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 ستخمصالم
بهدف دراسة تأثير  2015 -2014خالل الموسم الشتوي  بغداد الجادرية ةجامع –كمية الزراعة/ المحاصيل الحقميةالتابع الى قسم في حقل التجارب  ةنفذت تجربه عاممي

بثالثة مكررات  RCBD ةتصميم القطاعات الكاممة المعشا ملعاست .الحبوب ومكوناتهصل معدالت البذار ومستويات النتروجين في تنظيم التفريع في الحنطة وعالقته بحا
ظهرت النتائج اختالف عاممي . أ1-كغم هـ 200و 150و 100و 50مستويات نتروجين هي ) ةربعأ( و 1-كغم هـ 120و 100و 80و 60معدالت بذار هي ) ةوبأربع

أعمى  عطاءإفي  .M.S ذ تفوق الساق الرئيسإ ،خالل موسم النمو حبة 1000في عدد السنيبالت وعدد الحبوب ووزن في التأثير  ياً الدراسة والتداخل بينهما معنو 
 ولولية )الفرع األ بالفروع األ  قياساً  ،غم 41.739 حبة 1000ووزن  1-حبة سنبمة 46.82وعدد الحبوب بالسنبمة سنيبمة  19.23 بمغ 1-سنيبالت سنبمةعدد ل متوسط

T1  الفرع الثانيو T2  الفرع الثالثو T3)بمغ  1-السنيبالت سنبمةلعدد متوسط أعمى عطاء إفي  1-هـكغم  60فقد تفوق معدل البذار  ،معدالت البذارب تعمقما فيما ي. أ
بإعطاء أعمى  1-هـ Nكغم  100مستويات النتروجين فقد تفوق المستوى  . أماغم 33.26حبة  1000حبة ووزن  35.14 1-الحبوب سنبمةسنيبمة وعدد  16.24
 اختمفتقياسًا بمستويات النتروجين األخرى.  غم 27.52حبة  1000حبة ووزن  32.95 1-الحبوب سنبمةسنيبمة وعدد  16.49بمغ  1-سنيبالت سنبمةلعدد المتوسط 

بمغت نسبة مساهمة الساق الرئيس  إذ عاممي الدراسة،بتأثير  حبة 1000عدد السنيبالت وعدد الحبوب ووزن  الساق الرئيس عن الفروع األولية في مةمساه نسبة
لعدد  بالتتابع %16.14و 24.79و 27.43( التي بمغت T3 الفرع الثالثو  T2 الفرع الثانيو  T1 ولبالفروع )الفرع األ  قياساً  % بالتتابع،37.28و 38.26و  31.65

 نإ ستنتجي .ضمن عاممي الدراسة حبة 1000% بالتتابع لوزن 10.56و 20.37و 31.80و% بالتتابع لعدد الحبوب، 10.38و  23.36و  28.00، والسنيبالت
 38.03و 53.69الرئيس بنسبة زيادة بمغت وق مساهمة الساق حبة يف 1000في عدد السنيبالت وعدد الحبوب ووزن  الفروع األوليةمساهمة  مجموع نسب

 % بالتتابع ضمن عاممي الدراسة.40.56و
 .Tiller 3والفرع الثالث  Tiller 2والفرع الثاني  Tiller 1الكممات المفتاحية: مساهمة الساق الرئيس، مساهمة الفروع األولية، الفرع األول 

 *البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول.
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ABSTRACT 

A Factorial experiment were conducted at the experimental  farm of Field Crop College of Agriculture University of 

Baghdad Jadiria the winter Season of 2014-2015. This study was aimed to investigate the effect of seeding rates and nitrogen 

levels on Regulation of tillering in wheat and  its relationship with grain yield and it's components. Treatments were 

distributed in Factorial experiment within Randomized Complete Black Design (RCBD) with three replicates and with four 

seeding  rates (60,80,100 and 120 kg.ha-1) and fertilized with four nitrogen levels (50,100,150 and 200 kgN.ha-1). The results 

showed that there were significant differences between two factors of study and their interaction on the number of spiklet, 

grain number and 1000 grain weight during the growing season. Main stem produced the highest average of spiklet number 

19.23 spiklet.spike-1, grain number 46.82 grain.spike-1 and 1000 grain weight 41.739 compared to other primary tillers 

(tiller1,tiller2,tiller3). Concerning the seeding rate 60 kg.ha-1 resulted in the highest average of spiklet number 16.24 

spiklet.spike-1, grain number 32.95 grain.spike-1 and 1000 grain weight 27.52 compared to other seed rates. The N level 100 

kg.ha-1 gave the highest average of spiklet number 16.49 spiklet.spike-1, grain number 32.95 grain.spike-1 and 1000 grain 

weight 27.52 compared to other N levels. The Main Stem and Primary Tillers contribution Differed in the Number of Spiklet, 

Grain Number and 1000 grain weight between the factors of study, where the percentage contribution of main stem 31.65, 

38.26 and 37.28 % respectively compared to the tillers (tiller1, tiller2, tiller3) which amounted to 27.43, 24.79 and 16.14 % 

respectively in the spiklets number, 28.00, 23.36 and 10.38 % respectively in grains number and 31.80, 20.37 and 10.56 % 

respectively in 1000 grain weight. We conclude that the total contribution of the primary tillers percentages in the Number of 

Spiklet, Grain Number and 1000 grain weight Exceeds the contribution of main stem an increase of 53.69 and 38.03 and 

40.56 % respectively within two factors of study. 

Key words: the contribution of main stem, the contribution of the primary tillers, the first tiller, second tiller, third tiller. 

* Part of M.Sc. thesis of the first author.
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 المقدمة
 Tilleringتيعد صفة التفريع )تككيف االشطاء( 

characteristic  محاصيؿ الحبكب الصغيرة منيا بعض في
الحنطة خاصية مميزه ليا ككنيا اكلى مراحؿ النمك الميمة، 
كالمككف الرئيس لمحاصؿ لذا فيي تعد ىدفان ميمان لتحسيف 

إف الفيـ الجيد ألداء الفركع األكلية  كتعظيـ حاصؿ الحبكب.
شاممة في كيفية تحسيف حاصؿ الحبكب، القكدنا الى المعرفة ي

   ف أداء النبات الجيدككنيا تيعد أساسية كتعطي تصكران كاملن 
لكظائفو مف خلؿ مساىمتيا في الحاصؿ الحبكبي. فضلن 
 ف انيا احدل االليات التكيفية في نباتات محاصيؿ الحبكب 

تتككف  (.10كالحنطة لحفظ التكازف بيف المصدر كالمصب )
 ادة  مى الساؽ  Primary tillersالفركع االبتدائية  

  Secondary tillersالرئيس لمنبات آما الفركع الثانكية 
فتتككف مف الفركع االبتدائية. ك مكمان تبدأ الحنطة بالتفرع بعد 
نشكء كرقتيف اك ثلث  مى الساؽ الرئيس كيخرج الفرع االكؿ 
مف الكرقة االكلى ، كالثاني مف الكرقة الثانية كالثالث مف 

 Primary الكرقة الثالثة كىكذا كىذه تسمى بالفركع االبتدائية

tillers،  ل تسمى بالثانكيةكتخرج فركع اخر Secondary 
ية التي تخرج مف الفركع االبتدائية كىكذا بالنسبة لمفركع الثالث

% مف 50-30، كبصكرة تقريبية فأف مف الفركع الثانكية
-50حاصؿ الحبكب في الحنطة يأتي مف الساؽ الرئيس ك

نفسيـ في أشار الباحثكف أ(، ك 12%مف الفركع االخرل )70
دراسة اخرل الى أف معظـ حاصؿ الحبكب في الحنطة يأتي 

جكدة في اىباط االكراؽ البرا ـ المك مف مف الفركع التي تنشأ 
% 70تسيـ بحكالي  تحت الظركؼ اال تيادية فأنياالسفمية ك 

. اف الفركع تمكف النبات مف التكيؼ مف حاصؿ الحبكب
(، كىناؾ 13) لمظركؼ المختمفة التي يتعرض ليا في الحقؿ

التفريع اذا كاف غزيرا اك محدكدا  شأفب أكجو نظر متباينة
لى الثاني كقد برز فالبعض يذىب الى الرأم االكؿ كاالخر ا

( 9)جديد ىك الغاء التفريع كما حصؿ في الشعير  اتجاه أخر
اف المدارس  .Monoculmاذ تحكؿ الى نبات احادم الساؽ 

و تكاجو نقدان مف ئلغاإك التي تد ك الى التفريع المحدكد ا
مف الباحثيف كالميتميف بالتفريع كحتى المزار يف  مى  كثيرال

ا تبار إف محاصيؿ الحبكب الصغيرة ىي بطبيعتيا تنتج 
 في قكلو تعالى:فرك ان كثيرة، استنادان إلى اآلية الكريمة 

مىى سيكًقًو ييْعًجبي  رىهي فىاْستىْغمىظى فىاْستىكىل  ى ْرعو أىْخرىجى شىْطأىهي فىآىزى ﴿كىزى

رَّاعى  ﴾ الزُّ ـي اْلكيفَّارى كضع كبدالن مف ، (29: )سكرة الفتح ًليىًغيظى ًبًي
محددات  مى التفريع سكاءن كانت كراثية أـ غيرىا أك إلغاء 

لتفريع كزيادة  دد يمكف التفكير بكسائؿ لتنظيـ ىذا ا التفريع
استنادان إلى  .الفركع التي تبقى  مى قيد الحياة كتحمؿ سنابؿ

تفريع ىذه الحقائؽ نفذت دراسات كاسعة في العراؽ في مجاؿ 
( إذ تطرىقت ىذه 2014– 2007الحنطة خلؿ المدة )

كنمط  Tillering capacityالدراسات الى القابمية التفريعية 
لعدة أصناؼ مف الحنطة بتأثير  Tillering patternالتفريع 

 2مكا يد الزرا ة كمعدالت البذار كمستكيات النتركجيف )
( كفي الذرة البيضاء تحت 7( كتحت تأثير  مؽ البذار )3ك

( كجزء مف مشركع بحثي ييدؼ إلى 5تأثير منظمات النمك )
ة فيـ كتنظيـ  ممية التفريع في محاصيؿ الحبكب الصغير 

ؼ العراقية تمتمؾ قابمية تفريعيو ، كبينت اف األىصنا(11)
( مف بدء Linearخطية ) انحدار انطبقت  مييا معادلة

التفريع الى أقصى  دد مف الفركع كسمكت سمككان متشابيان في 
( إلى معرفة نمط 3) Al-Hassanتكصؿ نمط إنتاج الفركع. 

كقابمية التفريع لعدة أصناؼ بتأثير معدؿ البذار كمستكل 
لى أفضؿ االصناؼ كمعرفة إالنتركجيف لمحاكلة التكصؿ 

ييدؼ ىذا قابميتيا التفريعية كربط ذلؾ باحتياجاتيا السمادية. 
الى تنظيـ التفريع في الحنطة بتأثير  امميف حقمييف البحث 

كمستكيات النتركجيف لمعرفة اساسييف ىما معدؿ البذار 
الفرع الثاني ك  Tiller1مساىمة الفركع االكلية الفرع األكؿ 

Tiller2  الفرع الثالث كTiller3 في حاصؿ الحبكب. 
 المواد وطرائق العمل

جامعة  –كمية الزار ة تجارب حقؿنفذت ىذه التجربة في 
في  2015 –2014جادرية( خلؿ المكسـ الشتكم بغداد )ال
مزيجية غرينية بيدؼ دراسة تأثير معدالت البذار تربة 

ك لقتو  كمستكيات النتركجيف في تنظيـ التفريع في الحنطة
. كقد أخذت  ينات  شكائية مف تربة بمككنات الحاصؿ
ممت ف 30 – 0الحقؿ  مى  مؽ ) ي سـ( قبؿ الزرا ة. كحي

جامعة بغداد كما مبينة في  –المختبر المركزم لكمية الزرا ة
تصميـ القطا ات كفؽ  تجربة  امميةت استعمم .1 ؿالجدك 

بثلثة مكررات. حيث تضمنت  RCBDالكاممة المعشاة 
التجربة دراسة  امميف ىما معدالت البذار بأربعة مستكيات 

، كسماد النتركجيف 1-كغـ ىػ 120 ك 100 ك 80 ك 60ىي 
. 1-ىػ Nكغـ  200ك 150ك 100ك 50بأربعة مستكيات ىي 
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تحضير األرض كخدمة التربة قبؿ الزرا ة أجريت  مميات 
زالة متبقيات المحصكؿ السابؽ كحراثة األرض  مف تنظيؼ كا 

المحراث ماؿ عاستالمخصصة لمتجربة حراثتيف متعامدتيف ب
المطرحي القلب كنعمت التربة باألمشاط القرصية كسكيت 
األرض كقسمت إلى ألكاح كفتحت السكاقي ك يممت األكتاؼ 

سـ بيف الكحدات التجريبية  60ركت مسافة بيف األلكاح كت
لممحافظة  مى  دـ تداخؿ مستكيات النتركجيف بيف الكحدات 

( 2x2) 2ـ 4التجريبية. إذ بمغت مساحة كؿ كحدة تجريبية 
ـ  2خط بطكؿ  10، كاشتممت كؿ كحدة تجريبية  مى 2ـ

سـ، إذ  5سـ كبعمؽ زرا ة  20كبمسافة زرا ة بيف الخطكط 
ًيزى  مف بذكر صنؼ العراؽ تكز ت حسب  كيس 480جي

ط كمية البذار الخاصة بو بمقدار معدالت البذار كلكؿ خ
غـ مف البذكر بالتتابع ضمف  4.8ك 4.0ك 3.2ك 2.4

سهمدت أرض التجربة بسماد  معدالت البذار الداخمة بالدراسة.
قبؿ الزرا ة بمعدؿ  P2O5% 46السكبر فكسفات الثلثي 

غـ لكؿ  200أضيؼ دفعة كاحدة بمقدار  1-كغـ ىػ 100
( كتـ N% 46استعمؿ سماد اليكريا )(. 11كحدة تجريبية )

ستكيات الداخمة تجييز حصة كؿ كحدة تجريبية حسب الم
 – 32.608 – 21.739 – 10.869بالدراسة بمقدار 

غـ لكؿ مرحمة، إذ أضيؼ حسب المعيار التطكرم  43.478
 ZGS:01 ند الزرا ة لمنبات  مى أربعة دفعات األكلى 

(Zadoks Growth Stage)  كالثانية  ند مرحمة النمك
ZGS: 13  كالثالثة  ندZGS:32  كالرابعة  ندZGS:40 
المحبب  مبيد الديازنكفعمؿ استZadoks (14 .)كفؽ مقياس 

لمكافحة حشرة النمؿ الفارسي بإضافتو نثران  مى الكحدات 
التجريبية لممحافظة  مى البذكر ك دـ سحبيا خارج الخطكط 
ضمف الكحدات التجريبية. كقد تـ تنفيذ تجربة إلنبات البذكر 

ي أطباؽ بترم ككانت تحت ظركؼ المختبر قبؿ الزرا ة ف
ؿ بتاريخ تـ زرا ة المحصك  %.99 –98 نسبة اإلنبات

كأ طيت الرية األكلى  ندىا، كبعد اكتماؿ  25/11/2014
الكحدات التجريبية ضمف  اممي === ممية اإلنبات لجميع

أياـ كبعد  10 –7% كالتي تراكحت بيف 100ة بنسبة الدراس
 Full Expendedامتلؾ النبات كرقتيف كاممتيف 

(ZGS:12 ) مى الساؽ الرئيس  ندىا تـ تعميـ خط كاحد 
كؿ كحدة تجريبية محركس مف الجيات األربع كذلؾ مف 

بكضع  لمات بلستيكية بيضاء متقابمتيف لمعينة الكاحدة في 

جميع الكحدات التجريبية كبثلثة مكررات لممسافة المحصكرة 
سـ طكؿ. ثـ حددت في كؿ كحدة  50بيف العلمتيف كضمف 

نباتات مختارة  شكائيان كمحركسة مف الجيات  5تجريبية 
يجاد حاصؿ الحبكب كمككناتو ا ألربع لدراسة صفات النمك كا 

 Tiller 1الفرع األكؿ ك  Main Stemلكؿ مف الساؽ الرئيس 
إذ تـ تعميـ Tiller 3 كالفرع الثالث Tiller 2 كالفرع الثاني 

كؿ نبات لتميزه  ف النبات اآلخر )الغير معمـ( بعلمة 
 و T1 فركع الػػأنج كتـ تعميـ 1مطاطية برتقالية المكف بقطر 

T2و T3بزكغ كؿ منيا  مى النبات بعلمات مطاطية  عند
شكاؿ مختمفة ) لمة بيضاء أنج كبألكاف كأ 0.5أيضان بقطر 

 لمة سكداء غير محززة(  – لمة سكداء محززة –مفتكحة
بالتتابع، ككضع مخطط لكؿ كحدة تجريبية مثبت فيو العينة 

ات مف النباتات سـ، فضلن  ف مكقع كؿ نب 50بطكؿ الػ 
الخمسة المختارة  شكائيان. سقيت أرض التجربة حسب الحاجة 
كتـ مكافحة األدغاؿ الرفيعة كالعريضة بمبيد الشيفالير ضمف 

(، كمكافحة حشرة المف بمبيد 1الكقت األمثؿ لمرش )
 .الككنفدكر مرتيف بيف مكافحة كأخرل مدة أسبك يف

ية لتربة التجربة . بعض الصفات الفيزيائية والكيميائ1جدول
 قبل الزراعة

 انصفت
 انًىسى

2014 – 2015 

 يفصىالث انتزبت )غى. كغى(

 272 انزيم

 388 انطين

 340 انغزين

 نسجت انتزبت
 Clay  يزيجيت طينيت

Loom 

 7.24 (pHدرجت تفاعم انتزبت )

ECe (dS.mااليصانيت انكهزبائي 
-1

) 2.37 

mg.kgاننتزوجين انجاهز 
-1

 20.1 

mg.kg انجاهزانفسفىر 
-1

 14.33 

mg.kg انبىتاسيىو انجاهز
-1

 85.0 

 0.86 انًادة انعضىيت%

 الصفات المدروسة
  :1-سنيبالت سنبمةعدد ال -1

لخمس سنابؿ مف النباتات  سنيبلتحيًسب متكسط  دد ال
الخمسة المحددة في كؿ كحدة تجريبية كانطبؽ ىذا القياس 

 .T3و  T2و  T1و  MS مى الػػ 



 يحًىد وانحسن                                                               2017( /2)550 :48 -540 –يجهت انعهىو انزراعيت انعزاقيت 

543 

 : 1-الحبوب سنبمةعدد  -2
اخذ متكسط  دد الحبكب لخمس سنابؿ مف النباتات الخمسة 
المحددة في كؿ كحدة تجريبية بعد تفريط كتنظيؼ ىذه 
السنابؿ يدكيان كحيًسب  دد الحبكب لكؿ سنبمة كانطبؽ ىذا 

 .T3و  T2و  T1و  MSالقياس  مى الػػ 

  :غمحبة  1000وزن  -3
حبة يدكيان ثـ كزنت كؿ  ينة بميزاف حساس  1000 دت 

Sartoruis .اجرم التحميؿ االحصائي ===لكؿ كحدة تجريبية
كقكرنت المتكسطات  RCBDكتحميؿ التبايف حسب تصميـ 

 %. 5الحسابية باستعماؿ أقؿ فرؽ معنكم بمستكل 
 النتائج والمناقشة

 :1-السنيبالت سنبمةعدد 
  :.M.Sالساق الرئيس 

 دـ كجكد فركقات معنكية  2ج في الجدكؿ مف النتائ ظيري
 1-السنيبلت سنبمةلمعدالت البذار في تأثيرىا  مى صفة  دد 

لمساؽ الرئيس.أما مستكيات النتركجيف فقد أثرت معنكيان في 
إذ تفكؽ  2لمساؽ الرئيس، كيؤكد ذلؾ الشكؿ   دد السنيبلت

بمغ ط متكسمعنكيان بإ طاء أ مى  1-ىػ Nكغـ  100المستكل 
% قياسان 4.7كبنسبة زيادة بمغت  1-سنيبمة السنبمة 19.55

الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه  1-ىػ Nكغـ  200بالمستكل 
. فيما يتعمؽ بالتداخؿ 1-سنيبمة السنبمة 18.65الصفة بمغ 

كغـ بذار مع  60بيف  اممي الدراسة، فقد تفكقت التكليفة 
سماد معنكيان بإ طاء أ مى متكسط لعدد  Nكغـ  100

مقارنة  1-سنيبمة السنبمة 20.40بمغ  1-السنيبلت سنبمة
سماد كالتي أ طت  Nكغـ  50كغـ بذار مع  120بالتكليفة 

كبنسبة  1-سنيبمة السنبمة 17.27متكسط ليذه الصفة بمغ 
 %.15انخفاض بمغت 

 : T1األولالفرع 
في  تفكؽ 1-كغـ ىػ 80إف معدؿ البذار  2يلحظ مف الجدكؿ 

-سنيبمة السنبمة 17.74بمغ  إ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة

الذم  1-كغـ ىػ 60لكنو لـ يختمؼ معنكيان  ف معدؿ البذار  1
، في حيف 1-سنيبمة السنبمة 17.30أ طى متكسطان بمغ 

انخفض  دد السنيبلت معنكيان  ند زيادة معدؿ البذار إلى 
سنيبمة  10.66الذم أ طى متكسطان بمغ  1-ػكغـ ى 120
%  ف معدؿ البذار  40كبنسبة انخفاض مقدارىا  1-السنبمة
 أما .1كيظير ذلؾ بكضكح في الشكؿ  1-كغـ ىػ 80

، فقد تبيف مستكيات النتركجيف كالتداخؿ بيف  اممي الدراسة
معنكية في  ات دـ كجكد أية فركق 2كالشكؿ  2الجدكؿ  مف

 لمفرع األكؿ.  1-سنيبلت سنبمةتأثيرىا  مى  دد ال
 :T2 نياالفرع الث

إلى إف معدالت البذار أثرت معنكيان  1شير بيانات الجدكؿ ت
، إذ تفكؽ معدؿ البذار  T2الثانيفي  دد السنيبلت لمفرع 

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ   1-كغـ ىػ 80
الذم  1-كغـ ىػ 120مقارنة بالمعدؿ  1-سنبمةسنيبمة  16.59

 1-سنيبمة سنبمة 12.79أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ 

أما دكر مستكيات  .%22.90كبنسبة انخفاض بمغت 
معنكيان  1-ىػ Nكغـ  100النتركجيف فقد تفكؽ المستكل 

 16.14بمغ   T2لـبإ طاء أ مى متكسط لعدد السنيبلت 
الذم  1-ىػ Nكغـ  50مقارنة بالمستكل  1-سنيبمة .سنبمة

 1-سنيبمة سنبمة 14.15أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ 
 150%. بينما أ طى المستكياف 12كبنسبة انخفاض بمغت 

 14.36متكسطان ليذه الصفة بمغ  1-ىػ Nكغـ  200ك 
بالتتابع كلـ يختمفا معنكيان فيما  1-سنيبمة سنبمة 15.05ك

بسمكؾ التداخؿ بيف  اممي الدراسة، فمـ كفيما يتعمؽ  بينيما.
 يكف معنكيان في تأثيره  مى  دد السنيبلت لمفرع الثاني. 

 :T3الفرع الثالث 
إف معدالت البذار أثرت معنكيان في  دد  2نتائج الجدكؿ تبيف 

إذ تناقص  ددىا بزيادة معدالت البذار، فقد   T3لـالسنيبلت 
أ مى متكسط ليذه الصفة  1-كغـ ىػ 60أ طى معدؿ البذار 

يان  مى بقية معدالت متفكقان معنك  1-سنيبمة سنبمة 13.04بمغ 
التي أ طت متكسطان ليذه  1-كغـ ىػ 120ك 100ك 80البذار 
بالتتابع.   1-سنيبمة سنبمة 6.39ك 8.21ك 11.69مغ الصفة ب

  T3لـإف  دد السنيبلت يلحظ ذلؾ إذ  1كيؤكد الشكؿ 
 طية معنكية بزيادة معدالت البذار.انطبقت  مييا معادلة خ

 100كبالنسبة لمستكيات النتركجيف فقد لكحظ إف المستكل 
تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة  1-ىػ Nكغـ 
الذم أ طى  1-ىػ Nكغـ  50مقارنة بالمستكل  12.75بمغ 

، كبنسبة 1-سنيبمة سنبمة 7.34أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ 
 150%، في حيف لـ يختمؼ المستكييف  42انخفاض بمغت 

معنكيان فيما بينيما إذ أ طيا المتكسطيف  1-ىػ Nكغـ  200ك
  بالتتابع. 1-سنيبمة السنبمة 9.31ك  9.93
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 1-عدد السنيبالت سنبمة. تأثير عاممي الدراسة في 2جدول 
 لمساق الرئيس والفروع

س 
ئي

نز
 ا
ق

سا
ان

M
.S

.
 

يعدالث 

انبذار )كغى 

 (1-هــ

 (1-يستىياث اننتزوجين )كغى هــ
 انًتىسظ

50 100 150 200 

60 19.07 20.40 18.73 18.73 19.23 

80 18.87 19.20 19.60 18.87 19.13 

100 19.78 19.07 17.78 18.92 18.89 

120 17.27 19.53 19.75 18.07 18.65 

 18.65 18.97 19.55 18.75 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

N.S 0.299 0.598 

ل 
و
أل
 ا
ع

فز
ان

T
1

 

60 17.08 18.53 16.57 17.03 17.30 

80 17.40 18.84 17.44 17.27 17.74 

100 16.13 16.47 16.49 13.00 15.52 

120 14.53 16.20 14.56 16.22 15.38 

 15.88 16.26 17.51 16.29 انًتىسظ

 
 %5أ.ف.و.

 يعدالث انبذار
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.946 N.S N.S 

ي 
ان

نث
 ا
ع

فز
ان

T
2

 

60 15.75 15.11 15.23 15.44 15.38 

80 15.72 17.86 17.22 15.56 16.59 

100 12.92 16.40 15.23 15.17 14.93 

120 12.20 15.18 12.50 11.27 12.79 

 14.36 15.05 16.14 14.15 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.883 0.883 N.S 

ث 
ان
نث

 ا
ع

فز
ان

T
3

 

60 12.67 12.33 14.50 12.67 13.04 

80 6.67 14.86 12.00 13.22 11.69 

100 10.02 11.47 0.00 11.33 8.21 

120 0.00 12.33 13.22 0.00 6.39 

 9.31 9.93 12.75 7.34 انًتىسظ

 

 
 %5أ.ف.و.

 يعدالث انبذار
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.649 0.649 1.299 

 

سيجؿ أ مى متكسط لعدد  أما التداخؿ بيف  اممي الدراسة فقد
كغـ  100كغـ بذار مع  80  ند التكليفة  T3الػ  السنيبلت

N   متفكقا ن معنكيان  مى  1-. سنبمة سنيبمة 14.86سماد بمغ
كغـ   120سماد ك N كغـ 150كغـ بذار مع  100 التكليفات
كغـ  200كغـ  بذار مع  120سماد ك Nكغـ  50بذار مع 

N كفي ضكء  .يظير فييف أم نمك لمسنابؿ سماد المكاتي لـ
كغـ  80ك 60تفكؽ معدالت البذار الكاطئة )يلحظ ما تقدـ، 

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط  T3و T2و T1لمفركع  (1-ق
، كقد يعزل ذلؾ لقمة المنافسة  مى 1-سنيبلت سنبمةلعدد ال

المكاد الغذائية في معدالت البذار الكاطئة مقارنة بمعدالت 
تتزامف مرحمة تككيف أقصى  دد مف البذار العالية، إذ 

السنيبلت مع بدء استطالة الساؽ لذا فإف معظـ المكاد 
تماـ مرحمة االستطالة مما الممثمة تخصص باتج اه د ـ كا 

يؤدم إلى حدكث إجياض كمكت لمسنيبلت في معدالت 
البذار العالية لعدـ كفاية المكاد الممثمة إلتماـ تشكؿ 

 أما فيما يتعمؽ بمستكيات السماد، السنيبلت كتككينيا.
لمساؽ الرئيس  1-ق Nكغـ  100تفكؽ المستكل  لحظفي

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط لعدد كالفرع الثاني كالثالث 
ف زيادة التفكؽ إلى إا كقد يعكد سبب ىذ، 1-سنيبلت سنبمةال

مف  لمنبات تزيد في إ طاء معدالت  الية جاىزالنتركجيف ال
نشكء السنيبلت كتحسيف خصكبتيا كمف ثـ زيادة  دد 

 .1-الحبكب سنبمة

 
 T1و .M.Sلكل من  1-عدد السنيبالت سنبمة. 1شكل 

 ضمن معدالت البذار T3و T2و



 يحًىد وانحسن                                                               2017( /2)550 :48 -540 –يجهت انعهىو انزراعيت انعزاقيت 

545 

 
 T1و .M.Sلكل من  1-سنيبالت سنبمةعدد ال. 2شكل 

 ضمن مستويات النتروجين T3و T2و
 :1-السنبمة عدد الحبوب

كجكد فركقات معنكية بيف  3الجدكؿ  تشير النتائج المبينة في
معدالت البذار كمستكيات النتركجيف كالتداخؿ بينيما في 

كالفرع  M.Sتأثيرىـ  مى ىذه الصفة لكؿ مف الساؽ الرئيس 
كمتكسط  دد   T3كالفرع الثالث  T2كالفرع الثاني  T1االول

1-الحبكب الكمي.السنبمة
 .T3و T2و T1و M.Sلـ  

 :M.Sالساق الرئيس 

إنو بزيادة معدالت البذار تناقص  دد  3الجدكؿ  لكحظ مف
 1-كغـ ىػ 60فقد تفكؽ المعدؿ  ،M.Sلػ  1-الحبكب السنبمة

حبة  46.82معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 
% قياسان بمعدؿ البذار 8.5كبنسبة زيادة بمغت  1-السنبمة
الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  1-كغـ ىػ 120

إذ انطبقت  ،3ذلؾ الشكؿ . كيؤكد 1-بة السنبمةح 42.80
بزيادة   كسية معنكية Linearخطية  انحدار  ميو معادلة

 أثرت معنكيان فيأما مستكيات النتركجيف فقد  معدالت البذار.
إف  4إذ يكضح الشكؿ  ،M.Sلػ  1-الحبكب السنبمة دد 

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى  1-ىػ Nكغـ  100المستكل 
قياسان  1-حبة. السنبمة  46.41متكسط ليذه الصفة بمغ 

متكسط ليذه  الذم أ طى أقؿ 1-ىػ Nكغـ  200بالمستكل 
كبنسبة انخفاض مقدارىا  1-السنبمة حبة 41.57الصفة بمغ 

التداخؿ بيف  اممي الدراسة أثر معنكيان في  كذلؾ %. 10.4
كغـ بذار مع  60إذ أ طت التكليفة  ،M.Sىذه الصفة لػ 

 52.53سماد أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  Nكغـ  100
كغـ بذار مع  120متفكقةن معنكيان  مى التكليفة  1-حبة السنبمة

سماد التي أ طت أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  Nكغـ  200
 %. 29كبنسبة انخفاض بمغت  1-حبة السنبمة 37.20

 :T1الفرع األول 
اتجيت  1-السنبمة إف  دد الحبكب إلى 3بيانات الجدكؿ  شيرت

 60نحك التناقص بزيادة معدالت البذار، فقد أ طى المعدؿ 
 1-حبة السنبمة 39.42كغـ أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 

قياسان بمعدؿ  ،%28.61كيان كبنسبة زيادة مقدارىا متفكقان معن
الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة  1-كغـ ىػ 120البذار 
 100ك 80بينما أ طى المعدليف  1-حبة السنبمة 28.14بمغ 

 1-حبة السنبمة 31.64ك  32.56متكسطان بمغ  1-كغـ ىػ

فقد أثر بشكؿ ممحكظ  ،أما دكر مستكيات النتركجيف بالتتابع.
 1-ىػ Nكغـ  100إذ تفكؽ المستكل  T1في  دد حبكب الػ 

 حبة 37.13متكسط ليذه الصفة بمغ  أ مىبإ طاء  معنكيان 
الذم أ طى أقؿ  1-ىػ Nكغـ  200قياسان بالمستكل ، 1-السنبمة

، كبنسبة 1-حبة السنبمة 28.17متكسط ليذه الصفة بمغ 
كبالنسبة  .4كما في الشكؿ ،%24.13انخفاض بمغت 

-كغـ ىػ 60بيف  اممي الدراسة فقد لكحظ إف التكليفة  لمتداخؿ

متكسط  سماد تفكقت معنكيان بإ طاء أ مى Nكغـ  50مع  1
 80مقارنة بالتكليفة  1-السنبمة حبة 46.53ليذه الصفة بمغ 
سماد التي أ طت أقؿ متكسط   Nكغـ 200كغـ بذار مع 

كبنسبة انخفاض  1-حبة السنبمة 21.75ليذه الصفة بمغ 
 %. 53.25مقدارىا 
 : T2انثانيالفرع 

إف معدالت البذار في ىذه الصفة  3اتضح مف الجدكؿ 
صفة  دد  فيان مشابيا لسمككيا في تأثيرىا سمكت سمكك

 1-كغـ ىػ 60، فقد تفكؽ معدؿ البذار T1لػ  1-الحبكب السنبمة

حبة  32.59معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 
 120ك 100ك  80مقارنة ببقية معدالت البذار  1-السنبمة

 23.47ك 11.19كبنسبة زيادة مقدارىا  1-كغـ ىػ
 28.94إذ إنيا أ طت المتكسطات  % بالتتابع،27.76ك
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مكضح في الشكؿ ىك بالتتابع كما  ،%23.54ك 24.94ك
 3فقد تبيف مف الجدكؿ  ،مستكيات النتركجيفب كفيما يتعمؽ .3

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى  1-ىػ Nكغـ  100إف المستكل 
حبة  30.92بمغ   T2لػ  1-نبمةالحبكب السمتكسط لعدد 

% 7.47% ك13.64كبنسبة زيادة مقدارىا  1-السنبمة
 Nكغـ  200ك 150ك 50%  ف بقية المستكيات 23.05ك
 26.70متكسطان ليذه الصفة بمغ  بالتتابع كالتي أ طت 1-ىػ
 .4كما في الشكؿ  بالتتابع 1-حبة السنبمة 23.79ك 28.61ك

فقد  ،كمستكيات النتركجيفأما التداخؿ بيف معدالت البذار 
سماد معنكيان  Nكغـ  50كغـ بذار مع  60تفكقت التكليفة 

بمغ  T2لػ  1-الحبكب السنبمةبإ طاء أ مى متكسط لعدد 
كغـ بذار مع  60بالتكليفة  قياسان  ،1-حبة السنبمة 39.97
سماد التي أ طت أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ   Nكغـ 200

 %. 52.46كبنسبة انخفاض مقدارىا  ،1-حبة السنبمة 19.00
 :  T3الفرع الثالث

إف معدالت البذار أثرت معنكيان في  دد  3الجدكؿ  مف اتضح
إذ إنو بزيادة معدالت البذار تناقص  ،T3لػ  1-الحبكب السنبمة

معنكيان، فقد أ طى معدؿ البذار   T3لػ  1-الحبكب السنبمة دد 
حبة  21.73أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  1-كغـ ىػ 60

 100ك 80يان  مى بقية معدالت البذار متفكقان معنك  1-السنبمة
 8.21ك 14.96التي أ طت المتكسطات  1-كغـ ىػ 120ك
تابع كبنسبة انخفاض بمغت بالت ،1-حبة السنبمة 5.42ك

% بالتتابع، كيبدك ذلؾ جميان في 75.05ك 62.21ك 31.15
تنطبؽ  T3لػ  1-الحبكب السنبمةإف  دد الذم يبيف  3الشكؿ 
بزيادة معدالت  كسية   Linearخطيةانحدار معادلة  ا ميي

ىذه  فيفي تأثيرىا  أما دكر مستكيات النتركجيف البذار.
كغـ  100يبيناف إف المستكل  4كالشكؿ  3فالجدكؿ  ،الصفة

N 18.43تفكؽ بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  1-ىػ 
 1-ىػ Nكغـ  50متفكقان معنكيان  مى المستكل  1-حبة السنبمة

-حبة السنبمة 8.54الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ 

%، في حيف أ طى  53.6كبنسبة انخفاض مقدارىا  1
متكسطان ليذه الصفة بمغ  1-ىػ Nكغـ  200ك 150 فالمستكيا
كلـ يختمفا معنكيان بالتتابع،  1-حبة السنبمة 11.84ك 11.86
أما دكر التداخؿ بيف  اممي الدراسة فقد أ طت  ينيما.فيما ب

سماد متكسطان ليذه  Nكغـ  100كغـ بذار مع  60التكليفة 
متفكقان معنكيان  مى  1-حبة السنبمة 29.44الصفة بمغ 

 120سماد ك  Nكغـ  150كغـ بذار مع  100التكليفات 
 200كغـ بذار مع  120سماد ك Nكغـ  50كغـ بذار مع 
كفي ضكء أم كجكد لحبكب السنابؿ فييا. يلحظ كغـ التي لـ 

إف معدؿ البذار  تبيف، 3ما تقدـ كاستنادان إلى بيانات الجدكؿ 
( تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط 1-كغـ ق 60األكطأ )
 T1لكؿ مف الساؽ الرئيس كالفركع  1-الحبكب السنبمةلعدد 

مقارنةن بمعدالت البذار األ مى. كقد يعزل ذلؾ  ،T3و T2و
إلى التنافس الشديد بيف النباتات في معدالت البذار العالية، 
كالذم يبدأ  ند تككيف كنشكء مكاقع الحبكب، فينخفض بذلؾ 

بكؿ نبات إذ يتحدد  Grain Primodia دد منشآت الحبكب 
ت ىذا االنخفاض بقابمية النبات  مى التنافس مع النباتا

أما فيما  Al-Hassan (3.) األخرل، كاتفؽ ذلؾ مع نتائج
 100فقد تبيف تفكؽ المستكل  يتعمؽ بمستكيات النتركجيف،

معنكيان في إ طاء أ مى متكسط  دد  1-ق Nكغـ 
 T2و T1لكؿ مف الساؽ الرئيس كالفركع  1-حبكب.سنبمة

 Nكغـ  50كقد يعكد سبب تفكقو  مى المستكل األقؿ  ،T3و
إلى إف تكفر النتركجيف خلؿ مراحؿ نمك كنشكء  1-ق

المحصكؿ أسيـ بشكؿ كبير في زيادة  دد بادئات السنيبلت 
Spikelet Primodia   كتخميقيا كمف ثـى زيادة  دد الحبكب

في السنبمة الكاحدة، فضلن  ف الدكر الميـ الذم يمعبو 
النتركجيف في تنظيـ  مؿ اليرمكنات الداخمية كبالتالي 

طرة  مى تأثير األككسيف في إحداث السيادة القمية في السي
السنبمة مف خلؿ زيادة مستكيات السايتككاينينات  ف طريؽ 

ككنيا تعد مكاقع إلنتاج  Root Tipsزيادة القمـ الجذرية 
(، الذم يمنع بدكره تصدير األككسيف مف 6السايتككاينيف )

يسا د في الحبكب القديمة إلى الحبكب الحديثة التككيف مما 
حدكث نكع مف التكازف في ممئ مكاقع الحبكب في السنيبلت 

 (.8) 1-الحبكب السنبمةمما يؤدم لزيادة  دد 
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 1-عدد الحبوب السنبمة. تأثير عاممي الدراسة في 3جدول 
 لمساق الرئيس والفروع

س 
ئي

نز
 ا
ق

سا
ان

M
.S

.
 

يعدالث 

كغى انبذار )

ـهـ
-1

) 

ـكغى هـيستىياث اننتزوجين )
-1

) 

 انًتىسظ
50 100 150 200 

60 42.73 52.53 46.87 45.13 46.82 

80 49.94 45.07 47.40 38.87 45.32 

100 45.07 44.17 40.55 45.08 43.72 

120 43.60 43.87 46.55 37.20 42.80 

 41.57 45.34 46.41 45.34 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

1.044 1.044 2.088 

ل 
ألو

 ا
ع

فز
ان

T
1

 

60 46.53 42.40 40.17 28.56 39.42 

80 30.57 40.58 37.33 21.75 32.56 

100 26.22 42.41 27.11 30.80 31.64 

120 30.89 23.11 27.00 31.56 28.14 

 28.17 32.90 37.13 33.55 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.

 يعدالث انبذار
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

1.029 1.029 2.057 

ي 
ان

نث
 ا
ع

فز
ان

T
2

 

60 39.97 33.94 37.44 19.00 32.59 

80 26.00 37.67 29.00 23.11 28.94 

100 21.00 30.44 24.00 24.33 24.94 

120 19.83 21.61 24.00 28.73 23.54 

 23.79 28.61 30.92 26.70 انًتىسظ

 
 %5أ.ف.و.

 انبذاريعدالث 
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

1.235 1.235 2.471 
ث 

ان
نث

 ا
ع

فز
ان

T
3

 

60 17.44 29.44 19.44 20.60 21.73 

80 8.23 21.94 17.67 12.00 14.96 

100 8.50 11.00 0.00 13.33 8.21 

120 0.00 11.33 10.33 0.00 5.42 

 11.48 11.86 18.43 8.54 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.

 يعدالث انبذار
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

1.031 1.031 2.061 

 
 
 
 

 
 T2و  T1و .M.Sلكل من  1-عدد الحبوب سنبمة. 3شكل 

 ضمن معدالت البذار T3و 

 
 T2و  T1و .M.Sلكل من  1-عدد الحبوب سنبمة. 4شكل 

 ضمن مستويات النتروجين T3و 

60
Kg.h-

1

80
Kg.h-

1

100
Kg.h-

1

120
Kg.h-

1

M.S  الساق

   الرئيس
46.82 45.32 43.72 42.80

T1  الفرع

 األول
39.42 32.56 31.64 28.14

T2  الفرع

 الثاني
32.59 28.94 24.94 23.54

T3  الفرع

 الثالث
21.73 14.96 8.21 5.42

y = -1.366x + 48.08 
R² = 0.9879 

y = -3.476x + 41.63 
R² = 0.9035 

y = -3.115x + 35.29 
R² = 0.9661 

y = -5.568x + 26.5 
R² = 0.9704 
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 :غمحبة  1000وزن  
معنكيان  حبة تأثر 1000كزف إف  4تبيف مف الجدكؿ 

بمعدالت البذار كمستكيات السماد النتركجيني كالتداخؿ بينيما 
كالفرع  T1 كؿكالفرع األ M.Sفي كؿ مف الساؽ الرئيس 

 .T3 كالفرع الثالث T2 نياالث
 M.Sالساق الرئيس 

يشير إلى إنو بزيادة معدالت البذار يتناقص  4الجدكؿ  إف
إذ  ،5في الشكؿ  كيبدك ذلؾ كاضحان ، حبة معنكيان  1000كزف 

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط  1-كغـ ىػ 60تفكؽ معدؿ البذار 
غـ كبنسبة زيادة  41.739بمغ  M.Sحبة لػ  1000لكزف 

بالمعدالت  قياسان  ،%16.97% ك10.72% ك8.52مقدارىا 
التي أ طت  ،بالتتابع 1-كغـ ىػ 120ك 100ك 80

 .غـ بالتتابع 34.654ك 37.262ك 38.182المتكسطات 
في ىذه الصفة،  فقد أثر معنكيان مستكيات النتركجيف  دكر أما
إ طاء أ مى بمعنكيان  1-ىػ Nكغـ  100تفكؽ المستكل إذ 

غـ مقارنة  39.971بمغ  M.Sحبة لػ  1000كزف لمتكسط 
ببقية المستكيات إذ تحقؽ أقؿ متكسط ليذه الصفة  ند 

غـ كبنسبة  36.456بمغ  1-ىػ Nكغـ  200المستكل 
لتداخؿ بيف معدالت با كفيما يتعمؽ .%8.79نخفاض بمغت ا

كغـ بذار  60 التكليفة فقد تفكقت ،البذار كمستكيات النتركجيف
سماد معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه  Nكغـ  100مع 

كغـ بذار مع  120 مقارنة بالتكليفة ،غـ 50.76الصفة بمغ 
 1000لكزف سماد التي أ طت أقؿ متكسط  Nكغـ  100
  .%32.87بمغت انخفاض غـ كبنسبة  34.075بمغ  حبة

  T1ولالفرع األ 
في ثرت معنكيان أإف معدالت البذار  4الجدكؿ  مفيلحظ 
تفكؽ المعدؿ  5الشكؿ يكضح إذ  ،T1حبة لػ  1000كزف 
معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  1-كغـ ىػ 60

الذم أ طى  1-كغـ ىػ 120غـ مقارنة بالمعدؿ  34.030
نخفاض اغـ كبنسبة  30.597متكسط ليذه الصفة بمغ 

كفيما يخص مستكيات النتركجيف فقد  .%10.79مقدارىا 
أ مى متكسط ليذه الصفة  1-ىػ Nكغـ  100أ طى المستكل 

نسبة زيادة بمعنكيان ك  متفكقان  ،غـ 33.982بمغ   T1في الػ
 50قياسان بالمستكيات ، %6.37ك %7.50% ك6.10بمغت 

التي أ طت المتكسطات  1-ىػ Nكغـ  200ك 150ك
كلـ تختمؼ  ،غـ بالتتابع 31.816ك 31.433ك 31.908

التداخؿ بيف  اممي الدراسة فقد  دكر أما. معنكيان فيما بينيا
كغـ  60 ند التكليفة  T1لػ  0001جؿ أ مى متكسط لكزف سي 

 تحقؽ غـ بينما 36.526سماد بمغت  Nكغـ  200بذار مع 
كغـ بذار مع  100أقؿ متكسط ليذه الصفة  ند التكليفة 

 .غـ 27.726سماد بمغ  Nكغـ  200
 T2 نياالفرع الث

ثرت معنكيان في أإف معدالت البذار إلى  4الجدكؿ نتائج  تشير
دتيا إلى تناقص كزف اإذ أدت زي ، T2حبة لػ  1000كزف 
إذ  ،يؤكد ذلؾ بكضكح 5، كالشكؿ  T2حبة لمفرع  1000

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط  1-كغـ ىػ 60تفكؽ معدؿ البذار 
، مقارنة ببقية معدالت البذار ،غـ 31.455ليذه الصفة بمغ 

 120المعدؿ  ند أقؿ متكسط ليذه الصفة سيجؿ  في حيف
نخفاض بمغت اكبنسبة  ،غـ 12.535بمغ  1-كغـ ىػ
أ طيا  1-كغـ ىػ 100ك 80البذار  يمعدل بينما%، 60.14

كبنسبة  ،غـ بالتتابع 18.260ك 22.811 المتكسطيف
 أما .% بالتتابع41.94% ك27.47نخفاض مقدارىا ا

 ،مستكيات النتركجيف فقد تباينت في تأثيرىا  مى ىذه الصفة
أ طى  1-ىػ Nكغـ  100إف المستكل  6الشكؿ  فييلحظ إذ 

لكنو لـ يختمؼ  ،غـ 22.955أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 
الذم أ طى متكسطان  1-ىػ Nكغـ  50معنكيان  ف المستكل 

في حيف اختمؼ معنكيان  ف المستكيات ، غـ 22.657بمغ 
متكسطان ليذه الصفة  طيا أالذيف  1-ىػ Nكغـ  200ك 150
 نخفاض بمغتاكبنسبة  ،بالتتابعغـ  18.215ك 21.235بمغ 

التداخؿ بيف  اممي كفيما يخص  .% بالتتابع20.64ك 7.49
 Nكغـ 100كغـ بذار مع  60كقت التكليفة الدراسة فقد تف

 33.720سماد معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 
سماد  N كغـ 150مع  كغـ بذار 120غـ قياسان بالتكليفة 

  .التي لـ تعطي حاصؿ حبكب نيائيان 
 T3 الثالفرع الث

تجو نحك ا  T3حبة لػ  1000إف كزف  4يكضح الجدكؿ 
إلى إف  5الشكؿ  التناقص بزيادة معدالت البذار، إذ يشير

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه  1-كغـ ىػ 60المعدؿ 
  49.17ا زيادة مقدارىنسبة ب ،25.825الصفة بمغ 

 100ك 80ت مقارنة بالمعدال ،% 90.13ك 81.12ك
 13.125التي أ طت المتكسطات  بالتتابع، 1-كغـ ىػ 120ك
 غـ بالتتابع. 2.547ك 4.875ك
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حبة غم  1000في وزن  عاممي الدراسة. تأثير 4جدول 
 لمساق الرئيس والفروع.

س 
ئي

نز
 ا
ق

سا
ان

M
.S

.
 

يعدالث 

كغى انبذار )

 (1-ـهـ

 (1-ـكغى هـيستىياث اننتزوجين )
 انًتىسظ

50 100 150 200 

60 37.654 50.76 37.15 41.393 41.739 

80 36.012 36.933 44.345 35.441 38.182 

100 39.512 38.115 36.868 34.553 37.262 

120 35.747 34.075 34.36 34.435 34.654 

 36.456 38.181 39.971 37.231 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

1.3278 1.3278 2.6557 

ل 
و
أل
 ا
ع

فز
ان

T
1

 

60 32.349 35.335 31.909 36.526 34.030 

80 33.097 34.585 28.364 32.572 32.154 

100 32.683 35.661 33.360 27.726 32.358 

120 29.501 30.345 32.101 30.439 30.597 

 31.816 31.433 33.982 31.908 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.8373 0.8373 1.6746 

ي 
ان

نث
 ا
ع

فز
ان

T
2

 

60 29.209 33.720 33.715 29.176 31.455 

80 18.708 22.644 31.166 18.726 22.811 

100 21.969 25.061 20.057 5.953 18.260 

120 20.742 10.393 0.000 19.005 12.535 

 18.215 21.235 22.955 22.657 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.

 يعدالث انبذار
يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.8624 0.8624 1.7247 

ث 
ان
نث

 ا
ع

فز
ان

T
3

 

60 18.763 28.703 29.921 25.915 25.825 

80 1.667 29.341 20.537 0.956 13.125 

100 9.213 10.287 0.000 0.000 4.875 

120 0.000 0.000 2.224 7.963 2.547 

 8.708 13.170 17.083 7.411 انًتىسظ

 

 %5أ.ف.و.
 يعدالث انبذار

يستىياث 

 اننتزوجين
 انتداخم

0.5931 0.5931 1.1861 

في ىذه  ان يضأف دكرىا معنكيان امستكيات النتركجيف فقد ك أما
معنكيان بإ طاء  1-ىػ Nكغـ  100إذ تفكؽ المستكل  ،الصفة

قياسان غـ،  17.083أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 
 ، التي أ طت1-ػى Nكغـ  200ك 150ك 50بالمستكيات 

تابع، إذ % بالت49.02ك 22.90ك 56.61انخفاضان بنسبة 
غـ  8.708ك 13.170ك 7.411أ طت المتكسطات 

فقد كاف التداخؿ بيف  اممي الدراسة كفيما يخص  بالتتابع.
كغـ  60التكليفة إذ أ طت  ،معنكيان في تأثيره  مى ىذه الصفة

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  سماد Nكغـ  150بذار مع 
كغـ بذار  100التكليفات ، متفكقةن معنكيان  مى غـ 29.921

 Nكغـ  200كغـ بذار مع  100سماد ك Nكغـ  150مع 
كغـ بذار  120سماد ك  N كغـ 50كغـ مع  120ك سماد
. سماد كالتي لـ تعطي أم حاصؿ حبكب  Nكغـ  100مع 

اتضح إنو بزيادة  4كفي ضكء ما تقدـ، كاستنادان إلى الجدكؿ 
لمساؽ الرئيس  غـحبة  1000معدالت البذار يقؿ كزف 

، كقد يعكد سبب ىذا االنخفاض إلى T3و T2و T1كالفركع 
قمة ترسيب المادة الجافة في الحبكب نتيجةن لممنافسة الشديدة 

حدة  مى العناصر الغذائية كالضكء بيف النباتات في ك 
المساحة  ند معدالت البذار العالية مما يقمؿ مف كزف 

 Al-Hassanو Al-Obeidi الحبكب. كاتفؽ ذلؾ مع نتائج

فقد تبيف تفكؽ  ،كفيما يتعمؽ بمستكيات النتركجيف(. 3و  4)
 مى بقية المستكيات في إ طاء  1-ق Nكغـ  100المستكل 

 T1لمساؽ الرئيس كالفركع  غـحبة  1000أ مى متكسط كزف 

كقد يعزل ىذا التفكؽ إلى دكر النتركجيف في  ،T3و T2و
نشكء كتخميؽ السنيبلت كالزىيرات  ند اإلضافة المبكرة لو، 
فضلن  ف تأثيره في تقميؿ المنافسة بيف الفركع المتككنة 
كالحاممة لمسنابؿ نتيجةن إلضافتو  ند مرحمة االستطالة، كذلؾ 

 مى متكسط لعدد نتيجةن لتفكؽ ىذا المستكل في إ طاء أ
 (.2)جدكؿ  1-سنيبلت سنبمةال
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