25 

N2 87.24 72.24 96.55 90.02 84.22 86.05 

 1.68 0.86 (TNأ.ف.م )

  T 81.76 68.88 91.18 86.44 82.50 متوسط 

  1.24 (Tأ.ف.م )
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 (2)سم. تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في مساحة ورقة العمم 2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2-م دد الفروع .ع

الى وجود تأثير  3تشير البيانات الموضحة في الجدوؿ 
الحظ تفوؽ يإذ  2-عدد الفروع.ـمعنوي لألصناؼ في زيادة 

بأعطاء اعمى متوسط ليذه الصفة وبنسبة  99الصنؼ اباء 
وقد يعزى السبب  3-% مقارنة بالصنؼ ابوغريب5.11زيادة 

في ذلؾ الى قابمية ىذا الصنؼ الوراثية عمى تكويف فروع 
( 2)جدوؿاكثر وقد يرجع الى تكوينو مساحة ورقية اكبر 

الشمس بكفاءة عالية وزيادة بمعنى زيادة اعتراض اشعة 
المتمثالت الناتجة مف ىذا االعتراض وتوزيعيا الى الفروع 

ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع  ومف ثـ بقاء ىذه الفروع لمده اطوؿ
Hussein (11) اثر التسميد النايتروجيني معنويًا في ىذه .

الصفة اذ أزداد عدد الفروع بزيادة اضافة النايتروجيف مف 
  200اعطى المستوى  فقد 1-.ىػػNكغـ 200الى  100
مقارنة  2-فرع .ـ 436.1اعمى متوسط بمغ  1-.ىػػNكغـ

والذي اعطى متوسط بمغ  1-.ىػػNكغـ 100بالمستوى 
يعود السبب في ذلؾ الى دور  وقد 2-فرع .ـ 390.1

النايتروجيف الميـ اذ اف اضافتو في المراحؿ المبكره لنمو 
الخضري ومف ثـ زيادة كفاءة النبات يعمؿ عمى زيادة النمو 

اعتراض اشعة الشمسية والذي ينعكس عمى زيادة المواد 
بيذه المواد ألستمرارية األشطاء   المصنعة وامداد بادئات

النمو واطالة مدة انتاج الفروع واضافتو عند مرحمة االستطالة 
ادت معاممة ازالة  .(14بسبب انخفاض نسبة موت االشطاء )

زيادة معنوية اذ  2-زيادة عدد الفروع.ـالساؽ الرئيس الى 
اعطت ىذه المعاممة اعمى متوسط مقارنة بمعامالت االزالة 
االخرى فضاًل عف معاممة المقارنة اذ بمغ متوسط عدد الفروع 

قد يعزى السبب في ذلؾ الى اف  ,2-ـ . فرع 481.00
ىرموف االوكسيف والذي يتجمع في القمة النامية يعمؿ عمى 

ؽ الرئيس سيادة القمية( وازالة الساال)منع نمو وتطور الفروع 
. اف متوسط عدد الفروع عند ازالة ادى الى نمو ىذه الفروع

 المقارنة وقد يكوف السبب ختمؼ معنويًا عفيلفرع الثالث لـ ا
 الثالث كانت اقؿ مف بقية الفرع مساىمة أف ؾ الىفي ذل
فضاًل عف الساؽ الرئيسي وقد يكوف ( )االوؿ والثانيالفروع 

خرًا( مف الفروع االخرى السبب ألنو ابطئ في النمو )اكثر تأ
كاف التداخؿ معنويًا بيف مستويات التسميد  ةالمذكور 

النايتروجيف مف النايتروجيني واالصناؼ اذ اف زيادة مستويات 
زاد مف عدد الفروع  1-.ىػػNكغـ 200الى  1-.ىػػNكغـ 100
لكال الصنفيف أال اف نسبة الزيادة في عدد الفروع عند  2-.ـ

% مقارنة 10.12كانت  99لمصنؼ اباء  Nمستويات الػػ 
% عند 13.50اذ كانت نسبة الزيادة  3-بالصنؼ ابو غريب
 Nنفسيا. اثر التداخؿ بيف مستويات الػػ  Nزيادة مستويات الػػ 

ومعامالت االزالة معنويًا في ىذه الصفة اذ اف ازالة الساؽ 
 504.1و 458بمغ  2-الرئيس حقؽ اقصى عدد لمفروع .ـ

 1-.ىػػNكغـ 200و 100النايتروجيف  يعند مستوي 2-فرع.ـ
كاف  1-.ىػػNكغـ 200اال اف نسبة الزيادة عند المستوى 

لـ يكف لمتداخؿ  .1-.ىػػNكغـ 100مستوى % عف ال10.06
نظرًا  بيف عوامؿ الدراسة الثالثة تأثير معنوي في ىذه الصفة

ألختالؼ قابمية التفريع وعالقتو بالصفة تحت مستويات 
 .مختمفة مف النايتروجيف

 
 

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 29.89 27.91 35.43 32.13 28.73 30.82 

N2 33.29 29.92 41.74 34.44 31.72 34.22 

V2 
N1 28.55 25.12 32.21 29.79 27.67 28.67 

N2 31.53 28.51 37.86 31.82 30.35 32.02 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 31.59 28.91 38.58 33.29 30.23 32.52 

V2 30.04 26.82 35.03 30.81 29.01 30.34 

 NS 1.87 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 29.22 26.51 33.82 30.96 28.20 29.74 

N2 32.41 29.22 39.80 33.13 31.04 33.12 

 1.29 0.62 (TNأ.ف.م )

  T 30.82 27.87 36.81 32.05 29.62 متوسط 

  0.96 (Tأ.ف.م )
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 2م.في عدد الفروع . تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف3جدول

 :(2)غم.معند النضج الفسمجيلمنبات الوزن الجاف 
 اتالى وجود فروق 4تشير النتائج الموضحة في جدوؿ 

معنوية بتأثير االصناؼ ومستويات النايتروجيف ومعامالت 
. إذ تفوؽ جود تأثير معنوي لجميع التداخالتاالزالة وعدـ و 

بأمتالكو اعمى متوسط لموزف الجاؼ عند  99لصنؼ اباء ا
مقارنة بالصنؼ ابو  2غـ.ـ 1564.40النضج الفسمجي بمغ 

وقد يعزى السبب في  2غـ.ـ 1513.9الذي امتمؾ  3-غريب
بأمتالكة اعمى متوسط لعدد  99ذلؾ الى تفوؽ الصنؼ اباء 

 2جدوؿ واعمى متوسط لمساحة ورقة العمـ  3جدوؿ الفروع 
ومف ثـ انعكس ذلؾ  (1جدوؿ)واعمى متوسط ألرتفاع النبات 

. أدت زيادة مستويات ي الوزف الجاؼ لمنبات ليذا الصنؼف
الى زيادة الوزف الجاؼ  1-ىػػNكغـ 200الى  100مف   Nالػ

% 11.27عند النضج الفسمجي زيادة معنوية بنسبة بمغت 
في ذلؾ  وقد يعود السبب 1-ىػػNكغـ 100مقارنة بالمستوى 

( معنويًا في 1-ىػػNكغـ 200المستوى الى تأثير النايتروجيف )
رتفاع النبات  (3جدوؿ)زيادة عدد الفروع  ( 1جدوؿ )وا 
ومف ثـ ادى ذلؾ الى زيادة  (2جدوؿ )ومساحة ورقة العمـ 

. اثرت معاممة ازالة الساؽ الرئيسي في لمنبات الوزف الجاؼ
زيادة الوزف الجاؼ واعطت اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 

% 5.74% و15.29وبنسبة زيادة بمغت  2غـ.ـ 1672.10
دوف ازالة( % مقارنة مع معاممة المقارنة )14.13% و9.49

لثاني والفرع الثالث بالتتابع. اف ازالة وازالة الفرع االوؿ والفرع ا
الساؽ الرئيس سمحت لمفروع بالنمو والتطور وبقائيا لفترة 
اطوؿ فضاًل عف زيادة مساحة ورقة العمـ مف خالؿ اخذىا 
لكافة متطمبات النمو والتي كاف ينافسيا عمى ذلؾ الساؽ 
الرئيسي ومف ثـ القياـ بعممية التمثيؿ الضوئي بكفاءة وزيادة 

تجات ىذه العممية وتوزيعيا الى الفروع ومف ثـ زيادة الوزف من
اف ازالة  4جدوؿ في الجاؼ لمنبات نالحظ مف خالؿ النتائج 

الساؽ الرئيس كاف تأثيره اكبر مف بقية معامالت االزالة ومف 
بالتتابع لكافة  ع االوؿ والثاني والثالثو بعده ازالة الفر تأتي  ثـ

ؼ الوزف الجا)ارتفاع النبات وعددالفروع و  الصفات السابقة
( فضاًل عف معاممة ازالة الفرع لورقة العمـ ومساحة ورقة العمـ

ًا عف معاممة المقارنة ولمصفات الثالث لـ يختمؼ معنوي
الوزف الجاؼ لورقة العمـ )ارتفاع النبات وعدد الفروع و 

ع ومساحة ورقة العمـ( ولربما يعود السبب الى اف مساىمة الفر 
االوؿ والثاني( فضاًل عف لثالث كانت اقؿ مف بقية الفروع )ا

ثر الساؽ الرئيسي قد يكوف السبب في ذلؾ ألنو ابطئ )اك
 ثاني(.االوؿ والتأخرًا( في النمو مف الفروع )

 2غم.م عند النضج الفسمجي. تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في الوزن الجاف 4جدول

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 326.80 474.70 417.50 406.90 388403.00 90ز 

N2 403.10 510.80 462.80 429.00 413.50 443.80 

V2 
N1 313.00 441.30 401.30 379.60 350.80 377.20 

N2 394.10 497.40 440.90 416.20 393.60 428.40 

 NS 14.25 (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 365.00 492.70 440.10 418.00 401.20 423.40 

V2 353.60 469.40 421.10 397.90 372.20 402.80 

 NS 16.83 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 319.90 458.00 409.40 393.30 369.90 390.10 

N2 398.60 504.10 451.80 422.60 403.50 436.10 

 17.33 4.66 (TN) أ.ف.م

  T 359.30 481.00 430.60 407.90 386.70 متوسط 

  13.47 (Tأ.ف.م )

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 1438.70 1618.90 1499.60 1462.80 1402.20 1484.40 

N2 1539.90 1782.40 1697.20 1631.50 1570.80 1644.30 

V2 
N1 1332.70 1550.50 1473.40 1428.80 1362.80 1429.70 

N2 1490.00 1736.60 1654.80 1585.40 1524.30 1598.20 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 1489.30 1700.70 1598.40 1547.10 1486.50 1564.40 

V2 1411.40 1643.60 1564.10 1507.10 1443.60 1513.90 

 NS 19.99 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 1385.70 1584.70 1486.50 1445.80 1382.50 1457.00 

N2 1514.90 1759.50 1676.00 1608.40 1547.50 1621.30 

 NS 25.13 (TNأ.ف.م )

  T 1450.30 1672.10 1581.30 1527.10 1465.00 متوسط 

  23.66 (Tأ.ف.م )
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  1-.يوم2-م . غم معدل نمو المحصول
الى وجود تأثير معنوي  5تشير النتائج الموضحة في الجدوؿ 

لألصناؼ ومستويات التسميد النايتروجيني المضاؼ 
ومعامالت االزالة في معدؿ نمو المحصوؿ. اذ تفوؽ الصنؼ 

بمغ متوسط معدؿ نمو المحصوؿ  فقدفي ىذه الصفة  99اباء 
مقارنة بالصنؼ ابو 1-.يـو2غـ.ـ 11.17ليذا الصنؼ 

 1-.يـو2غـ.ـ 10.81الذي بمغ متوسط معدؿ نموه  3-غريب
وقد يكوف السبب في ذلؾ الى اف معدؿ النمو ىو الزيادة 
الحاصمة في الوزف الجاؼ لمجتمع النبات في وحدة المساحة 

تفوؽ بأمتالكو  99(. واف الصنؼ اباء 8في وحدة الزمف)
عند ىذه المرحمة )النضج الفسمجي(  2اعمى وزف جاؼ.ـ

ف ثـ ادى الى زيادة معدؿ النمو. ادت اضافة وم( 4جدوؿ )
الى زيادة النمو  1-ىػػ Nكغـ 200النايتروجيف وبالمستوى 

الخضري والمتمثؿ بأرتفاع النبات وعدد الفروع ومساحة ورقة 
العمـ ومف ثـ كفاءة ىذا النمو بالقياـ بعممية التمثيؿ الضوئي 

ات وزيادة بكفاءة عالية مماانعكس ذلؾ عمى المادة الجافة لمنب
وزنيا ومف ثـ زيادة معدؿ نمو المحصوؿ. اف معاممة ازالة 

 وكاف لنمو لممحصوؿالساؽ الرئيس ادت الى زيادة معدؿ ا
تحقؽ عند ىذه المعاممة قد لممحصوؿ  ومعدؿ نم اقصى

% 9.49% و5.74% و15.30وبنسب زيادة بمغت 
% مقارنة بمعاممة عدـ االزالة وازالة الفرع االوؿ 14.14و

والثاني والثالث بالتتابع ولـ تختمؼ معاممة ازالة الفرع الثالث 
)دوف ازالة( ولربما يعود الى دوره  معنويًا عف معاممة المقارنة

المنخفض في احداث زيادة معنوية في الوزف الجاؼ لمنبات 
وبالتالي معدؿ النمو خالؿ اليوـ الواحد كونو يأتي بعد الفرع 

واف   وء فضاًل عف الساؽ الرئيساالوؿ والثاني مف حيث النش
ىذه الزيادة ىي نتيجة طبيعية لزيادة الوزف الجاؼ عند ىذه 

ازالة الساؽ الرئيس ادى الى زيادة عدد الفروع  المعاممة إذ أف
ألنعداـ منافسة الساؽ الرئيس ليذه الفروع ومنعيا ( 3)جدوؿ

مف النمو والتطور فضاًل عف زيادة مساحة ورقة العمـ ليذه 
ومف ثـ زيادة الوزف الجاؼ لمنبات ( 2)جدوؿروع الف
 ير معنوي فيثي تأثال. لـ يكف لمتداخؿ الثنائي والث(4جدوؿ)

دليؿ بأف عوامؿ البحث تعمؿ بصورة مستقمة  ىذا ىذه الصفة.
 .عف األخر احدىما

 1-يوم .2-غم.م واالصناف في معدل نمو المحصول. تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين 5جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 1-.يوم.1-غم. غممعدل النمو النسبي 
معنوية في  اتالى وجود فروق 6تشير النتائج في جدوؿ 

معدؿ النمو النسبي لممحصوؿ بتأثير االصناؼ إذ تفوؽ 
% 0.45في ىذه الصفة وبنسبة زيادة بمغت  99الصنؼ اباء 

وقد يعود السبب في ذلؾ الى  3-عف الصنؼ ابو غريب
تفوؽ ىذا الصنؼ في معظـ صفات النمو المدروسة ومف ثـ 
ادى ذلؾ الى زيادة الوزف الجاؼ ومعدؿ نمو المحصوؿ 

. تفوؽ مستوى نسبي لمنباتانعكس ذلؾ في زيادة النمو الو 
بأعطاء اعمى معدؿ نمو  معنوياً  1-ىػػ Nكغـ 200النايتروجيف 
 100عند المستوى  0.0520مقارنة بػ  0.0528نسبي بمغ 

 Nكغـ 200ادت اضافة النايتروجيف بالمستوى  1-ىػػ Nكغـ
الى زيادة في الوزف الجاؼ والناتج مف زيادة النمو  1-ىػػ

الخضري لمنبات ومف ثـ زيادة معدؿ نمو المحصوؿ ومعدؿ 
النمو النسبي. ادت ازالة الساؽ الرئيس الى زيادة معدؿ النمو 
النسبي لممحصوؿ إذ اعطت ىذه المعاممة اعمى المتوسطات 

 0.052و 0.053و 0.052بػ  مقارنة 0.053بمغت 
 لمعاممة المقارنة وازالة الفرع االوؿ والثاني والثالث 0.052و

بالتتابع ومرة اخرى لـ تختمؼ معاممة ازالة الفرع الثالث معنويًا 
وف الفرع عف معاممة المقارنة ولنفس السبب لربما يعود الى ك

ابطئ نموًا( مقارنة بالفروع االخرى ومف الثالث االكثر تأخرًا )

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 10.27 11.56 10.71 10.44 10.01 10.60 

N2 10.99 12.73 12.12 11.65 11.22 11.74 

V2 
N1 9.52 11.07 10.52 10.20 9.73 10.21 

N2 10.64 12.40 11.82 11.32 10.88 11.41 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 10.63 12.14 11.41 11.05 9.87 11.17 

V2 10.08 11.74 11.17 10.76 11.05 10.81 

 NS 0.14 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 9.89 11.32 10.61 10.32 9.87 10.40 

N2 10.82 12.56 11.97 11.48 11.05 11.58 

 NS 0.17 (TNأ.ف.م )

  T 10.35 11.94 11.29 10.90 10.46 متوسط 

  0.18 (Tأ.ف.م )
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دة نمو النبات نسبيًا. لـ يكف مساىمتة اقؿ في زياكانت ثـ 
لمتداخالت الثنائية والثالثية بيف عوامؿ الدراسة تأثيرًا معنويًا 

 .في ىذه الصفة

 1-.يوم.1-غم. غم نمو النسبيال. تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في معدل 6جدول

  3-تركيز الكموروفيل مايكروغرام.سم
نالحظ وجود فروؽ  7مف خالؿ النتائج الموضحة في جدوؿ

في ىذه  3-وابو غريب 99الحنطة اباء معنوية بيف صنفي 
بأحتوائو عمى اعمى تركيز  99الصفة إذ تفوؽ الصنؼ اباء 

 ميكروغراـ. 53.29لمكموروفيؿ في اوراؽ العمـ كمتوسط بمغ 
لمصنؼ ابو  3-سـ يكروغراـ.ام 49.88مقارنة بػػ 3-سـ

الى  100. اف زيادة مستويات النايتروجيف مف 3-غريب
ادى الى زيادة محتوى اوراؽ العمـ مف  1-ىػػ Nكغـ 200

عند  3-يكروغراـ.سـام 52.22الكموروفيؿ ووصمت الى 
 يكروغراـ.ام 48.95مقارنة بػػ  1-ىػػ Nكغـ 200المستوى 

وقد يعود السبب في  1-ىػػ Nكغـ 100عند المستوى  3-سـ
ذلؾ الى دور النايتروجيف الميـ اذ يعد مكونًا اساسيًا في 

وبزيادة مستوياتو زاد مف تركيز الكموروفيؿ تركيب الكمورفيؿ 

ادت معاممة ازالة الفرع االوؿ الى زيادة  .في اوراؽ العمـ
تركيز الكموروفيؿ في ورقة العمـ لمساؽ الرئيس وبنسبة زيادة 

% عف تركيزه في ورقة العمـ لمفرع االوؿ عند 24.87بمغت 
% 12.84ازالة الساؽ الرئيس وبنسبة زيادة بمغت 

عند ازالة الفرع الثاني والثالث فضاًل عف معاممة  %22.51و
يادة فييا اقصى المقارنة )بدوف ازالة( والتي بمغت نسبة الز 

. يتضح مف ىذه النتائج اف الفرع االوؿ %37.72نسبة بمغت 
في ىذه الصفة ويأتي بعده الفرع الثاني  تأثيراً ىو االكثر 

االكثر منافسة والثالث بمعنى اف ىذه الفروع بيذا الترتيب ىي 
لمساؽ الرئيسي وقد يكوف بسبب تسمسميا الزمني في النمو 

. لـ يكف لجميع التداخالت بيف العوامؿ جميعيا تأثيرًا النشوءو 
معنويًا في ىذه الصفة بمعنى تشابو استجابة ىذه الصفة 

 بتأثير تغير مستويات اي عامؿ عند العامؿ االخر.
 3-مايكروغرام.سم . تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في تركيز الكموروفيل7جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوزن الجاف لورقة العمم غم
تأثر ىذه الصفة معنويًا بأختالؼ  8توضح النتائج في جدوؿ 

االصناؼ ومستويات النايتروجيف ومعامالت االزالة ولـ تتأثر 

الحظ اف الصنؼ ي. اخالت بيف جميع العوامؿ المذكورهبالتد
ورقة العمـ وبسنبة ل الجاؼ موزفلامتمؾ اعمى متوسط  99اباء 

اف  .3-غريب% مقارنة بالصنؼ ابو 4.81زيادة بمغت 

 المتوسط N    T0                                                                                      Rem T Rem T1 RemT2  RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 0.0519 0.0527 0.0522 0.0520 0.0517 0.0521 

N2 0.0524 0.0534 0.0531 0.0528 0.0525 0.0528 

V2 
N1 0.0513 0.0524 0.0521 0.0518 0.0515 0.0518 

N2 0.0521 0.0532 0.0529 0.0526 0.0523 0.0526 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 0.0521 0.0531 0.0526 0.0524 0.0521 0.0525 

V2 0.0517 0.0528 0.0522 0.0522 0.0519 0.0522 

 NS 0.0001 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 0.0516 0.0526 0.0521 0.0519 0.0516 0.0520 

N2 0.0523 0.0533 0.0530 0.0527 0.0524 0.0527 

 NS 0.0001 (TNأ.ف.م )

  T 0.0519 0.0530 0.0526 0.0523 0.0520 متوسط 

  0.0001 (Tأ.ف.م )

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 43.43 46.90 61.33 52.37 49.77 50.76 

N2 46.60 51.61 63.17 57.34 52.37 55.82 

V2 
N1 40.81 43.51 56.54 48.54 46.29 47.14 

N2 46.81 49.22 58.74 53.79 46.58 52.63 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 45.02 50.25 63.25 55.85 52.07 53.29 

V2 43.81 47.36 58.64 52.17 47.43 49.88 

 NS 2.86 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 42.12 45.20 58.94 50.45 48.03 48.95 

N2 46.71 52.41 62.96 57.56 51.47 54.22 

 NS 4.79 (TNأ.ف.م )

  T 44.41 48.81 60.95 54.01 49.75 متوسط 

  1.99 (Tأ.ف.م )
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تفوؽ في جميع صفات النمو المدروسة  99الصنؼ اباء 
والوزف الجاؼ عدد الفروع ارتفاع النبات و مساحة ورقة العمـ )

 2و 1الجداوؿ )ومعدؿ نمو المحصوؿ ومعدؿ النمو النسبي( 
بمعنى زيادة المساحة الخضراء ليذا الصنؼ ( 6و 5و 4و 3و

زيادة الى زيادة وادت ىذه ال 3-مقارنة بالصنؼ ابو غريب
كفاءة عممية التمثيؿ الضوئي ومف ثـ زيادة منتجات ىذه 

األخرى  قسـ منيا في نمو إجزاء النبات سيستغؿالعممية والتي 
ـ زيادة الوزف الجاؼ ليذه )مساحة ورقة العمـ( ومف ث مثؿ

. بزيادة مستويات النايتروجيف المضافة زاد الوزف الجاؼ الورقة
اعمى  1-ىػػ Nكغـ 200المستوى لورقة العمـ إذ اعطى 
 0.3587غـ مقارنة بػػ  0.3903متوسط ليذه الصفو بمغ 

اف زيادة الوزف الجاؼ لورقة العمـ . 1-ىػػ Nكغـ 100لممستوى 
بزيادة مستويات االضافة قد يعزى الى تأثير النايتروجيف 
المعنوي في زيادة محتوى الكموروفيؿ في ىذه الورقة واف زيادة  

يعني قياـ ىذه االوراؽ بعممية التمثيؿ الضوئي  الكموروفيؿ
في  غمتبشكؿ جيد وزيادة متمثالت ىذه العممية والتي است

زيادة مساحة ورقة العمـ( بمعنى زيادة نمو الورقة المتمثمة )

زيادة اعتراض اشعة الشمس وادى ذلؾ الى زيادة الوزف 
. ادت كنتيجة طبيعية لزيادة المتمثالت الجاؼ ليذه الورقة

معاممة ازالة الفرع االوؿ الى زيادة معنوية في ىذه الصفة إذ 
اعطت ىذه المعاممة اعمى متوسط لموزف الجاؼ لورقة العمـ 

% 18.62% و11.17و% 71.24وبنسب زيادة بمغت 
 والفرع الرئيس بمعاممة ازالة الساؽ % مقارنة292.26و

 قمؿ الرئيس لساؽ ازالة اف. بالتتابع والمقارنة والثالث الثاني
( 7جدوؿ) الكموروفيؿ مف االوؿ لمفرع العمـ ورقة محتوى مف

 ثـ ومف( 2جدوؿ) العمـ ورقة مساحة تقميؿ الى ذلؾ وادى
 وانعكس العممية ىذه نواتج وقمت الضوئي التمثيؿ عممية قمت
 ازالة بينما العمـ لورقة الجاؼ الوزف مةق في االنخفاض ىذا
 ىذه مف زاد الرئيس لمساؽ( االكبر المنافس) االوؿ لفرع

 متطمباتى  عم االستحواذ في لرئيسا لساؽا نفرادال الصفة
مف  اكثر لمنبات الجافة المادة لزيادة الميمة( الضوء) النمو
 الساؽ ألف المتطمبات ىذه عمى منافسةاألقؿ  الفرعا بقية

 .والنمو النشوء حيث مف واالقدـ نضجاً  االبكر يعد الرئيس

 . تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف في الوزن الجاف لورقة العمم )غم(8جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2-غم سم الوزن النوعي لورقة العمم
سمؾ الورقة حيث تزداد كفاءة الورقة في تعكس ىذه الصفة 

الحظ يالقياـ بالتمثيؿ الغذائي والضوئي بزيادة سمؾ الورقة. 
في ىذه لمصنفيف عدـ وجود تأثير معنوي  9مف الجدوؿ 

الصفة, بينما ظير االختالؼ المعنوي بيف مستويات 
النايتروجيف ومعامالت إزالة الفروع , رغـ اف الفارؽ العددي 

النايتروجيف كاف بسيطًا إال أنو كاف معنويًا مف  بيف مستويات
الناحية األحصائية ويالحظ مف الجدوؿ نفسو اف المستوى 

قد خفض مف  1-.ىػNكغـ  200االعمى مف النايتروجيف 

والذي  1-.ىػNكغـ  100الوزف النوعي عند المقارنة بالمستوى 
مقارنًة  2-غـ.سـ 0.0120اعطى اعمى متوسط بمغ 

وربما يعود ذلؾ الى خفض 2-سـ غـ. 0.0117بالمتوسط 
مقارنًة  1-.ىػNكغـ100عند المستوى  مساحة ورقة العمـ

 (. ونالحظ مف الجدوؿ2) جدوؿ 1-.ىػNكغـ  200بالمستوى 
نفسو اف معاممة إزالة الفروع حققت اختالفًا معنويًا إذ تفوقت 

الثالث واعطت اعمى متوسط لموزف النوعي  الفرعمعاممة إزالة 
بينما اعطت معاممة إزالة الساؽ 2-غـ.سـ 0.0130بمغ 

 سبب الرئيس اقميا وبعدىا بدأت الزيادة التصاعدية وقد يعود

 المتوسط N T0 Rem T Rem T1 Rem T2 RemT3مستويات  (Vاالصناف )

V1 
N1 0.330 0.246 0.456 0.416 0.383 0.366 

N2 0.390 0.293 0.483 0.423 0.410 0.400 

V2 
N1 0.316 0.246 0.430 0.400 0.360 0.350 

N2 0.376 0.280 0.456 0.403 0.386 0.380 

 NS NS (TNVأ.ف.م )

TV 
V1 0.360 0.270 0.470 0.420 0.396 0.383 

V2 0.346 0.263 0.443 0.401 0.373 0.365 

 NS 0.005 (TVأ.ف.م )

TN 
N1 0.323 0.246 0.443 0.408 0.371 0.358 

N2 0.383 0.286 0.470 0.413 0.398 0.390 

 NS 0.005 (TNأ.ف.م )

  T 0.353 0.266 0.456 0.410 0.385 متوسط 

  0.024 (Tأ.ف.م )
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ذلؾ الى اف ورقة العمـ المتواجده عمى الساؽ الرئيس تعد آخر 
ورقة متكونو لذا فيي تكوف حديثة التكوف ممايؤدي الى زيادة 

( كما اف موقعيا سيكوف في 7سبة الكموروفيؿ فييا جدوؿ )ن
اعمى النبات لذا سوؼ تكوف ذات اعتراض جيد لمضوء بينما 
ستكوف االوراؽ اآلخرى شبة مظممو لذلؾ فعند ازالة الساؽ 

. وفيما يتعمؽ ىذه الصفة فيالرئيسي فأنة سيؤثر سمبيًا 
دـ ظيور ع بالتوليفات الثنائية والثالثية بيف العوامؿ نالحظ

مف البحث اف العالقة بيف نستنتج  .االختالؼ المعنوي بينيما
 .س والفروع ىي مف النوع التنافسيالساؽ الرئي

 2-غم سم في الوزن النوعي لورقة العمم . تأثير ازالة الفروع ومستويات النتروجين واالصناف9جدول
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