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المستمخص
 بهدف دراسة2015-2014  كمية الزراعة– جامعة بغداد (الجادرية) خالل الموسم الشتوي/نفذت تجربه عاممية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية
 باستعمال تصميم القطاعات الكاممة المعشاة.تأثير معدالت البذار ومستويات النتروجين في تنظيم التفريع في الحنطة وعالقته بحاصل الحبوب ومكوناته

-

 كغم هـ200 و150 و100 و50 وأربعة مستويات نتروجين هي

 إذ،خالل موسم النمو

1-

وحاصل الحبوب طن ه

2-

في إعطاء أعمى متوسط

 كغم هـ120 و100 و80 و60  بثالثة مكررات وبأربعة معدالت بذار هيRCBD

 أظهرت النتائج اختالف عاممي الدراسة والتداخل بينهما معنوياً في التأثير عمى عدد السنابل م.1

 قياساً بالفروع األولية،1- طن هـ3.050 وحاصل الحبوب
1-

1-ـ

2-

 سنبمة م210.00  في إعطاء أعمى متوسط لعدد السنابل بمغM.S. تفوق الساق الرئيس

 كغم هـ80  فقد تفوق معدل البذار، أما فيما يتعمق معدالت البذار.)T3  والفرع الثالثT2  والفرع الثانيT1 (الفرع األول

 أما مستويات النتروجين فقد تفوق المستوى.مقارن ًة بمعدالت البذار األخرى
.قياساً بمستويات النتروجين األخرى

1-

1-

 طن ه4.775  سنبمة وحاصل الحبوب بمغ363 بمغ

 طن ه4.919  سنبمة وحاصل الحبوب بمغ382 بمغ
1-

 إذ بمغت نسبة مساهمة،وحاصل الحبوب طن هـ بتأثير عاممي الدراسة

2-

2-

بإعطاء أعمى متوسط لعدد السنابل م

2-

1-

لعدد السنابل م

 هـN  كغم150

اختمفت نسبة مساهمة الساق الرئيس عن الفروع األولية في عدد السنابل م

2.80 و32.55 ) التي بمغتT3  والفرع الثالثT2  والفرع الثانيT1  قياساً بالفروع (الفرع األ ول، بالتتابع%64.75 و50.82 الساق الرئيس

 يستنتج إن مجموع نسب مساهمة الفروع األولية يمثل نصف. بالتتابع لحاصل الحبوب%1.33 و7.90 و26.02 و، بالتتابع لعدد السنابل%3.80و
 في حين إن مجموع نسب مساهمة الفروع األولية يمثل نصف ما ساهمه الساق الرئيس في حاصل الحبوب،العدد الكمي لمسنابل ضمن عاممي الدراسة
.ضمن عاممي الدراسة
.Tiller 3  والفرع الثالثTiller 2  والفرع الثانيTiller 1  الفرع األول، مساهمة الفروع األولية، مساهمة الساق الرئيس:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول
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ABSTRACT
A Factorial experiment was conducted at the experimental farm of Field Crop College of Agriculture University
of Baghdad winter Season of 2014-2015. The 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 components.
Treatments were distributed in the Factorial experiment within Randomized Complete Black Design with three
replicates and 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 within two factors and their interaction
on the number of spikes and grain yield. Main stem produced the highest number of Spike 210.00 spike.m-2, and
grain yield 3.050 tan ha-1 compared to primary tillers (tiller1,tiller2,tiller3). Concerning the seeding rate 80 kg
ha-1 resulted in the highest number of Spike.m-2 363 spike and Grain yield 4.775 tan.h-1 compared to other seed
rates. The N level 150 kg ha-1 gave the highest number of spikes 382 spike and grain Yield 4.919 tan.h-1 compared
to other N levels. The percentage of contribution main stem 50.82, 64.57 % respectively compared to the tillers
(tiller1, tiller2, tiller3) which amounted to 32.55, 12.80 and 3.80 % respectively in the spikes number, and 26.02,
7.90 and 1.33 % respectively in grain yield. It could be conclude that the total contribution of the primary tillers
percentages represents a half the total number of spikes within two factors of study, while the total contribution
percentages of primary tillers is amounted to half the main stem contribution in the grain yield 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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يقكدنا الفيـ الجيد ألداء الفركع األكلية الى المعرفة الشاممة في

الصالًح ً
ً
َّ ًَّ
ات ًم ْنييـ َّم ْغًف ىرةن
آمينكا ىك ى مميكا َّ ى
ا ْل يكفَّ ىار ۚ ىك ى ىد الموي الذ ى
يف ى
ً
يما﴾
ىكأ ْ
ىج نار ى ظ ن

ف انيا احدل

اء كانت كراثية أـ
كبدالن مف كضع محددات مى التفريع سك ن
غيرىا أك إلغاء التفريع يمكف التفكير بكسائؿ لتنظيـ ىذا

المقدمة

(سكرة الفتح .)29 :

كيفية تحسيف حاصؿ الحبكب ،ككنيا تيعد أساسية كتعطي
تصك انر كاملن ف أداء النبات الجيد لكظائفو مف خلؿ
مساىمتيا في الحاصؿ الحبكبي .فضلن

التفريع كزيادة دد الفركع التي تبقى مى قيد الحياة كتحمؿ

االليات التكيفية في بعض نباتات محاصيؿ الحبكب كالحنطة

سنابؿ .استنادان إلى ىذه الحقائؽ نفذت دراسات كاسعة في

لحفظ التكازف بيف المصدر كالمصب ( .)12تتككف الفركع

االبتدائية

Primary tillers

ادة

العراؽ في مجاؿ تفريع الحنطة خلؿ المدة (–2007

مى الساؽ الرئيس

لمنبات آما الفركع الثانكية  Secondary tillersفتتككف مف

تطرقت ىذه الدراسات الى القابمية التفريعية
 )2014إذ
ى
 Tillering capacityكنمط التفريع Tillering pattern

كرقتيف اك ثلث مى الساؽ الرئيس كيخرج الفرع االكؿ مف

لعدة أصناؼ مف الحنطة بتأثير مكا يد الز ار ة كمعدالت

الفركع االبتدائية .ك مكمان تبدأ الحنطة بالتفرع بعد نشكء
الكرقة االكلى ،كالثاني مف الكرقة الثانية كالثالث مف الكرقة
الثالثة كىكذا كىذه تسمى بالفركع االبتدائية

البذار كمستكيات النتركجيف ( 3ك )4كتحت تأثير مؽ البذار

Primary

( )8كفي الذرة البيضاء تحت تأثير منظمات النمك ( )7كجزء

 ،tillersكتخرج فركع اخرل تسمى بالثانكية Secondary

مف مشركع بحثي ييدؼ إلى فيـ كتنظيـ ممية التفريع في

محاصيؿ الحبكب الصغيرة ( ،)14كبينت اف األىصناؼ

مف الفركع االبتدائية كىكذا بالنسبة لمفركع الثالثية التي تخرج

العراقية تمتمؾ قابمية تفريعيو انطبقت

مف الفركع الثانكية  ،كبصكرة تقريبية فأف  %50-30مف

مييا معادلة خطية
دد مف الفركع

حاصؿ الحبكب في الحنطة يأتي مف الساؽ الرئيس ك-50

( )Linearمف بدء التفريع الى أقصى

%70مف الفركع االخرل ( ،)16كأشار الباحثكف أنفسيـ في

كسمكت سمككان متشابيان في نمط إنتاج الفركع .كما تكصؿ

مف الفركع التي تنشأ مف الب ار ـ المكجكدة في اىباط االكراؽ

أصناؼ بتأثير معدؿ البذار كمستكل النتركجيف لمحاكلة

 )4( Al-Hassanإلى معرفة نمط كقابمية التفريع لعدة

دراسة اخرل الى أف معظـ حاصؿ الحبكب في الحنطة يأتي

التكصؿ إلى أفضؿ االصناؼ كمعرفة قابميتيا التفريعية كربط

السفمية ك تحت الظركؼ اال تيادية فأنيا تسيـ بحكالي %70

ذلؾ باحتياجاتيا السمادية .ييدؼ ىذا البحث الى تنظيـ

مف حاصؿ الحبكب .اف الفركع تمكف النبات مف التكيؼ

التفريع في الحنطة بتأثير امميف حقمييف اساسييف ىما معدؿ

لمظركؼ المختمفة التي يتعرض ليا في الحقؿ ( ،)17ىنالؾ

البذار كمستكيات النتركجيف لمعرفة مساىمة الفركع االكلية

أكجو نظر متباينة بشأف التفريع اذا كاف غزي ار اك محدكدا

الفرع األكؿ  Tiller1كالفرع الثاني  Tiller2كالفرع الثالث

فالبعض يذىب الى الرأم االكؿ كاالخر الى الثاني كقد برز

 Tiller3في حاصؿ الحبكب.

اتجاه أخر جديد ىك الغاء التفريع كما حصؿ في الشعير
( )11اذ تحكؿ الى نبات احادم الساؽ  .Monoculmاف

المواد وطرائق العمل

نفذت ىذه التجربة في حقؿ تجارب كمية الزار ة– جامعة

المدارس التي تد ك الى التفريع المحدكد اك إلغائو تكاجو نقدان

بغداد (الجادرية) خلؿ المكسـ الشتكم  2015 –2014في

مف الكثير مف الباحثيف كالميتميف بالتفريع كحتى المزار يف

تربة مزيجية طينية بيدؼ دراسة تأثير معدالت البذار

مى ا تبار إف محاصيؿ الحبكب الصغيرة ىي بطبيعتيا تنتج

كمستكيات النتركجيف في تنظيـ التفريع في الحنطة .كقد

فرك ان كثيرة ،استنادان إلى اآلية الكريمة في قكلو
ً
ًَّ
َّ ً
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أخذت ينات شكائية مف تربة الحقؿ مى مؽ (30 –0
كحممت في المختبر المركزم لكمية الز ار ة–
سـ) قبؿ الز ار ة .ي
جامعة بغداد كما مبينة في الجدكؿ .1
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) (Zadoks Growth Stageكالثانية

جدول .1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة

كفؽ مقياس  .)18( Zadoksاستعمؿ مبيد الديازنكف

انًىسى
انصفت
2015 – 2014
1يفصىالث انتزبت (غى .كغى )
272
انزيم
388
انطين
340
انغزين
يزيجيت طينيت Clay
نسجت انتزبت
Loom
7.24
درجت تفاعم انتزبت ()pH
2.37
االيصانيت انكهزبائي )dS.m-1( ECe
20.1
اننتزوجين انجاهز mg.kg-1
14.33
انفسفىر انجاهز mg.kg-1
85.0
انبىتاسيىو انجاهزmg.kg-1
0.86
انًادة انعضىيت%

المحبب لمكافحة حشرة النمؿ الفارسي بإضافتو نث انر

الخطكط ضمف الكحدات التجريبية .كقد تـ تنفيذ تجربة ْلنبات

البذكر تحت ظركؼ المختبر قبؿ الز ار ة في أطباؽ بترم
ككانت نسبة اْلنبات  .% 99 – 98تـ ز ار ة المحصكؿ
بتاريخ  2014/11/25كأ طيت الرية األكلى

الدراسة بنسبة  %100كالتي تراكحت بيف  10 –7أياـ كبعد
امتلؾ

مف كؿ كحدة تجريبية محركس مف الجيات األربع كذلؾ

 120 –100 –80كغـ ىػ ،1-كسماد النتركجيف بأربعة

بكضع لمات بلستيكية بيضاء متقابمتيف لمعينة الكاحدة في

مستكيات ىي  200 –150 –100 –50كغـ  Nىػ.1-

جميع الكحدات التجريبية كبثلثة مكررات لممسافة المحصكرة

مميات تحضير األرض كخدمة التربة قبؿ الز ار ة

بيف العلمتيف كضمف  50سـ طكؿ .ثـ حددت شكائيان في

مف تنظيؼ كازالة متبقيات المحصكؿ السابؽ كحراثة األرض

كؿ كحدة تجريبية  5نباتات كمحركسة مف الجيات األربع

المخصصة لمتجربة حراثتيف متعامدتيف باستعماؿ المحراث

لدراسة صفات النمك كايجاد حاصؿ الحبكب كمككناتو لكؿ مف

المطرحي القلب كنعمت التربة باألمشاط القرصية كسكيت

الساؽ الرئيس  Main Stemك الفرع األكؿ  Tiller 1كالفرع

األرض كقسمت إلى ألكاح كفتحت السكاقي ك ي ممت األكتاؼ

الثاني  Tiller 2كالفرع الثالث  Tiller 3إذ تـ تعميـ كؿ

بيف األلكاح كتركت مسافة  60سـ بيف الكحدات التجريبية

نبات لتميزه ف النبات اآلخر (الغير معمـ) بعلمة مطاطية

لممحافظة مى دـ تداخؿ مستكيات النتركجيف بيف الكحدات

برتقالية المكف بقطر  1أنج كتـ تعميـ فركع الــ  T1و T2و

التجريبية .إذ بمغت مساحة كؿ كحدة تجريبية  4ـ)2x2( 2

 T3ند بزكغ كؿ منيا مى النبات بعلمات مطاطية أيضان

مى  10خط بطكؿ  2ـ

بقطر  0.5أنج كبألكاف كأشكاؿ مختمفة ( لمة بيضاء

كبمسافة ز ار ة بيف الخطكط  20سـ كبعمؽ ز ار ة  5سـ ،إذ

مفتكحة– لمة سكداء محززة– لمة سكداء غير محززة)

يج ًي ىز  480كيس مف بذكر صنؼ العراؽ تكز ت حسب
معدالت البذار كلكؿ خط كمية البذار الخاصة بو بمقدار

بالتتابع ،ككضع مخطط لكؿ كحدة تجريبية مثبت فيو العينة

بطكؿ الػ  50سـ ،فضلن ف مكقع كؿ نبات مف النباتات

 4.8 – 4.0 – 3.2 – 2.4غـ مف البذكر بالتتابع ضمف

الخمسة المختارة شكائيان .سقيت أرض التجربة حسب الحاجة

معدالت البذار الداخمة بالدراسة .هسمدت أرض التجربة بسماد
السكبر فكسفات الثلثي  P2O5 %46قبؿ الز ار ة بمعدؿ
 100كغـ ىػ

كتـ مكافحة األدغاؿ الرفيعة كالعريضة بمبيد الشيفالير ضمف

الكقت األمثؿ لمرش (مرحمة  ZGS:13.21حتى )ZGS:19

أضيؼ دفعة كاحدة بمقدار  200غـ لكؿ

( ،)2كمكافحة حشرة المف بمبيد الككنفدكر مرتيف بيف مكافحة

كحدة تجريبية ( .)14استعمؿ سماد اليكريا ( )N %46كتـ

كأخرل مدة أسبك يف.

تجييز حصة كؿ كحدة تجريبية حسب المستكيات الداخمة

الصفات المدروسة

بالدراسة بمقدار – 32.608 – 21.739 – 10.869

 -1عدد السنابل م  :ح ً
صدت النباتات بعد كصكليا مرحمة
ي
النضج التاـ مف مسافة  50سـ طكؿ لكؿ كحدة تجريبية،

 43.478غـ لكؿ مرحمة ،إذ أضيؼ حسب المعيار التطكرم
لمنبات

مى أربعة دفعات األكلى

النبات

كرقتيف

كاممتيف

Full Expended

( )ZGS:12مى الساؽ الرئيس ندىا تـ تعميـ خط كاحد

دراسة امميف ىما معدالت البذار بأربعة مستكيات ىي –60

1-

ندىا ،كبعد

اكتماؿ ممية اْلنبات لجميع الكحدات التجريبية ضمف اممي

اممية كفؽ تصميـ القطا ات الكاممة

ـ ،2كاشتممت كؿ كحدة تجريبية

مى

الكحدات التجريبية لممحافظة مى البذكر ك دـ سحبيا خارج

المعشاة  RCBDبثلثة مكررات .حيث تضمنت التجربة

أجريت

ند مرحمة النمك

 ZGS: 13كالثالثة ند  ZGS:32كالرابعة ند ZGS:40

قبل الزراعة

استعممت تجربة

يحًىد وانحسن

ند الز ار ة ZGS:01
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كح ًسبت دد السنابؿ لكؿ من  MSو T1و T2و T3كحكؿ
ي
مى اساس المتر المربع.

سنابمو في المعدالت العالية مقارنة بسنابؿ الفركع .كيكضح
الجدكؿ  4إف معدؿ البذار  120كغـ ى ػ

 -2حاصل الحبوب طن هـ :1-بعد الدراس اليدكم لمنباتات

أ مى مساىمة لمساؽ الرئيس في

المحصكدة مف مسافة  50سـ طكؿ المعممة في خط مف كؿ

كغـ ى ػ

إلييا الحبكب المستعممة في حساب كزف  100حبة لممعاممة

غـ ـ

2-

1-

التي أ طت نسب مساىمة لمساؽ الرئيس بمغت

بمستكيات النتركجيف ،فقد أثرت بشكؿ معنكم في ىذه الصفة،

ذاتيا كزنت في ميزاف حساس  Sartoruisثـ حكؿ الكزف مف
إلى طف ى ػ

دد السنابؿ ـ

2-

بمغت

 38.32ك 45.87ك %53.93بالتتابع .أما فيما يتعمؽ

ف الحبكب كتنظيفيا جيدان تـ كزف الحبكب مضاؼ

1-

1-

تفكؽ بإ طاء

 % 65.63مقارنة ببقية معدالت البذار  60ك 80ك100

كحدة تجريبية لكؿ مف ال ػ  MSو T1و T2و T3كبعد زؿ
القش

يحًىد وانحسن

إذ تفكؽ المستكل  150كغـ  Nى ػ

1-

معنكيان بإ طاء أ مى
2-

ند رطكبة  .)1( %12اجرم التحميؿ

متكسط لعدد السنابؿ بمغ  189.20سنبمة ـ

االحصائي كتحميؿ التبايف حسب تصميـ  RCBDكقكرنت

مقدارىا  %21قياسان بالمستكل  50كغـ  Nى ػ

1-

كبنسبة زيادة
الذم أ طى

2-

المتكسطات الحسابية باستعماؿ أقؿ فرؽ معنكم بمستكل

أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  155.80سنبمة ـ

النتائج والمناقشة

متكسطان ليذه الصفة بمغ  160.0سنبمة ـ .2-كيتضح مف

يختمؼ معنكيان ف المستكل  100كغـ  Nى ػ

.%5

عدد السنابل م:2-
إف

الشكؿ  2إف ىذه الصفة انطبقت

 Nىػ

مراحؿ مبكرة مف حياة النبات في اثناء مرحمة انتاج الفركع

الرئيس بمغ  236.70سنبمة ـ

بزيادة

بذار مع  100كغـ  Nسماد بمغ  96.70سنبمة ـ .

1-

الفرع األول :T1

تكضح بيانات الجدكؿ  2إف دد السنابؿ ـ

كبنسبة

2-

لمفرع األكؿ

اتجيت نحك التناقص بازدياد معدالت البذار ،كيؤكد ذلؾ
الشكؿ  .1إذ أ طى معدؿ البذار  80كغـ ى ػ

متكسطان ليذه الصفة بمغ 166.70

1-

أ مى متكسط

1-

التي أ طت

ليذه الصفة بمغ  126.70سنبمة ـ ،2-متفكقان معنكيان مى بقية

ك 188.30سنبمة ـ ،2-كبنسبة انخفاض بمغت 20.6

معدالت البذار  60ك  100ك 120كغـ ق

ك %10.0بالتتابع ،كالمذاف اختمفا معنكيان فيما بينيما .كقد
يعزل ذلؾ لقدرتو العالية

كبزيادة مقدارىا % 59.14
2-

انخفاض مقدارىا  ،%40في حيف أ طى معدلي البذار 80

ك 100كغـ ى ػ

2-

ف أكطأ متكسط ليذه الصفة تحقؽ مف التكليفة  60كغـ

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ

 210.00سنبمة ـ ،2-مقارنةن بمعدؿ البذار  60كغـ ى ػ

1-

دد السنابؿ نتيجة تغير

مع  150كغـ  Nسماد قد أ طت أ مى متكسط لمساؽ

معدالت البذار ،كيبدك ذلؾ كاضحان في الشكؿ  ،1إذ أ طى

الذم أ طى أقؿ متكسط بمغ  125.80سنبمة ـ

التي أ طت نسب مساىمة

معدؿ البذار كمستكل التسميد فكانت التكليفة  120كغـ بذار

األكؿ  T1كالفرع الثاني  T2كالفرع الثالث T3.

2-

1-

كبالنسبة لمتداخؿ اختمفت استجابة

بينيما ليذه الصفة في كؿ مف الساؽ الرئيس  M.Sكالفرع

معدؿ البذار  120كغـ ى ػ

بمغت  ،%52.78مقارنة ببقية المستكيات 50

مقدارىا  50.42ك 47.76ك % 51.98بالتتابع (جدكؿ .)4

معنكية بيف معدالت البذار كمستكيات النتركجيف كالتداخؿ

1-

1-

ك 100ك 150كغـ  Nى ػ

( .)15تبيف النتائج المكضحة في الجدكؿ  2كجكد فركقات

تشير بيانات الجدكؿ  2إلى زيادة

2-

ضمف مستكيات النتركجيف قد تحققت ند المستكل  200كغـ

الباحثيف كمربي النبات في ىذا المجاؿ ،لككنو يتحدد في

دد السنابؿ ـ

مييا معادلة خطية

أ مى نسبة مساىمة لمساؽ الرئيس في دد السنابؿ الكمية ـ

الحبكبي الرئيسة في الحنطة ،كيمثؿ ىدفان يحظى باىتماـ

الساق الرئيس M.S:

الذم أ طى

 Leanerمعنكية مكجبة بزيادة مستكيات النتركجيف .أما

دد السنابؿ لكحدة المساحة مف مككنات الحاصؿ

2-

1-

كالذم لـ

متكسطان ليذه الصفة بمغ  110.80ك  120.80ك85.80

مى التنافس في معدالت البذار

سنبمة ـ

العالية مع النباتات األخرل مف جية كفرض سيادتو القمية

2-

بالتتابع ،كبنسبة انخفاض مقدارىا  12.54ك4.65

ك %32.28بالتتابع ،مى العكس مما كانت ميو ىذه الصفة

مى الفركع التي تميو في النبات الكاحد مف جية أخرل ،مما

في الساؽ الرئيس التي تزايدت بزيادة معدالت البذار .كيبيف

يؤدم إلى تحديد قدرة النبات مى التفريع كمف ثىىـ زيادة دد
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الجدكؿ  4إف معدؿ البذار  80كغـ ى ػ

1-

يحًىد وانحسن

أ طى أ مى

كما ىك كاضح في الشكؿ  .2كاف أ مى نسبة مساىمة لػ T2

مساىمة لمفرع األكؿ  T1في ىذه الصفة بمغت ،%34.90

تحققت ند المستكل  150كغـ

في دد السنابؿ الكمية ـ

في حيف كانت أكطأ مساىمة لو ند معدؿ البذار  120كغـ
ىػ

1-

 Nىػ

بمغت  .%26.81أما مستكيات النتركجيف فقد أ طى

المستكل  150كغـ  Nى ػ
 120.80سنبمة ـ

كغـ  Nى ػ

1-

2-

1-

 60كغـ بذار مع  150كغـ  Nسماد معنكيان بإ طاء أ مى

الذم أ طى متكسطان بمغ  119.20سنبمة ـ،2-

الصفة بمغ  100.00سنبمة ـ

2-

معادلة خطية

متكسط لعدد السنابؿ ـ

اقؿ متكسط ليذه

2-

بمغت  83.30سنبمة ـ

2-

مقارنة

بالتكليفة  120كغـ بذار مع  100كغـ  Nسماد التي أ طت

كبنسبة انخفاض بمغت

 .%17.2كيؤكد الشكؿ  2إف ىذه الصفة انطبقت

1-

(جدكؿ

 .)4كبالنسبة لمتداخؿ بيف اممي الدراسة فقد تفكقت التكليفة

كلـ يختمؼ معنكيان ف المستكل 200

في حيف أ طى المستكل  50كغـ  Nى ػ

بمغت  %14.84مقارنة بأكطأ نسبة مساىمة لو

بمغت  %10.43ند المستكل  200كغـ  Nى ػ

أ مى متكسط لعدد السنابؿ بمغ

1-

1-

2-

أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  3.3سنبمة ـ

مييا

2-

مقدارىا .%96

 Leanerمعنكية مكجبة بزيادة مستكيات

كبنسبة انخفاض

الفرع الثالث :T3

النتركجيف ،كىذا السمكؾ لمنتركجيف في ىذه الصفة لػ T1

لكحظ مف بيانات الجدكؿ  2إف معدالت البذار أثرت في

تشابو مع سمككو لػ  .M.Sكما يبيف الجدكؿ  4إف الفرع األكؿ

صفة دد السنابؿ ـ

 T1قد ساىـ ضمف المستكيات  50ك 100ك 150ك200

ل ػ  T3تأثي انر مماثلن لتأثيرىا في ىذه

الصفة ل ػ  T1و T2إذ تناقص ددىا بزيادة معدالت البذار.

كغـ  Nى ػ

1-

بنسبة  31.92ك 31.50ك 33.79ك%33.18

بالتتابع .حصؿ التداخؿ بيف

فقد أ طى معدؿ البذار  60كغـ ى ػ

اممي الدراسة فقد تفكقت

الصفة بمغ  25.83سنبمة ـ

التكليفة  80كغـ بذار مع  150كغـ  Nسماد معنكيان في
 146.70سنبمة ـ

في

أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  70.00سنبمة ـ.2-

في الشكؿ  .1فقد تفكؽ المعدؿ  60كغـ ىػ

البذار  120كغـ ى ػ

بالمعدؿ  120كغـ ىػ

لمفرع الثاني

2-

كغـ  Nى ػ

الػ  T2بمغ  20.00سنبمة ـ  .كلكحظ في الجدكؿ  4إف
معدؿ البذار األكطأ  60كغـ ى ػ

معنكيان بإ طاء أ مى
2-

ف المستكييف  50ك200

الذيف أ طيا متكسطان بمغ  10.83سنبمة ـ

2-

1-

تفكؽ بإ طاء أ مى نسبة

مساىمة ل ػ  T3في دد السنابؿ الكمية ـ

2-

بمغت % 4.40

مقارنة بالمستكل  200كغـ  Nى ػ 1-الذم أ طى أقؿ مساىمة

بمعدؿ البذار األ مى الذم أ طى أقؿ مساىمة لو في ىذه
الصفة بمغت  .%6.25أما دكر مستكيات النتركجيف في ىذه

لو فييا بمغت  .%3.08إف التداخؿ بيف اممي الدراسة كاف

الصفة فقد تفكؽ المستكل  150كغـ  Nى ػ 1-معنكيان بإ طاء

معنكيان في تأثيره

كبنسبة

زيادة مقدارىا  %35.27قياسان بالمستكل  200كغـ  Nى ػ

1-

المستكل  100كغـ  Nى ػ

بمغت  %20.06مقارنة

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  56.70سنبمة ـ

1-

لكمييما ،كما مكضح بالشكؿ  .2كيشير الجدكؿ  4إلى إف

تحققت مف

2-

بينما أ طى معدؿ

أقؿ مساىمة لػ  T3فييا بمغت

كبنسبة زيادة بمغت %31.58

2-

1-

1-

1-

متكسط لعدد سنابؿ الفرع الثالث بمغ  15.83سنبمة ـ

الذم أ طى أقؿ متكسط لعدد سنابؿ

أ مى مساىمة لػ  T2في دد السنابؿ الكمية ـ

2-

الذم

ضمف معدالت البذار بمغت

تفكؽ المستكل  150كغـ  Nى ػ

معنكيان بإ طاء

2-

1-

( %1.30جدكؿ  .)4كفيما يتعمؽ بمستكيات النتركجيف ،فقد

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  65.80سنبمة ـ  ،مقارنةن
1-

دد السنابؿ الكمية ـ

2-

 % 7.88ند معدؿ البذار  60كغـ ى ػ

تبيف بيانات الجدكؿ  2إف صفة دد سنابؿ ـ
ى
 T2بدأت بالتناقص بزيادة معدالت البذار ،كيظير ذلؾ جميان
1-

متفكقان معنكيان كبنسبة زيادة

مكضح في الشكؿ  .1كلكحظ إف أ مى نسبة مساىمة ل ػ T3

التكليفة  120كغـ بذار مع  200كغـ  Nسماد التي أ طت
الفرع الثاني :T2

أ مى متكسط ليذه

أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  4.17سنبمة ـ  ،كما

كبنسبة زيادة مقدارىا  %52قياسان مع

2-

2-

1-

بمغت  %83.8قياسان بمعدؿ البذار  120كغـ ى ػ

إ طاء أ مى متكسط لعدد سنابؿ الفرع األكؿ  T1بمغ
2-

2-

مى

دد السنابؿ ـ

2-

لػ  T3أذ أ طت

التكليفة  60كغـ بذار مع  50كغـ  Nسماد أ مى متكسط

1-

ليذه الصفة بمغت  33.33سنبمة ـ

الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  36.70سنبمة ـ،2-

2-

متفكقةن معنكيان

مى

التكليفات  100كغـ بذار مع  100كغـ  Nسماد ك 120كغـ
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بذار مع  150كغـ  Nسماد ك 120كغـ بذار مع  200كغـ

مجتمعة بمقدار  ،% 50.61في حيف ساىـ الساؽ الرئيس

 Nسماد التي لـ يلحظ فييا أم كجكد لسنابؿ ال ػ  T3إذ

 M.S.بنسبة  %49.53فقط .كبالنسبة لمتداخؿ بيف معدالت

أ طت متكسطان بمغ  0.00سنبمة ـ

البذار كمستكيات النتركجيف فقد تفكقت التكليفة  80كغـ بذار

عدد السنابل الكمية م

2-

.2-

(:)T3 – T2 – T1 –M.S

يظير مف بيانات الجدكؿ  3إن معدل البذار  80كغـ ى ػ

بمغ  363سنبمة ـ

1-

السنابؿ الكمية ـ

2-

كبنسبة زيادة بمغت  % 11.91قياسان

كبنسبة انخفاض مقدارىا

بمعدؿ البذار  120كغـ ى ػ

1-

ليذه الصفة بمغ  267سنبمة ـ

نتيجة لمزيادة الحاصمة في

الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه

 150كغـ  Nسماد التي أ طت أ مى متكسط ليذه الصفة،

تحقؽ نتيجة مساىمة كؿ ـن  M.Sو T1و T2و T3بنسبة

دد الفركع المنتجة (الحاممة

لمسنابؿ) في كحدة المساحة ،فضلن

ف قمة المنافسة

 94.34و 03.43و 34.38و %4.39بالتتابع .في ضكء ما

مى

تقدـ يلحظ إف النتائج في الجدكليف  3ك 4ىي محصمة

الضكء كالمكاد الغذائية في الكثافات الكاطئة ،كيؤكد ذلؾ

متأتية مف النتائج في الجدكؿ  2الخاصة بالساؽ الرئيس

الجدكؿ  4الذم يلحظ فيو إف نسبة مساىمة الفركع األكلية
 T1و T2و T3ضمف معدؿ البذار  80كغـ ى ػ
أ طى أ مى متكسط لعدد السنابؿ الكمية ـ

2-

1-

كالفرع األكؿ كالفرع الثاني كالفرع الثالث .كىنا يمكف اْلجابة

الذم

بمغت 09.43

مى التساؤؿ ىؿ تسيـ الفركع األكلية بتأثير اممي الدراسة

و 39.40و %9.04بالتتابع أم ساىمت مجتمعة بمقدار

في دد السنابؿ أـ ال؟ ككـ تبمغ نسبة ىذه المساىمة؟ ،لقد
أ طى الساؽ الرئيس متكسط مساىمة في دد السنابؿ الكمي

 ،%54.20في حيف ساىـ الساؽ الرئيس  M.S.بنسبة

في كحدة المساحة بمغت  ،%50.88ضمف اممي الدراسة،

 %45.92فقط .أما مستكيات النتركجيف فقد أ طى المستكل

 150كغـ  Nى ػ

2-

أ مى متكسط لعدد السنابؿ الكمية ـ

2-

بينما أ طت الفركع األكلية المتمثمة بػ  T1و T2و T3متكسط

بمغ

 382سنبمة ـ  ،بينما يسج ىؿ أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ
 304سنبمة ـ 2-ند المستكل  50كغـ  Nى ػ 1-كبنسبة

مساىمة في

 150كغـ  Nى ػ

كىنا ال بد أف نشير إلى إف الفركع الحاممة لمسنابؿ قد ساىمت

في إ طاء أ مى متكسط لعدد الفركع

الحاممة لمسنابؿ في كحدة المساحة ،فضلن
النتركجيف

بمقدار  ،%49.16أم بما يقارب نصؼ العدد الكمي لمسنابؿ

ف إف إ طاء

في كحدة المساحة في حيف إف النصؼ اآلخر يأتي مف

مى مراحؿ أدل إلى إحداث زيادة في نكاتج

مساىمة الساؽ الرئيس .ك ميو فإنو في حالة مكت أك فقداف

الساؽ الرئيس يمكننا الحصكؿ مى نصؼ العدد الكمي مى

التمثيؿ الضكئي ربما ممت مى تقميؿ المنافسة بيف الساؽ

األقؿ مف السنابؿ الخصبة مف الفركع األكلية الباقية مى قيد

الرئيس (الذم بدأ باستطالتو السريعة) كبيف الفركع المتككنة

مف جية كبيف الفركع نفسيا مف جية أخرل مما يؤدم لتكفير
الد ـ الغذائي اللزـ لنمك كنشكء أكبر

الحياة فضلن ف اْلفادة مف تقميؿ معدالت البذار كمستكيات
السماد النتركجيني المستخدمة بالز ار ة ،أذ إف معدؿ البذار

دد مف الفركع

 80كغـ ىػ

المنتجة حتى نياية المكسـ كا طائيا أفر ان حاممة لمسنابؿ مما
و
بشكؿ ايجابي في زيادة دد السنابؿ ـ .2-كتتفؽ ىذه
انعكس

حاصل الحبوب طن هـ:1-

ف إف الجدكؿ  4يؤكد إف نسبة مساىمة الفركع

األكلية  T1و T2و T3ضمف المستكل  150كغـ  Nى ػ
الذم تفكؽ بإ طاء أ مى متكسط لعدد السنابؿ الكمية ـ

1-

كالمستكل  150كغـ  Nىػ

1-

تفكقا معنكي نا

بإ طاء أ مى متكسط لعدد السنابؿ الكمي في كحدة المساحة.

النتائج مع نتائج باحثكف آخركف ( 4ك 5ك 6ك 10ك.)15

فضلن

دد السنابؿ الكمي في كحدة المساحة بمقدار

 32.60ك 12.76ك %3.79بالتتابع ،ضمف اممي الدراسة.

انخفاض بمغت  .%20.41كقد يعكد ذلؾ إلى تفكؽ المستكل
1-

2-

 .%42.33يكضح الجدكؿ  4إف التكليفة  80كغـ بذار مع

الصفة بمغ  320سنبمة ـ .2-كقد يعكد السبب في ىذا التفكؽ

1-

2-

بمغ  463سنبمة ـ ،2-مقارنة مع التكليفة

 60كغـ بذار مع  50كغـ  Nسماد التي أ طت أقؿ متكسط

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط لعدد السنابؿ الكمية ـ
2-

مع  150كغـ  Nسماد معنكيان بإ طاء أ مى متكسط لعدد

يلحظ مف بيانات الجدكؿ  5إف معدالت البذار كمستكيات

1-

النتركجيف كالتداخؿ بينيما ،كاف ليـ تأثي انر معنكيان في حاصؿ

2-

الحبكب لكؿ مف الساؽ الرئيس  M.Sكالفرع االكؿ T1

بمغت  31.62ك  14.84ك  % 4.14بالتتابع أم ساىمت
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كالفرع الثاني  T2كالفرع الثالث  T3كحاصؿ الحبكب الكمي

جدول  .2تأثير عاممي الدراسة في عدد السنابل م 2-لمساق

Total.

الرئيس والفروع

الساق الرئيس :M.S

يعدالث
انبذار (كغى
هــ)1-

يظير مف بيانات الجدكؿ  5إف معدالت البذار كاف ليا تأثي ارن
انساق انزئيس M.S.

الشكؿ  3إف معدؿ البذار  80كغـ ىػ 1-تفكؽ معنكيان بإ طاء

أ مى متكسط لحاصؿ الحبكب بمغ  3.050طف ىػ ،1-كبنسبة

زيادة بمغت  ،%27.21مقارنة بالمعدؿ  60كغـ ىػ

1-

الذم

أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  2.220طف ىػ ،1-بينما

لـ يختمؼ معنكيان ف معدلي البذار  100ك 120كغـ ىػ
ىػ

80

156.70

153.30

213.30

143.30

166.70

100

183.30

193.30

176.70

200.00

188.30

120

176.70

196.70

236.70

230.00

210.00

انًتىسظ

155.80

160.00

189.20

185.80

1-

أ.ف.و%5.

الذيف أ طيا متكسطان ليذه الصفة بمغ  3.031ك 3.041طف
1-

50
106.70

100
96.70

150
130.00

200
170.00

125.80

60

معنكيان في حاصؿ حبكب الساؽ الرئيس  ،M.Sإذ يبيف

يستىياث اننتزوجين (كغى هــ)1-

انًتىسظ

يعدالث انبذار
11.81

يستىياث
اننتزوجين
11.81

انتداخم
23.62

بالتتابع .كقد يعكد سبب ذلؾ إلى قدرة الساؽ الرئيس

60

83.30

106.70

116.70

136.70

110.80

العالية مى المنافسة في معدالت البذار العالية ،كيؤكد ذلؾ

80

110.00

126.70

146.70

123.30

126.70

100

126.70

100.00

110.00

146.70

120.80

120

80.00

83.30

110.00

70.00

85.80

انًتىسظ

100.00

104.20

120.80

119.20

حاصؿ الحبكب الكمي تحققت ند معدؿ البذار  120كغـ ىػ

انفزع األول T1

الجدكؿ  7الذم يبيف إف أ مى نسبة مساىمة لػ  M.Sفي

-

1-

 1مقدارىا  % 76.22كلـ تتحقؽ ند المعدؿ  80كغـ ق ،
في حيف كانت أقؿ مساىمة لو في ىذه الصفة ند معدؿ
البذار  60كغـ ىػ

1-

الذم أ طى نسبة مساىمة بمغت

1-

التي

أ طت المتكسطات  2.693ك 2.766ك 2.807طف ىػ

انفزع انثاني T2

قياسان ببقية المستكيات  50ك 100ك 200كغـ .Nىػ

60

43.30

63.30

83.30

73.30

65.80

80

43.30

63.30

80.00

30.00

54.20

100

53.30

43.30

30.00

10.00

34.20

1-

بالتتابع كبنسبة انخفاض بمغت  12.42ك 10.10ك%8.76
بالتتابع كما في الشكؿ  ،4كيؤكد ذلؾ الجدكؿ  7الذم يبيف
إف أ مى نسبة مساىمة لػ  M.Sفي حاصؿ الحبكب الكمي

120

10.00

3.30

33.30

33.30

انًتىسظ

37.50

43.30

56.70

36.70

يعدالث انبذار

يستىياث
اننتزوجين

انتداخم

5.80

5.80

11.61

أ.ف.و%5.

ند المستكل  50كغـ  Nىػ 1-إذ بمغت  %69.84بينما أقؿ

نسبة مساىمة لو في ىذه الصفة بمغت % 62.55

المستكل  150كغـ  Nىػ .1-أما دكر التداخؿ بيف

ند

60

33.33

26.67

23.33

20.00

اممي

80

3.33

16.67

23.33

20.00

15.83

100

3.33

0.00

16.67

3.33

5.83

120

3.33

13.33

0.00

0.00

4.17

انًتىسظ

10.83

14.17

15.83

10.83

يعدالث انبذار

يستىياث
اننتزوجين

انتداخم

1.077

1.077

2.154

انفزع انثانث T3

مع  150كغـ  Nىػ

1-

بمغ  4.283طف ىػ

بينما أ طت

التكليفة  60كغـ بذار مع  50كغـ  Nسماد أقؿ متكسط ليذه
الصفة بمغ  1.838طف ىػ

1-

20.00

25.83

الدراسة كاف لو تأثي انر معنكيان في ىذه الصفة فقد يسجؿ أ مى
متكسط لحاصؿ حبكب الػ  M.Sند التكليفة  80كغـ بذار
1-

يعدالث انبذار
7.78

1الحبكب لػ  M.Sفقد تفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ معنكيان
1-

15.56

أ.ف.و%5.

 .%49.81كبالنسبة لتأثير مستكيات النتركجيف في حاصؿ
في إ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  3.077طف ىػ

يستىياث
اننتزوجين
7.78

انتداخم

كبنسبة انخفاض بمغت

أ.ف.و%5.

.%57.08
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جدول  .3تأثير عاممي الدراسة في عدد السنابل الكمي.م
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2-

لكل من ( M.Sو T1و T2و\)T3
يستىياث اننتزوجين (كغى هــ)1-

T3 + T2 + T1 + M.S.

يعدالث انبذار
(كغى هــ)1-

50
267
313
367
270
304
يعدالث
انبذار
18.4

60
80
100
120
انًتىسظ
أ.ف.و%5.

100
293
360
337
297
322

150
353
463
333
380
382
يستىياث
اننتزوجين
18.4

200
400
317
360
333
352

انًتىسظ
328
363
349
320

انتداخم
36.8

جدول  .4نسب المساهمة لمساق الرئيس والفروع في عدد
السنابل الكمي م

2-

بتأثير عاممي الدراسة

عدد انسنابم
انكهي نهساق
انزئيس
2وانفزوع .و

يساهًت
% M.S

يساهًت
% T1

يساهًت
% T2

يساهًت
% T3

60
80
100
120

328
363
349
320

38.35
45.92
53.95
65.63

33.78
34.90
34.61
26.81

20.06
14.93
9.80
6.25

7.88
4.36
1.67
1.30

50
100
150
200
50 X
60

304
322
382
352

51.25
49.69
49.53
52.78

32.89
32.36
31.62
33.86

12.34
13.45
14.84
10.43

3.56
4.40
4.14
3.08

267

39.96

31.20

16.22

12.48

463

46.07

31.68

17.28

5.04

عىايم اندراست

يعدالث
انبذار
يستىياث
اننتزوجين
انتداخم

150
X
80

شكل  .2يوضح عدد السنابل م

2-

لكل من  M.S.وT1

و T2و T3ضمن مستويات النتروجين
الفرع األول T1

إف بيانات الجدكؿ  5يشير إلى تناقص حاصؿ حبكب الػ T1

بزيادة معدالت البذار .فقد أ طى المعدؿ  60كغـ ىػ 1-أ مى
متكسط ليذه الصفة بمغ  1.388طف ىػ 1-متفكقان معنكيان مى

بقية معدالت البذار ،إذ تحقؽ أقؿ متكسط لحاصؿ حبكب الػ

 T1ند المعدؿ  120كغـ ىػ 1-بمغ  0.874طف ىػ 1-كبنسبة
انخفاض بمغت  %37.03بينما انخفض معدلي البذار  80ك

 100كغـ ىػ

1-

بنسبة  10.66ك  % 21.03بالتتابع ،ف

المعدؿ  60كغـ ىػ

1-

كما مكضح في الشكؿ  .3كقد يعكد

ذلؾ إلى زيادة التنافس بيف النباتات مف جية كبيف الفركع

كالساؽ الرئيس مف جية أخرل

ند معدالت البذار العالية

كالذم يزداد ند تككيف كنشكء مكاقع الحبكب فينخفض بذلؾ
دد منشآت الحبكب  Grain Primordiaبكؿ نبات.
كيكضح الجدكؿ  7إف نسبة مساىمة الفرع  T1في حاصؿ
شكل  .1عدد السنابل م

2-

الحبكب الكمي ضمف معدالت البذار بمغت أ لىا ند معدؿ

لكل من  M.S.و T1و T2وT3

البذار  60كغـ ىػ

ضمن معدالت البذار

1-

بمغت  % 31.14بينما أقؿ نسبة

مساىمة لو في ىذه الصفة يسجمت ند المعدؿ  120كغـ ىػ
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بمغت .% 21.90أما مستكيات النتركجيف فيلحظ مف

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 0.448

كبنسبة زيادة

متكسط ليذه الصفة بمغ  0.250طف ىػ .1-كيلحظ مف

الشكؿ  4تفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ

1-

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  1.315طف ىػ
مقدارىا ،% 32.62

طف ىػ ،1-في حيف أ طى المستكل  50كغـ  Nىػ

معنكيان بإ طاء

1-

ف المستكل  50كغـ  Nىػ

1-

1-

أقؿ

الجدكؿ  7إف المستكل  200كغـ  Nىػ 1-تفكؽ بإ طاء أ مى

الذم

أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  0.886طف بينما أ طت

نسبة مساىمة لػ  T2في حاصؿ الحبكب الكمي بمغت 9.44

ك 1.168طف ىػ 1-كلـ يختمفا معنكيان فيما بينيما ،كقد يعزل

مساىمة لو في ىذه الصفة بمغت .% 6.48كبالنسبة لمتداخؿ

المستكيات  100ك 200كغـ  Nىػ

1-

المتكسطيف 1.230

ذلؾ إلى تفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ

السنابؿ ـ

1-

1-

في زيادة

 %قياسان بالمستكل  50كغـ  Nىػ

دد

1-

الذم أ طى أقؿ نسبة

بيف اممي الدراسة فقد كاف معنكيان إذ تفكقت التكليفة  60كغـ

لػ ( T1جدكؿ  )2مما أدل إلى زيادة حاصؿ

بذار مع  200كغـ  Nسماد معنكيان بإ طاء أ مى متكسط

في حاصؿ الحبكب الكمي ضمف مستكيات النتركجيف بمغ

بذار مع  150كغـ  Nسماد التي لـ تعطي أم حاصؿ حبكب

ليذه الصفة بمغ  0.901طف ىػ

الحبكب .كيظير في الجدكؿ  7إف أ مى نسبة مساىمة لػ T1

1-

 % 28.26ند المستكل  100كغـ  Nىػ 1-بينما أقؿ نسبة

إذ بمغ متكسطيا  0.000طف ىػ.1-

مساىمة لو في ىذه الصفة يسجمت ند المستكل  50كغـ N
ىػ 1-بمغت .% 22.98كبالنسبة لمتداخؿ بيف معدالت البذار

الفرع الثالث :T3

مقارنةن بالتكليفة  120كغـ

لكحظ مف النتائج في الجدكؿ  5كالشكؿ  3إف زيادة معدالت

كمستكيات النتركجيف فقد أ طت التكليفة  60كغـ بذار مع

البذار أدت إلى تناقص حاصؿ حبكب الػ  ،T3إذ إف أ مى
1-

 200كغـ  Nسماد أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ 1.776

حاصؿ حبكب تحقؽ

سماد التي أ طت أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  0.500طف

الدراسة إذ تحقؽ أقؿ حاصؿ حبكب ند المعدؿ  120كغـ

1-

طف ىػ 1-مقارنة مع التكليفة  120كغـ بذار مع  200كغـ N

ند معدؿ البذار  60كغـ ىػ

 0.155طف ىػ  ،متفكقان معنكيان

بمغ

مى بقية المعدالت قيد

ىػ.1-

ىػ

الفرع الثاني :T2

 ،%كقد يعكد سبب ذلؾ لنفس السبب المذككر في  T1ك

1-

1-

بمغ  0.003طف ىػ  ،كبنسبة انخفاض بمغت 98.06
1-

مف بيانات الجدكؿ  5يتضح إف معدالت البذار سمكت في

 .T2كالجدكؿ  7يكضح إف المعدؿ  60كغـ ىػ

ىذه الصفة لػ  T2سمككان مشابيان لسمككيا في ىذه الصفة لػ

أ مى نسبة مساىمة لػ  T3في حاصؿ الحبكب الكمي مقدارىا
1-

أ طى

 ،T1إذ بدأ حاصؿ الحبكب بالتناقص مقابؿ زيادة معدالت

 ،%3.48مقارنة بالمعدؿ  120كغـ ىػ

البذار .كمف خلؿ الشكؿ  3تبيف إف معدؿ البذار  60كغـ

نسبة مساىمة لو في ىذه الصفة بمغت  .% 0.08أما

تفكؽ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ

مستكيات النتركجيف فقد أثرت معنكيان في حاصؿ حبكب الػ

ىػ

1-

1-

 0.694طف ىػ  ،مقارنةن ببقية معدالت البذار ( 80ك100

ك )120كغـ ىػ

1-

 ،T3إذ تفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ

التي أ طت متكسطان ليذه الصفة بمغ

 0.416ك  0.233ك  0.072طف ىػ

1-

الذم أ طى أقؿ

1-

أ مى متكسط ليذه الصفة بمغ  0.080طف ىػ

بالتتابع ،كانخفض

معنكيان بإ طاء

1-

المستكيات إذ تحقؽ أقؿ متكسط ليذه الصفة

مقارنةن ببقية

ند المستكل

 50كغـ  Nىػ 1-بمغ  0.028طف ىػ 1-كبنسبة انخفاض بمغت

حاصميا بنسبة  40.05ك  66.42ك  % 89.62بالتتابع.

 .% 65كاف أ مى نسبة مساىمة لػ  T3ضمف مستكيات

كقد يعكد سبب ذلؾ لنفس السبب المذككر في الفرع األكؿ

 .T1كالجدكؿ  7يبيف إف أ مى نسبة مساىمة لػ  T2في

النتركجيف تحققت

حاصؿ الحبكب الكمي ضمف معدالت البذار بمغت 15.57

 ،% 1.63في حيف أقؿ نسبة مساىمة لو تحققت

 %ند المعدؿ  60كغـ ىػ

1-

بينما أقؿ نسبة مساىمة لو في

ىذه الصفة تحققت ند معدؿ البذار  120كغـ ىػ

1-

المستكل  50كغـ  Nىػ

بمغت

1-

ند

بمغت ( % 0.73جدكؿ  .)7أما

التداخل بيف معدالت البذار كمستكيات النتركجيف فقد كاف

.% 1.80كاف دكر مستكيات النتركجيف في ىذه الصفة كاف
معنكيان ،إذ يكضح الشكؿ  4إف المستكل  150كغـ  Nىػ

ند المستكل  150كغـ  Nىػ

1-

بمغت

معنكيان في تأثيره مى ىذه الصفة ،إذ يسجؿ أ مى متكسط
لحاصؿ حبكب الػ  T3ند التكليفة  60كغـ بذار مع 100

1-
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مى

أقؿ متكسط لحاصؿ الحبكب الكمي بمغت  76.22ك21.90

التكليفات  100بذار مع  100كغـ  Nسماد ك 100كغـ بذار

ك 1.80ك % 0.08بالتتابع (جدكؿ  .)7كبالنسبة لمستكيات
النتركجيف فقد تفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ 1-بإ طاء أ مى

مع  150كغـ  Nسماد ك 120كغـ بذار مع  50كغـ N

1متكسط لحاصؿ الحبكب الكمي بمغ  4.919طف ىػ  ،متفكقان

سماد ك 120كغـ بذار مع  200كغـ  Nسماد التي لـ تعطي
أم منيا حاصلن يذكر إذ بمغت متكسطاتيا  0.000طف ىػ

-

معنكيان مى بقية المستكيات  50ك  100ك  200كغـ N
ىػ ،1-بنسبة زيادة مقدارىا  21.61ك  11.52ك % 9.16

.1

بالتتابع ،كتعزل ىذه النتيجة لتفكؽ المستكل  150كغـ  Nىػ

حاصل الحبوب الكمي (  M.Sو  T1و  T2و :)T3

 1في إ طاء أ مى متكسط مف دد الفركع األكلية.ـ

يلحظ في نتائج الجدكؿ  6إف معدالت البذار أثرت معنكيان
في حاصؿ الحبكب الكمي ،إذ تفكؽ معدؿ البذار  80كغـ ىػ

-

السنابؿ الكمية.ـ

2-

2-

-

ك دد

(جدكؿ  )2ككذلؾ كزف  1000حبة إذ إنو

معنكيان بإ طاء أ مى متكسط لحاصؿ الحبكب الكمي بمغ

لـ يختمؼ معنكيان ف المستكل  100كغـ  Nىػ 1-الذم أ طى

1-

الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه

2-

الصفة بمغ  3.990طف ىػ

بينما أ طى المعدالف 60

1

 4.775طف ىػ ،1-كبنسبة زيادة مقدارىا  ،%16.35مقارنة

بمعدؿ البذار  120كغـ ىػ

1-

أ مى متكسط لمصفة .كالجدكؿ  7يكضح نسبة مساىمة كؿ

مف  M.Sك  T1ك  T2ك  T3في دد السنابؿ الكمية ـ
ند المستكل  150كغـ  Nى ػ

ك 100كغـ ىػ 1-متكسطان ليذه الصفة بمغ  4.457ك 4.374
طف ىػ

1-

ك 9.11ك % 1.63بالتتابع ،بينما ساىـ كؿ منيـ في
المستكل  50كغـ ىػ

بالتتابع ،كلـ يختمفا معنكيان فيما بينيما .كقد يعزل

ذلؾ لتفكؽ المعدؿ  80كغـ ىػ

لعدد السنابؿ الكمي ـ

2-

1-

في إ طاء أ مى متكسط

أما التداخؿ بيف

البايكلكجي .كقد يعكد سبب تفكؽ معدالت البذار المنخفضة

1-

 150كغـ  Nىػ معنكيان بإ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة

بمغ  6.549طف ىػ

نسبة نمك كتطكر لمب ار ـ بشكؿ اـ كىلؾ نسبة قميمة مف
الفركع مما أدل إلى زيادة تراكـ المادة الجافة لمفركع كزيادة
دد السنابؿ الخصبة.ـ

دد السنيبلت.سنبمة،1-

أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغت  3.031طف ىػ  .كالجدكؿ 7

يكضح إف نسبة مساىمة كؿ مف  M.Sك  T1ك  T2ك T3
في التكليفة التي أ طت أ مى حاصؿ حبكب بمغت 63.62
ك  25.22ك  10.09ك  % 1.07بالتتابع ،بينما في التكليفة

انخفاض مساىمة الفركع في الحاصؿ ،فضلن ف إف الفركع
في المكاقع السفمى كاف ليا قابمية إنتاج أ مى مف الفركع في

التي أ طت أقؿ متكسط لحاصؿ الحبكب كانت نسبة كؿ

المكقع األ مى ( ،)19كاتفؽ ذلؾ مع ما استنتجو ( )13إذ

منيـ  72.88ك 21.25ك 5.77ك .% 0.10كفي ضكء ما

تقدـ مف نتائج ،يستنتج إف الساؽ الرئيس أسيـ بنسبة 64.75

بينكا إف انخفاض الكثافات النباتية أدل إلى زيادة ظيكر

 %مف الحاصؿ الكمي ضمف

مى قيد الحياة كزيادة مساىمتيا في تراكـ
ف إنو لمفركع في

الفركع ذات المكاقع العميا ( .)9كاف نسبة مساىمة كؿ

مف  M.Sك  T1ك  T2ك  T3في ىذه الصفة ند معدؿ
البذار  80كغـ ىػ

اممي الدراسة ،في حيف

أسيمت الفركع األكلية  T1ك  T2ك  T3بنسبة .% 35.25

المكاقع المنخفضة حاصلن لكؿ سنبمة أ مى مف الحاصؿ في

1-

كبنسبة زيادة مقدارىا % 46.28
1-

ظيكر األفرع كتقميؿ تراكـ المادة الجافة مما أدل إلى

المادة الجافة كحاصؿ الحبكب ،فضلن

1-

مقارنة بالتكليفة  100كغـ مع  150كغـ سماد كالتي أ طت

ك مى العكس في معدالت البذار العالية التي أدت إلى تقميؿ

الفركع كبقائيا

اممي الدراسة فقد كاف دكره معنكيان في

حاصؿ الحبكب الكمي إذ تفكقت التكليفة  80كغـ بذار مع

في إ طاء أ مى متكسط ليذه الصفة ككنيا أ طت أ مى

2-

1-

الذم أ طى أقؿ متكسط ليذه الصفة

بنسبة بمغت  69.84ك 22.98ك 6.48ك % 0.73بالتتابع.

(جدكؿ  )2كأ مى متكسط لمحاصؿ

كزيادة

1-

بمغت  62.55ك26.73

الذم أ طى أ مى حاصؿ حبكب بمغت

 63.87ك 25.97ك 8.71ك % 1.42بالتتابع ،مقارنة بنسبة
المساىمة لكؿ منيـ ند المعدؿ  120كغـ ىػ 1-الذم أ طى
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جدول  .6تأثير عاممي الدراسة في حاصل الحبوب الكمي

لمساق الرئيس والفروع
يعدالث
انبذار (كغى
هــ)1-

طن هـ

يستىياث اننتزوجين (كغى هــ)1-

انًتىسظ

50
1.838

100
1.892

150
2.462

200
2.690

2.220

80

2.209

3.170

4.283

2.538

3.050

100

3.743

3.300

2.135

2.948

3.031

120

2.981

2.703

3.426

3.052

3.041

انًتىسظ

2.693

2.766

3.077

2.807

60

يعدالث
انبذار (كغى
هــ)1-

انساق انزئيس M.S.

50

100

150

60

3.365

4.028

4.989

5.446

4.457

80
100
120
انًتىسظ

3.031
5.274
3.754
3.856

4.939
4.335
4.107
4.352

6.732
3.511
4.445
4.919
يستىياث
اننتزوجين
0.1457

4.396
4.376
3.653
4.468

4.775
4.374
3.990

انتداخم
0.2913

جدول  .7نسب مساهمة كل من (– T2 – T1 – M.S

0.2048

60

0.791

1.501

1.483

1.776

1.388

80

0.644

1.443

1.698

1.175

1.240

100

1.479

0.622

1.066

1.219

1.096

120

0.629

1.355

1.012

0.500

0.874

انًتىسظ

0.886

1.230

1.315

1.168

أ.ف.و%5.

يعدالث انبذار
0.1457

يستىياث
اننتزوجين
0.1024

0.1024

يستىياث اننتزوجين (كغى هــ)1-

انًتىسظ
200

أ.ف.و%5.

يعدالث انبذار

1-

لمساق الرئيس والفروع

انتداخم

 )T3في حاصل الحبوب الكمي طن هــ
الدراسة

1-

بتأثير عاممي

يساهًت
MS
%

يساهًت
% T1

يساهًت
% T2

يساهًت
% T3

49.81

31.14

15.57

3.48

80

4.775

63.87

25.97

8.71

1.42

100

4.374

69.30

25.06

5.33

0.30

يستىياث
اننتزوجين
0.0817

انتداخم

120

3.99

76.22

21.90

1.80

0.08

0.1634

50

3.856

69.84

22.98

6.48

0.73

60

0.663

0.409

0.804

0.901

0.694

100

4.352

63.56

28.26

6.78

1.40

80

0.175

0.315

0.679

0.496

0.416

150

4.919

62.55

26.73

9.11

1.63

100

0.018

0.413

0.310

0.191

0.233

200

4.468

62.82

26.14

9.44

1.59

120

0.144

0.044

0.000

0.101

0.072

انًتىسظ

0.250

0.295

0.448

0.422

يعدالث انبذار

يستىياث
اننتزوجين

انتداخم

0.0220

0.0220

0.0440

60

0.074

0.226

0.240

0.080

0.155

80

0.003

0.011

0.072

0.187

0.068

100

0.034

0.000

0.000

0.018

0.013

120

0.000

0.005

0.007

0.000

0.003

انًتىسظ

0.028

0.061

0.080

0.071

يعدالث انبذار

يستىياث
اننتزوجين

انتداخم

0.0048

0.0048

0.0096

عىايم
اندراست
60

أ.ف.و%5.

يعدالث انبذار

انفزع انثاني T2
انفزع انثانث T3

أ.ف.و%5.

انتداخم

أ.ف.و%5.

يستىياث اننتزوجين

0.0817

يعدالث انبذار

انفزع األول T1

حاصم انحبىب
انكهي
نهساق انزئيس
وانفزوع
1طن هــ
4.457

50
X
80
150
X
80

3.031

72.88

21.25

5.77

0.10

6.732

63.62

25.22

10.09

1.07
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