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 الرغلنبات يف منو وحاصل ونوعية  يالنرتوجينلسماد امياه الري و نوعية تأثري
 Atriplex spp 

 *1علي حليل الجياشي               2شيماء إبراهيم الرفاعي              1فيصل محبس الطاهر
 جامعة المثنى -كلية الزراعة  -قسم المحاصيل الحقلية  1

 جامعة البصرة -كلية الزراعة  -ة قسم المحاصيل الحقلي 2         
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثالث

 
 املستخلص

ين من لدراسة تأثير نوع 2011 وسمالم، خالل جنوب العراق محافظة المثنى فيحقلية التجربة ال أجريت       
هي ري لل مصدرثالث و  cauescens Atriplexواألمريكي  halimus Atriplexالملحي  هماالرغل نبات 

 / هكتار N( كغم 60،  30،  0)هي تسميد النتروجيني للمستويات ثالث ري بالتناوب( و و ماء بئر و )ماء نهر 
باستخدام تصميم المنشقة  –المنشقة تصميم األلواح ب طبقت التجربة . في بعض صفات النمو والحاصل والنوعية

 األلواحالرئيسة ومصادر الري  األنواع األلواحاحتلت وبثالث مكررات  R.C.B.D القطاعات العشوائية الكاملة
 اغلبفي  الملحيالرغل تفوق  النتائجظهرت ا تحت الثانوية. األلواح ومستويات التسميد النتروجيني الثانوية

وعدد  (طن/ هكتار 10.43)األخضر ية وحاصل العلف وعدد األفرع الخضر  )ارتفاع النباتالصفات المدروسة 
الري بماء النهر تفوقًا معنويا في حاصل البذور ق حقو  ،(% 42.43) األليافة ونسبنبات ال/ الثمرية األفرع

)ارتفاع  يف معنوياً بالتناوب  الري  مصدرتفوق ( بينما % 27.68البروتين الخام )نسبة و طن/ هكتار(  2.05)
وق مصدر الري بماء وتف ،نباتال الثمرية/ األفرعطن/ هكتار( وعدد  8.94) األخضرالعلف  وحاصلالنبات 

 (.% 38.47) األليافالبئر في نسبة 
وحاصل العلف  الخضرية األفرعارتفاع النبات وعدد ( في ه/ Nكغم  60) النتروجيني مستوى التسميد تفوق 

نبات وحاصل الطن/ هكتار( وعدد األفرع الثمرية/  3.59) وحاصل العلف الجافطن/ هكتار(  9.65) األخضر
 كما ظهر (.% 38.59) األليافنسبة و  (% 27.62) ونسبة البروتين الخامتار( طن/ هك 1.99البذور )

 ( /ه Nكغم  60التسميد النتروجيني  × )النوع الملحيو الري بالتناوب(× )الرغل الملحي  ت الثنائيةلتداخالل
 × بالتناوب الري  × )الرغل الملحيوالتداخل الثالثي ( /ه Nكغم  60 التسميد النتروجيني × )الري بالتناوبو

حاصل العلف و  ارتفاع النبات وعدد االفرع الخضريةفي معنويًا رًا يأثت( /ه Nكغم  60 التسميد النتروجيني
 والجاف. األخضر
 املقدمة

من األراضي المزروعة في وسط  %75 إذ إن ،اعية في العراق من مشكلة الملوحةتعاني معظم األراضي الزر 
أصبحت الملوحة )ملوحة  فقدوعلى هذا  (،1989 ة وبدرجات متفاوتة )الزبيدي،العراق هي متأثرة بالملوح يوجنوب

مشكلة تبرز في مدن العراق بتقدم الزمن ال هذه بدأتو  التنمية الزراعية في البلد، أمامعائقًا التربة أو مياه الري( 
محاصيل العلف  ل ومنهاانخفاضًا ملحوظًا في إنتاجية المحاصي ةً مسبب ومنها محافظة المثنى على وجه التحديد

الثروة قطاع لجت(، األمر الذي انعكس سلبًا على او  البيضاء ةلذر افي العراق وهي )الشعير و  زراعتها السائد
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توفير العلف األخضر وعلى  الحيوانية خاصة في فصل الصيف الطويل نسبيًا حيث تشح مصادر العلف، كون 
 إعادة هذهوألجل (. 1991الحيوانات )التكريتي ومحمد ، هو أفضل األساليب وأرخصها لتغذية أنواعهاختالف 

إجراء عمليات استصالح متكاملة تبدأ بتنفيذ شبكات للري والبزل وا عادة  األمراألراضي إلى سابق عهدها يتطلب 
تعديل وتسويه وغسل وهي أعمال باهظة التكاليف تحتاج إلى سياسة زراعية تتبناها الدولة ويصعب القيام بها 

ظل  في التي يصعب توفيرهاو توى األفراد، فضاًل عن حاجة عمليات الغسل إلى كميات كبيرة من المياه، على مس
  الذي ،األمر (FAO ,1992) مستقبال تفاقمها واحتمالية الحاضر الوقت في شحه مياه الري وارتفاع ملوحتها

يجاد السبل إتباع أساليب أخرى اقل كلفة وباإلمكان تحقيقها ومنها التعايش م يستوجب ع مشكلة الملوحة كواقع وا 
لتحقيق ذلك من خالل استنباط أصناف ذات مقدره على تحمل الملوحة أو استقدام نباتات من بيئات أخرى  الكفيلة

ذات مقدره على تحمل قسوة الظروف ومعرفة مدى مقدرتها على تحمل الملوحة، السيما النباتات البرية الرعوية 
ذات تنوع حيوي وهي  لمثنى التي تغطي مساحة واسعة جدا من محافظة ابادية راء والاراضي الصحالمنتشرة في 

              الشجيرات التي تنمو في المناطق الجافة وشبه  منوهو Atriplex  الرغل ومن هذه النباتات نبات
              لي يضم جنس الرغل نباتات مختلفة تتميز بصفات تًكيف وتحمل بيئي عااذ الجافة والصحراوية، 

(1992 ,Le-Houerou ) في األراضي المالحة واإلسهام في تطوير مراعي طبيعية  هايمكن أن ينجح استزراع، و
 وقد اُستخدم هذا النبات في تجارب واسعة إلعادة تأهيلAtriplx halimus الملحي السيما الرغل جديدة 

  2000و نصر وآخرون،  Paetzold and Chikh Mohamed ,1991)األراضي الملحية المتدهورة 
 للملوحة. ، لكون نبات الرغل يمتلك آلية مقاومة(  Abbad et al  ,2004و

إن زراعة نبات الرغل يحقق فائدتين أولهما إمكانية هذا النبات مواجهة مشكلة التملح سواء كانت في التربة        
فرازها ، وثانيهما إن أو مياه الري لمقدرته على النمو تحت هذه الظروف والعتماد يتوقع ه آلية تجميع األمالح وا 

قيمة غذائية جيدة كالبروتين الخام والرماد لهذا النبات أهمية كبيرة في تغذية الحيوانات كونه نبات رعوي، يحتوي 
-Abu ,2003) الكالسيوم و الصوديوم والبوتاسيومكبعض العناصر المعدنية المهمة واأللياف والدهن الخام و 

Zanat،)  إن استعمال المياه المالحة ومن مصادرها المختلفة كالمياه الجوفية ومياه المبازل يمثل احد البدائل كما
لتلبية االحتياجات الزراعية ويؤدي إلى توفير جزء مهم من المياه العذبة لغرض االستعماالت األخرى. فضاًل عن 

وتردي نوعية المياه يفرض الحاجة الستخدام مياه واطئة  االخيرةأن النقص في الوارد المائي المتحقق في السنوات 
 .(2003النوعية ألغراض الري )فهد وآخرون، 

الزيادة في التركيز الملحي تؤدي إلى خفض عملية النترجة إضافة إلى دور النتروجين في زيادة المسااحة  ان     
لترباااة ساااوف يتاااوفر للنباااات بالدرجاااة والكمياااة الورقياااة للنباااات مماااا يااانعكس ايجابياااًا فاااي زياااادة النماااو فعناااد إضاااافته ل

المطلوبة لتحقيق النمو األفضل وتحقيق توازن غذائي فاي محلاول الترباة وداخال أنساجة النباات ، فضااًل عان كوناه 
يحتاجااه بكميااات كبياارة ولااه تااأثير كبياار فااي زيااادة إنتاااج معظاام المحاصاايل ) النعيمااي، و  مشااجعًا لنمااو خضااري جيااد

تقدم ولكون مشكلة الملوحة آخذه فاي التفااقم فاي الابالد كاان الباد مان البحاث عان حلاول  ابناءًا على مو (،  1999
منهاا التعاايش مااع هاذا الواقااع مان خااالل اساتقدام  نباات الرغاال بنوعياه )الملحااي واألمريكاي( وزراعتااه فاي األراضااي 

اليااة لسااد الاانقص الحصااول علااى علااف ذو قيمااة غذائيااة ع بهاادفكواحاادة ماان أولااى التجااارب فااي البلااد المتملحااة 
إمكانية استغالل المياه المالحة  ، معشح األعالف تالحاصل في إنتاج األعالف، السيما في موسم الصيف حيث 
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تحديااد أفضاال و  )مياااه المبااازل وا(بااار( التااي تهاادر دون فائاادة كمياااه المصااب العااام المالحااة فااي ري هااذه النباتااات
نتاجه كمًا ونوعًا.مستوى للتسميد النتروجيني الذي يضمن تحسين نم   و النبات وا 

 املواد وطرائق العمل
( ساانوات فااي 6ُنفااذت تجربااة حقليااة فااي إحاادى األراضااي الهامشااية المالحااة والمتروكااة باادون زراعااة لماادة )       

                        الترباااة وتااام اخاااذ مجموعاااة مااان عيناااات جناااوب العاااراق، ناحياااة ألنجماااي التابعاااة لقضااااء الرميثاااة / محافظاااة المثناااى،
التحالياال الكيميائيااة  وأجرياات عليهااا مجموعااة ماانساام(،  90 - 0التجربااة قباال الزراعااة، وماان العمااق ) ارض نماا

 (1والفيزيائية األساسية المبينة في جدول )
 الزراعة* وبعد الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة قبل خصائص( بعض ال1جدول )

 

Texture pH 
Ec. 

(des./m) 

Soil structure  (%)   
        Minerals   

         (mg/ kg) 

 

 Sand Loam Clay N K P  Nacl 

  Before  Clay Loam 8.0 20.7 8.7 48.5 42.8 2.4 80 81 41.9 

After     Clay Loam 8.3 8.1 8.7 48.5 42.8 38 62 53 16.2 

 

           باسااااتخدام تصااااميم ( design Split_Split_plots)المنشااااقة  –تصااااميم األلااااواح المنشااااقة طبقاااات التجربااااة ب     
R.C.B.D    ضاو مكاررات، وبثالث  /Pكغام  30) قبال الزراعاة وبكمياة(  P2O5 %46ف الساماد الفوسافاتي )يا 

و  halimus Atriplexالملحاااي  ماااانوعاااان مااان نباااات الرغااال ه ، االولتضااامنت التجرباااة ثالثاااة عوامااال. هكتاااار(
،  AH ,ACوأعطيات الرماوز (، Main plot)وضعت في األلاواح الرئيساية و  cauescens Atriplex األمريكي

ماااء مساااوي فااي )بئاار الماااء و  )نهاار( عتيااادياالسااقي الماااء  وهااي ثالثااة انااواع ماان مياااه الااري العاماال الثاااني شاامل و 
ب باااين نااااو ت، أماااا الناااوع الثالاااث فهاااو ري بال(2والمبيناااة مواصااافاتها فاااي جااادول رقااام ) (مااااء المصاااب العااااململوحتاااة 

 أعطيت الرماوز و ( Sub plot)وضعت في االلواح الثانوية (، و 2)والمبينة مواصفاتها في جدول النوعين السابقين

 W0و W1 وW2 60و 30و 0 ثاالث كمياات مان الساماد النتروجيناي هايشامل العامال الثالاث ، و علاى التاوالي 
 N2و N1و N0 أعطيات الرماوزو  Sub sub plot) )وضاعت فاي االلاواح تحات الثانوياة /هكتاار والتاي  Nكغام 

  .     يوما 15( وعلى شكل دفعات بين دفعه وأخرى N %46أضيفت على هيئة سماد اليوريا ) على التوالي
 

    
 * ( تحليل مياه الري التي استخدمت في التجربة2جدول )    

       
 
 
 
 
  

 ماء البئر ماء السقي االعتيادي وحدة القياس الصفة

EC 7.6 4 منز/مسي ديسي 

TDS /3.8 2.2 لتر غم 

Ph - 7.5 8.1 

Nacl % 9 15.1 
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 أجريت التحاليل في مختبر الخصوبة قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى*                               

 

، باين خاط م 6خطاوط طاول الخاط الواحاد  6كل وحادة تجريبياة  تعلى خطوط تضمنفي جور و  زراعةال تمت    
سام. وباذلك  20م، وزرعت الشتالت في جور على شكل دائارة نصاف قطرهاا  1.5م وبين نبات وأخر  1.5وأخر 

 وحدة تجريبية. 54=3×3×3×2يكون مجموع الوحدات التجريبية 
وكمتوساط لخمساة نباتاات تم قياس مجموعة من الصفات كمؤشرات للنمو والحاصل وحاصل العلاف ونوعيتاه      

المساافة مان ساطح الترباة إلاى وتام بحسااب  ارتفااع النباات )سام( :وهاي تزهيار %75عناد مرحلاة وائيًا اختيارت عشا
حاصال و حسابه بأخذ متوساط عادد األفارع الخضارية  وتمالخضرية / نبات  األفرععدد و نهاية أطراف نمو النباتات 
كال نباات علاى حاده ووزناه  عقطاتم حسابه من اخذ الوزن الطري للعلاف النااتج بعاد و  العلف األخضر)طن/هكتار(

حساابه تام  هكتاار( حاصال العلاف الجااف )طان/و  هكتاار إلاى الطان/ ²م بالميزان الحساس ثام تحويلاه مان الكغام/
  ( مااع تقليبهااا باسااتمرار لمنااع حاادوث تعفاان ولماادةºم 30-20تجفيااف العلااف الطااري فااي درجااة حاارارة الغرفااة )ماان 
 ( أسبوع.2-3)

نباااات ووزن االلاااف باااذرة وحاصااال الحباااوب )طااان/ العااادد االفااارع الثمرياااة/  حسااابفاااي مرحلاااة النضاااج الثماااري     
نماااذج ماان الجاازء المااأكول ماان النبااات ) األوراق والساايقان الطريااة ( فااي نهايااة التجربااة وجففاات  أخااذتثاام  هكتااار(.

بااروتين الالمئويااة نساابة ال)ثاام ُقاادرت الصاافات النوعيااة  ºم 65ساااعة وعلااى درجااة حاارارة  72بااالفرن الكهربااائي لماادة 
 .)ألماني المنشأ( FT-NIRفي المختبر التقني الدولي باستخدام جهاز قياس الطيف الضوئي األلياف( و الخام 
وقورنااات ( SPSS windowsجمعااات البياناااات وتااام تبويبهاااا وتحليلهاااا احصاااائيًا وفقاااًا البرناااامج االحصاااائي )    

 0.05متوسطات المعامالت عند مستوى احتمالي 
 

 ة النتائج واملناقش
 )سم(  ارتفاع النبات

( إلى وجاود تاأثير معناوي للتاداخل باين األناواع والتساميد النتروجيناي والتاداخل  3)  جدولنتائج في الأشارت       
بااين األنااواع ومصااادر الااري والتااداخل بااين التسااميد النتروجينااي ومصااادر الااري والتااداخل الثالثااي فااي حااين لاام يكاان 

 فردة ) األنواع و مصادر الري و التسميد النتروجيني (.التأثير معنويًا للعوامل وهي من
متوساط الرتفااع واعطات اعلاى لتنااوب( علاى جمياع التوليفاات األخارى باالاري × )النوع الملحي  تفوقت التوليفة    

البئار الماالح( اقال متوساط لهااذه الاري بمااء × سام، فاي حاين أعطات التوليفاة )الناوع األمريكاي 116.19النباات بلا  
أكثاار قابليااة علااى  )السااائد فااي المنطقااة( أن النااوع الملحااي الااىيعاازى ساابب ذلااك ساام ، وربمااا  83.08ة بلاا  الصااف

التكيف مع الظروف البيئية السائدة مقارنة بالنوع األمريكي فضاًل عن أن الري بالتناوب أدى إلى تخفياف األماالح 
             ط ارتفاعاه واتفقات هاذه النتيجاة ماع ماا ذكاره الرغل وزاد مان متوسا نبات في وسط نمو النبات األمر الذي حفز نمو

 (1987و) .Matoh et al (1986) علاى الرغال الملحاي وماا ذكاره Jeschke and Stelter (1983)كال مان 

Mahmood and Malik  غل في األراضي التي تروى بشكل جيد مع على أنواع أخرى من الرغل إذ بينوا أن الر
  .ض سوف يحفز النبات على النمومنخف Nacl))مستوى ملوحة 
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ومن دون فرق  سم  109.66بل   أعلى متوسط الرتفاع النبات (N2التسميد × التوليفة )النوع الملحي  اعطت    

زياادة حجام الاى زيادة السماد النتروجيناي مع زيادة ارتفاع النبات  سبب عزى ي ، وربمامعنوي عن عدد من التوليفات
 معااً  أو كليهماا هاالاطو الساق أو زيادة ادى إلى زيادة عدد سالميات الذي ربما اوسعها، الخاليا وسرعة انقسامها وت

سااجلت  .(Eriksmoen ,2000و  .Memon et al  ,1995) األماار الااذي انعكااس علااى زيااادة ارتفاااع النبااات
وربمااا ، سررم 101.58بلاا   أعلااى متوسااط لهااذه الصاافة (N2مسااتوى التسااميد النتروجينااي × التوليفاة )الااري التناااوبي 

أدى زياادة امتصااص الماواد الغذائياة المتاوفرة فاي و شجع النمو الجذري إن السماد النتروجيني  يعزى سبب ذلك إلى
اماا عان التاداخل باين العوامال الاثالث النباات.  زياادة ارتفااعأسهم في و زيادة كفاءة التركيب الضوئي ومن ثم التربة 

نبات حيث الالرتفاع أعلى متوسط  N0) التسميد النتروجيني× لتناوب ابالري × أعطت التوليفة )النوع الملحي  قدف
 قالأ N0) النتروجينايالتساميد × ي االعتياادالاري ×  مريكايالناوع االاعطت التوليفاة )حين ، في سم 123.16بل  

 .(3)جدول  سم 88.44 رتفاع نبات حيث بل  المتوسط 
 

 )سم( النتروجيني وتداخالتها في ارتفاع النبات ( تأثير نوع النبات ومصدر الري والتسميد3) دولج  
 متوسط النتروجيني التسميد الري مصدر األنواع

ماء مصدر  × األنواع

 الري
N0 N1 N2 

 W0 96.91 97.00 99.58 97.83 الملحي

W1 87.50 98.69 108.91 98.37 

W2 123.16 104.91 120.50 116.19 

 W0 80.44 92.94 89.16 87.51 األمريكي

W1 80.88 82.52 85.83 83.08 

W2 78.41 91.66 82.66 84.24 

L.S.D.   27.32  26.43   

 

 

 

 متوسط مصدر الري   النتروجيني التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 88.68 94.97 94.37 92.67 

W1 84.19 90.61 97.37 90.72 

W2 100.79 98.29 101.58 100.22 

L.S.D.   14.75  N.S    

 
 عدد األفرع الخضرية/ نبات

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 104.13   109.66    100.20   102.52 الملحي 

 84.94   85.88 89.04   79.91 األمريكي 

L.S.D.  26.76 N.S     

  N  91.22 94.62   97.77متوسط 

L.S.D.  N.S     
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وجااود تااأثير معنااوي للتسااميد النتروجينااي وللتااداخل بااين األنااواع ومصااادر الااري  (4) جاادول فاايج ئنتاااالبيناات      
فااي  والتاداخل باين األناواع والتسااميد النتروجيناي والتاداخل بااين التساميد النتروجيناي ومصاادر الااري والتاداخل الثالثاي

 الري وهي منفردة.ماء مصدر  بات اونال، في حين لم يكن التأثير معنويًا لنوع نبات صفة عدد األفرع الخضرية/
 11.18علااى باااقي المسااتويات محققااا أعلااى متوسااط لهااذه الصاافة بلاا   N2تفااوق مسااتوى التسااميد النتروجينااي      
وربماا يعازى السابب نباات لمعاملاة المقارناة،  فارع/ 9.32/نباات فاي حاين ُساجل اقال المتوساطات لهاذه الصافة  فرع

مااع زيااادة عاادد األفاارع، فضاااًل عاان دور  طرديااهو الجااذور التااي تاارتبط بعالقااة إلااى دور النيتااروجين فااي تشااجيع نماا
النيتروجين في تشجيع تكوين منظم النمو )السايتوكانين( المسئول عن تقليال السايادة القمياة فاي النباات بفعال زياادة 

 .(1989)عطية ووهيب،  نسبته على حساب منظم النمو االوكسين
ل الملحااي وجميااع مصااادر ماااء الااري معنويااًا علااى التوليفااات بااين النااوع االمريكااي ات بااين الرغااالتوليفااتفوقاات      

التناااوب( بالااري × )النااوع الملحااي ومصااادر مياااه الااري، وسااجل اعلااى متوسااط لعاادد االفاارع الخضاارية مااع التوليفااة 
اقال متوسااط  (الماالح بمااء البئارالااري ×  مريكاي)الناوع االفاي حااين اعطات التوليفاة  نباات فارع/ 12.11والاذي بلا  

مقادرة الناوع الملحاي علاى النماو تحات و  االختالفاات الوراثياة السابب فاي ذلاك إلاى يرجاعوقاد ، فارع/ نباات 8.58بل 
مع عدد مان البااحثين الاذين ذكاروا هذه النتيجة الري المتناوب، واتفق المستوى الملحي المعتدل الذي توفره معاملة 

 Matoh ,1986 و  Zid and Boukharis ,1977) الملوحاةزيادة نمو الرغل الملحاي فاي مساتوى معتادل مان 

et al. ). توليفةالحققت  كما (التسميد النتروجيني ×  النوع الملحيN2أعلى متوسط )   فرع/ نبات  12.97ا ذ بل
، ويمكان فارع/ نباات  7.66اقل متوسط بلا  ( N0التسميد النتروجيني ×  مريكيالنوع اال)في حين اعطت التوليفة 

 .)1990)عيسااى،  زداد عاادد األفارع الخضاارية فاي النباااتيااساابب ذلاك بأنااه مااع زياادة مسااتوى النتاروجين  أن يفسار
مان حياث اعطائهاا علاى جمياع التوليفاات األخارى  N2)التساميد النتروجيناي × التنااوب بلتوليفة )الاري ا تتفوقكما 

تخفياف ملوحاة ماع نماو ال فايتاروجين سابب التاأثير االيجاابي للنبفرع/ نبات( وهذا ربما  11.33اعلى متوسط بل  )
مساااتويات الاااري و  درامصاااو توليفاااات الناااوع الملحاااي ماااع معظااام كماااا تفوقااات  ،عناااد الاااري المتنااااوب نماااوالوساااط فاااي 

مصدر الاري × التوليفة )النوع الملحي  واعطتالتسميد النتروجيني على توليفات النوع األمريكي مع نفس العاملين 
 .(4)جدول  نبات فرع/ 13.66أعلى متوسط لهذه الصفة بل   N2)التسميد النتروجيني × التناوبي 

  / نبات( تأثير نوع النبات ومصدر الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في عدد األفرع الخضرية4جدول)
 متوسط النتروجيني التسميد الري مصدر األنواع

 مصدر الري × األنواع
N0 N1 N2 

 W0 13.25 10.58 12.25 12.02 الملحي

W1 9.41 10.52 13.00 10.98 

W2 10.25 12.41 13.66 12.11 

 W0 7.86 8.77 9.50 8.71 األمريكي

W1 7.70 8.41 9.63 8.58 

W2 7.44 9.33 9.00 8.59 

L.S.D.  3.76  3.09    

 

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 11.71 12.97 11.17 10.97 الملحي 

 8.63 9.37 8.84 7.66 األمريكي 
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 متوسط مصدر الري   النتروجيني التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 10.55 9.68 10.87 10.37 

W1 8.55 9.47 11.31 9.78 

W2 8.84 10.87 11.33 10.35 

L.S.D.  2.32          N.S 

 
العلف األخضر )طن/هكتار( حاصل  

 
األمريكااي  الملحااي علااى تفااوق النااوع إذهااذه الصاافة  فااي اً معنوياا اً ( أن لألنااواع تااأثير 5جاادول ) فااي نتااائجال بيناات     

خااتالف الااوراثي االعلااى التااوالي، وربمااا يعااود الساابب إلااى  / هكتااارطاان 5.89و  10.65بلاا  متوسااطاهما و معنويااًا 
حقاق اذ  حاصال العلاف األخضارمعنوياًا فاي  تنتائج الجادول أيضاا أن مصاادر الاري أثار أوضحت و ، بين النوعين

 ،/ هكتاارطان 8.88تفوقًا معنويًا على بااقي مصاادر الاري وساجل أعلاى المتوساطات بلغات  تناوبلاب الري مصدر 
تفاوق إلاى اناه عناد ، وقاد يفسار هاذا ال / هكتاارطان 7.31إذ بلا    بمااء البئاروكان اقل المتوسطات لمصدر الري 

الري بماء النهر يكون هناك فرصة لنماو جاذري جياد يتايح الفرصاة لحصاول امتصااص اكبار كمياة مان النتاروجين 
  صفات النمو الخضري وبالتالي حاصل العلف األخضر.الذي يزيد من  الجاهز للنبات األمر

علاى  N2تفوقات المعاملاة  إذألخضار وجود تأثير معنوي للتساميد النتروجيناي فاي حاصال العلاف اكما تبين       
معاملااة  فااي حااين أعطاات  / هكتااار،طاان 9.60باااقي المعااامالت وحققاات أعلااى متوسااط حاصاال علااف اخضاار بلاا  

، وقااد ُيعاازى ساابب تفااوق مسااتوى (5)جاادول  / هكتااارطاان 7.36 والااذي بلاا  المقارنااة التااي سااجلت اقاال المتوسااطات
وهااي  األخضاارمااو التااي تشااكل بمجموعهااا حاصاال العلااف إلااى دور النتااروجين فااي زيااادة صاافات الن N2التسااميد 

الاااذي انعكاااس علاااى زياااادة حاصااال العلاااف  األمااار ،(4الخضااارية )جااادول  األفااارع( وعااادد 3ارتفااااع النباااات )جااادول 
أن زيادة  بينوا( حيث b 2003و  2003aمع ما وجده كل من )النعيمي وآخرون، اتفقت، وهذه النتيجة  األخضر

 دت لزيادة حاصل العلف األخضر.التسميد النتروجيني أ كمية
( تفوقاًا معنوياًا علاى جمياع التوليفاات األخارى وحققات أعلاى الاري المتنااوب×  الملحيسجلت التوليفة )النوع ا      

مصااادر المااااء التنااااوبي( اقااال ×  األمريكااايفاااي حاااين أعطااات التوليفاااة )الناااوع  ، / هكتاااارطااان 12.34متوساااط بلااا  
معنوياًا أيضاا عناد تاداخل األناواع ماع  حاصال العلاف األخضارتاأثر ، و (5 )جادول / هكتاارطان 5.41متوساط بلا  

( تفوقًا معنوياًا علاى جمياع N2مستوى التسميد النتروجيني ×  لملحيالتسميد النتروجيني فقد حققت التوليفة )النوع ا
ة )الناوع في حين ُسجل اقل متوسط عند التوليفا ،/ هكتارطن 12.32التوليفات األخرى وسجلت أعلى متوسط بل  

وربمااا يرجاع ساابب  ( ،5)جادول  / هكتااارطان 4.44معاملاة المقارنااة للتساميد النتروجينااي( والاذي بلاا  ×  األمريكاي
لزياااادة التساااميد النتروجيناااي كانااات اكبااار مماااا زاد مااان امتصاصاااه للنتاااروجين  الملحااايذلاااك إلاااى أن اساااتجابة الناااوع 

 في النبات . حاصل العلف األخضروانعكس على زيادة 

L.S.D.  2.92  N.S     

 N 9.32 10.01 11.18متوسط 

L.S.D.   1.55 
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أوضااحت نتااائج الجاادول نفسااه إلااى وجااود تااأثير معنااوي للتااداخل بااين مصااادر الااري والتسااميد النتروجينااي فااي       
مساتوى التساميد النتروجيناي × حاصل العلف األخضر لنبات الرغل حياث تفوقات التوليفاة )مصادر الاري بالتنااوب 

(N2  بينما  / هكتار،طن 10.90  بل األخضرعلف الحاصل لأعلى متوسط وحققت على جميع التوليفات األخرى
، ويمكان / هكتاارطان 5.29معاملة المقارناة للتساميد النتروجيناي( وبلا  × كان اقل المتوسطات لتوليفة )ماء البئر 

( وعاادد 3النباات )جادول  بارتفاااعزيااادة التساميد النتروجيناي أدت إلااى زياادة النماو المتمثال  إنأن يعاود السابب إلاى 
، واتفقات النتيجاة ماع التنااوبباًل عان تاوفر مساتوى معتادل مان الملوحاة ماع الاري فضا( 4األفرع الخضارية )جادول 

 Ben Hassine et ,2008) بعض الباحثين الذين وجدوا زيادة نمو الرغل عند وجاود مساتوى مانخفض للملوحاة 

al. 2011 و  Naaman and  Poljakoff-mayber )  وتختلاف مااع الاابعض ا(خار الااذين أكاادوا أن الملوحااة
 (..Norman et al. ; 2008, Pearce et al ,2008)إلى خفض النمو والحاصل  تؤدي

الاااري × وكاااان للتاااداخل الثالثاااي تاااأثير معناااوي فاااي حاصااال العلاااف األخضااار وحققااات توليفاااة )الناااوع الملحاااي       
 معظااموتفوقاات بااذلك علااى  / هكتااار،طاان 15.81( أعلااى متوسااط والااذي بلاا  N2 التسااميد النتروجينااي× التناااوبب
التوليفاة  ، فاي حاين اعطاتلنوع األمريكاي ومعظام توليفاات الناوع الملحاي ماع مصاادر الاري ا مع توليفات السماديةال

)جادول / هكتار طن 3.55( اقل متوسط لهذه الصفة بل  N0معاملة المقارنة × التناوببالماء × )النوع األمريكي 
5).      

 (/ هكتارتروجيني وتداخالتها في حاصل العلف األخضر )طن( تأثير نوع النبات ومصدر الري والتسميد الن5) جدول
 متوسط النتروجيني التسميد ريمصدر ال األنواع

 مصدر الري×األنواع
N0 N1 N2 

 W0 15.40 8.22 9.51 11.04 الملحي

W1 6.88 7.14 11.63 8.55 

W2 8.56 12.66 15.81 12.34 

 W0 6.07 5.86 6.59 6.17 األمريكي

W1 3.70 6.44 8.07 6.07 

W2 3.55 6.70 5.99 5.41 

L.S.D.  3.51   3.10 

 

 

 

 متوسط مصدر الري النتروجيني تسميدال  مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 10.74 7.04 8.05 8.61 

W1 5.29 6.79 9.85 7.31 

W2 6.05 9.68 10.90 8.88 

L.S.D.  2.06  1.26 

 حاصل العلف الجاف )طن/هكتار(

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 10.65 12.32 9.34 10.28 الملحي

 5.89 6.88 6.33 4.44 األمريكي

L.S.D.   3.03  4.00    

 N 7.36 7.84 9.60متوسط 

L.S.D.  1.24 



 2014 | 2 : العدد | 3 : المجلد |مجلة المثنى للعلوم الزراعية 

 

  | AL-Muthanna Journal of Agricultural Sciences | Volume : 3 | No : 2| 2014                                                                  

9 

 

ماااع التساااميد للتاااداخل باااين مصاااادر الاااري و ( أن هنااااك تاااأثيرًا معنوياااًا للتساااميد 6) فاااي جااادولنتاااائج الأظهاارت       
ألناواع ومصاادر الاري وهاي منفاردة  ل لم يكان التاأثير معنويااً  في حينالنتروجيني وللتداخل الثالثي على هذه الصفة 

 لتداخل بين األنواع ومصادر الري والتداخل بين األنواع والتسميد النتروجيني .او 
ت وحقااق أعلااى المتوسااطات فااي هااذه علااى باااقي المسااتويامعنويااا  N2تفااوق مسااتوى التسااميد النتروجينااي فقااد     

 2.80اقل منوسط لحاصال العلاف الجااف بلا   N0في حين اعطى المستوى  طن/هكتار 3.59بل  والذي الصفة 

( تفوقاات معنويااًا علااى  معظاام التوليفااات N2 التسااميد النتروجينااي× )الااري بالتناااوب . وكااان للتوليفااة طررنه تاتررار
 مااء البئار الماالح)الاري ببينما اعطات التوليفاة  طن/هكتار 4.16بل  األخرى وقد حققت أعلى متوسط لهذه الصفة 

 Khan and (1986)تفاق ماع ماا ذكاره ا، وهاذا طرنه تاترار 2.18( اقل منوسط بلا  N0 التسميد النتروجيني× 

Ungar ) 2006Nedijmi et al.(. 

 (N2 التسااميد النتروجينااي×  بالااري المتناااو  ×النااوع الملحااي سااجلت التوليفااة )امااا عاان التااداخل الثالثااي فقااد     
×  الاري المتناااوب × مريكاايالناوع اال)فااي حاين اعطاات التوليفاة  طن/هكتاار fgy 5.98أعلاى متوساط لهااذه الصافة 

. ويمكن ان نفسر سابب زياادة حاصال العلاف الجااف طنه تاتار 1.48اقل متوسط بل   (N0التسميد النتروجيني 
 ( .5تفوقها اصاًل في حاصل العلف االخضر )جدول الى آنفًا للمعامالت والتوليفات المذكورة 

 
 

 (كتاره /جاف )طنالعلف ال ( تأثير نوع النبات ومصدر الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في حاصل6جدول)
 متوسط النتروجيني التسميد ريمصدر ال األنواع

 مصدر الري × األنواع
N0 N1 N2 

 W0 4.92 2.91 3.31 3.71 الملحي

W1 2.75 2.81 3.93 3.16 

W2 3.25 4.90 5.98 4.71 

 W0 2.80 2.48 2.81 2.69 األمريكي

W1 1.61 2.32 3.21 2.38 

W2 1.48 2.83 2.34 2.22 

L.S.D.   3.02 N.S 

 

 

 

 متوسط مصدر الري   النتروجيني التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 3.86 2.69 3.06 3.20 

W1 2.18 2.56 3.57 2.77 

W2 2.36 3.87 4.16 3.46 

L.S.D. 1.47  N.S 

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 3.86 4.40 3.54 3.64 الملحي 

 2.43 2.78 2.54 1.96 األمريكي 

L.S.D.      N.S   N.S 

 N 2.80 3.04 3.59متوسط 

L.S.D.  0.77 
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 نبات عدد األفرع الثمرية/

المعنااوي للعواماال المدروسااة وتااداخالتها فااي هااذه الصاافة باسااتثناء  التااأثير( 7) جاادولبااين ماان النتااائج فااي ت      
 .في هذه الصفة مصادر الري والتسميد النتروجيني وهي منفردة

( أن هنااك تاأثيرا معنوياًا لألناواع فاي زياادة عادد األفارع الثمرياة إذ تفاوق الناوع 7جدول )في نتائج الظهر من       
نبات في حين أعطى النوع األمريكي اقل متوسط بل   فرع/ 135.43لملحي على األمريكي معنويًا وبل  متوسطه ا

بااين األنااواع ومصااادر الااري إذ   معنوياااً أن هناااك تااداخالً  إلااىكمااا أشااارت نتااائج الجاادول نفسااه  .نبااات فاارع/ 81.42
يفاات األخارى ماع الناوع األمريكاي، وقاد ساجلت تفوقت جميع التوليفات بين مصاادر الاري والناوع الملحاي علاى التول

 أعطااتنبااات فااي حااين  فاارع/ 156.33الااري التناااوبي( أعلااى متوسااط لهااذه الصاافة بلاا  × التوليفااة )النااوع الملحااي 
   نبات. فرع/ 77.41بل  اقل متوسط الري التناوبي( × لتوليفة )النوع األمريكي ا

قاد أدت زياادة الساماد النتروجيناي إلاى تحقياق زياادة بشاكل فلتاداخل باين األناواع والتساميد النتروجيناي ااما عن      
معنوي في عدد األفرع الثمرية للنبات ومن المالحظ من النتائج أن جمياع التوليفاات باين الساماد النتروجيناي والناوع 

لتساميد اكانات التوليفاة باين الناوع الملحاي ماع الملحي قد تفوقت بشكل ملحوظ علاى نظيراتهاا مان الناوع األمريكاي و 
 فارع/ 153.30متفوقة معنويًا علاى جمياع توليفاات الساماد النتروجيناي ماع الناوع األمريكاي إذ بلا   N2 النتروجيني

معاملاااة المقارناااة للتساااميد × نباااات، فاااي حاااين ُساااجل اقااال المتوساااطات لهاااذه الصااافة ماااع التوليفاااة )الناااوع األمريكاااي 
 .(7)جدول نبات  فرع/ 69.11ي بل  النتروجيني( والذ

صاافة إذ تفوقاات جميااع ال هااذه التااداخل بااين مصااادر الااري والتسااميد النتروجينااي تااأثيرًا معنويااًا فااي ظهااركمااا أ      
إذ ساااجلت  ،علاااى جمياااع التوليفاااات األخااارى  معنوياااا N2التوليفاااات باااين مصاااادر الاااري المختلفاااة ومساااتوى التساااميد 

 135.04( أعلاى المتوساطات لهاذه الصافة حياث بلا  N2 لتساميد النتروجينايا× اوب التوليفة المتفوقة )الاري المتنا
معاملاة المقارناة × لتوليفة )ماء البئر المالح عند انبات  فرع/ 83.51 المتوسطاتنبات في حين سجلت اقل  فرع/
N0وع الملحااي توليفااات مصااادر الااري ومسااتويات التسااميد النتروجينااي مااع الناا معظاامتبااين أن كمااا  ( .7 ( )جاادول

وكااان التفااوق معنويااًا للتوليفااة )المسااتقدم( تفوقاات علااى التوليفااات المناااظرة للنااوع األمريكااي )المنتشاار فااي المنطقااة( 
فاي نباات  فارع/ 178.75بلا   وأعطات أعلاى متوساط( N2 لتساميد النتروجينايا× التنااوب بالري × )النوع الملحي 

معاملاة × مااء البئار الماالح الاري ب× وليفاة )الناوع األمريكاي نبات ماع الت فرع/ 66.55اقل متوسط بل   حين ُسجل
 ( . N0المقارنة 
مكاان تفسااير تفااوق المعااامالت والتوليفااات المااذكورة آنفااًا لجملااة أسااباب منهااا تكيااف النااوع الملحااي للظااروف يو       

تفااوق الحاصاال فااي البيئيااة السااائدة ومقدرتااه علااى النمااو بصااورة أفضاال مقارنااة بااالنوع األمريكااي يضاااف إلااى ذلااك ال
، األماار (جميااع صاافات النمااو المدروسااة )ارتفاااع النبااات وعاادد األفاارع الخضاارية وحاصاال العلااف األخضاار والجاااف

ألفارع لجافاة أدت إلاى ضامان نماو أفضال الماادة الإنتااج زياادة فاي الذي يعني توفر ظروف نمو أفضال ناتج عنهاا 
 اد بالنهاية إلى زيادة عدد األفرع الثمرية.  بصورة عامه وهذا النمو والتطور الجيدين لهذه األفرع ق

 نبات /( تأثير نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في عدد األفرع الثمرية7) جدول
 متوسط التسميد مصدر الماء األنواع

 مصدر الري×األنواع
N0 N1 N2 
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 W0 130.50 117.75 132.00 126.75 الملحي

W1 100.47 120.05 149.16 123.23 

W2 145.75 144.50 178.75 156.33 

 W0 72.86 78.66 85.91 79.14 األمريكي

W1 66.55 87.10 109.49 87.71 

W2 67.91 72.99 91.33 77.41 

 L.S.D.   63.06  40.47   

 

 

 متوسط مصدر الري   التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 101.68 98.20 108.95 102.94 

W1 83.51 103.58 129.33 105.47 

W2 106.83 108.74 135.04 116.87 

L.S.D.    41.98      N.S 

 بذره )غم( 1000زن و 
بااين األنااواع ومصااادر الااري وبااين  تللتااداخالو معنااوي لألنااواع التااأثير ال( إلااى 8)جاادول نتااائج فااي الأشااارت       

لتسااااميد ل اً تاااأثير معنويااااالفيمااااا لااام يكاااان صاااافة هاااذه الفااااي األناااواع والتسااااميد النتروجيناااي والتااااداخل الثالثااااي للعوامااال 
 .وعند تداخلها مع بعضهاادر الري وهي منفردة النتروجيني ومص

غام فاي حاين أعطاى  30.33تفوق النوع األمريكي معنويًا على النوع الملحي محققًا أعلى متوسط بلا  لوحظ       
باذور  إنغم، وربما يعود هذا التفاوت بين النوعين إلى العامال الاوراثي حياث  9.03النوع الملحي اقل متوسط بل  

جمياع توليفاات مصاادر الاري ماع الناوع األمريكاي تفوقاًا علاى كماا تباين ان ، كي اكبر من النوع الملحايالنوع األمري
الري التنااوبي( معنوياًا علاى جمياع × لنوع الملحي ولوحظ تفوق التوليفة )النوع األمريكي لالتوليفات المناظرة  ظمعم

× التوليفااة )النااوع الملحااي  حااين أعطاات فاايغاام  34.38توليفااات مصااادر الااري مااع النااوع الملحااي وبلاا  متوسااطها 
ان جميااع التوليفااات والتااي لاام تختلااف معنويااًا فيمااا  ظهاار ماان النتااائج غاام . 8.47بلاا   اقاال متوسااطالتناااوب( بالااري 

بينهاااا للنااااوع األمريكاااي مااااع التساااميد النتروجينااااي قاااد تفوقاااات علاااى توليفااااات الناااوع الملحااااي ماااع مسااااتويات التسااااميد 
 32.30للتسميد النتروجيناي( إذ بلا   N0معاملة المقارنة × ط عند )النوع األمريكي النتروجيني وسجل أعلى متوس
 سجلتلتسميد النتروجيني(. ل المقارنة معاملة× التوليفة )النوع الملحي  مع (غم 8.21)غم وكان اقل المتوسطات 
التوليفااة  اعطاات  ينفااي حاا، غاام 36.92اعلااى متوسااط بلاا  ( N0× ماااء النهاار الااري ب× التوليفااة )النااوع األمريكااي 

ربماا ُيعازى سابب تفاوق ، (8)جادول  غام 7.17إذ بلا  اقال المتوساطات  N0)× التنااوب بالاري ×  )النوع الملحاي 
األمر الذي ساهم في تقليال ( 7)جدول عطت اقل المتوسطات لعدد األفرع الثمرية ا المعامالت والتوليفات إلى إنها 

  .على المنتج من مواد التمثيل مما زاد من وزن البذرة حدضمن النبات الوا حالة التنافس بين البذور

 متوسط األنواع التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 135.43 153.30 127.43 125.57 الملحي 

 81.42 95.58 79.59 69.11 األمريكي 

L.S.D.  43.00 52.46 

 N 97.34 103.51 124.44متوسط 

L.S.D.    N.S 
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 بذره )غم( 1000( تأثير نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في وزن 8جدول)
 متوسط التسميد مصدر الماء األنواع

 N0 N1 N2 مصدر الري×األنواع

 W0 9.87 9.64 10.16 9.89 الملحي

W1 7.59 8.02 10.55 8.72 

W2 7.17 10.43 7.81 8.47 

 W0 36.92 26.23 29.19 30.76 األمريكي

W1 26.56 27.46 23.46 25.82 

W2 33.42 35.92 33.79 34.38 

L.S.D.   10.69 5.93    

 

 

 

 

 (كتاره /حاصل البذور )طن

األنااواع تااأثير  عواماال وهااي منفااردة وعناد تااداخلها مااع بعضااها الاابعض عااداللمعنااوي التااأثير ال النتااائجتباين ماان       
أعلااى متوسااط اعطااى ماااء النهاار لااري با( أن 9ظهاار ماان النتااائج فااي جاادول ) ،ينمنفااردمااا والتسااميد النتروجينااي وه

 /طان 1.09متوساط بلا   أعطاىئار الاذي مااء البالاري بك علاى لمتفوقاًا باذ/ هكتاار طان 2.05بلا  حاصل الباذور ل
طاان/  2.38بمتوسااط بلاا  التناااوب( والتااي تفوقاات حسااابيًا بالااري × التوليفااة )النااوع الملحااي  انلااوحظ  ، كماااكتاااره

النااوع األمريكااي مااع ماااء البئاار والتااي  ةعلااى التوليفااات األخاارى ومعنويااًا علااى الاابعض منهااا خصوصااًا توليفااهكتااار 
  ./ هكتارطن 30.7ل  حققت اقل المتوسطات والذي ب

/ طاان 2.55( أعلااى المتوسااطات حيااث بلاا  N2 التسااميد النتروجينااي× التوليفااة ) النااوع الملحااي  أعطااتكمااا       
 التسااميد النتروجينااي× لتوليفااة )النااوع األمريكااي ل( / هكتااارطاان 0.66)، فااي حااين ُسااجلت اقاال المتوسااطات هكتااار

N1) ،هكتاارطان 2.43سجل أعلى متوسط والذي بل  فقد تروجيني تداخل مصادر الري مع التسميد الن اما عن / 
 N1و  N0( والتاي تفوقات معنوياًا علاى معااملتي التساميد N0لتسميد النتروجيني ا×  عتياديماء االاللتوليفة )مع ا

 عند تداخلهما مع ماء البئر المالح إذ سجلت اقل المتوسطات من قبل توليفة ماء البئر الماالح ماع مساتوى التساميد
المااذكورة  اتالتوليفااالمعااامالت و وقااد ُيعاازى ساابب تفااوق ، / هكتااارطاان 0.55 متوسااطها بلاا تااي وال N1النتروجينااي 

 متوسط األنواع التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 9.03 9.51 9.36 8.21 الملحي 

 30.33 28.81 29.87 32.30 األمريكي 

L.S.D.  5.75 4.17 

 N 20.25 19.62 19.16متوسط 

L.S.D.  N.S 

 متوسط مصدر الري   التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 23.39 17.94 19.67  20.33  

W1 17.07 17.74 17.00 17.27 

W2 20.29 23.17 20.80 21.42 

L.S.D.  N.S N.S 
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( مااع وجااود انخفاااض فااي عاادد 8بااذره )جاادول  1000فااي صاافة وزن فااي حاصاال البااذور إلااى تفوقهااا اصاااًل آنفااًا 
لانقص الحاصال مان جاراء انخفااض عادد الزياادة المتأتياة مان وزن الباذور فاقات ا أن إال( 7الثمرياة )جادول  األفرع
 الثمرية مع ثبات مكون الحاصل الثالث )عدد النباتات في وحدة المساحة(.  األفرع
( N2لتسااميد النتروجينااي ا× التناااوب ب ري الاا× توليفااة )النااوع الملحااي الحققاات فقااد تااداخل الثالثااي لامااا عاان ا      

معنوياًا علاى اغلاب التوليفاات للناوع األمريكاي وكاان  توقاتفباذلك و  / هكتارطن 3.55بل  والذي أعلى المتوسطات 
 0.46( والاذي بلا  N1 التساميد النتروجيناي ×ماء البئر الماالح الري ب× اقل المتوسطات للتوليفة )النوع األمريكي 

 .(7)جدول  الثمرية/ نبات األفرعتفوق التوليفة المذكورة في عدد  إلىوُيعزى سبب ذلك  / هكتار،طن
 كتار(ه /ثير نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في حاصل البذور )طن( تأ9جدول)

 متوسط النتروجيني التسميد مصدر الماء األنواع

 N0 N1 N2 مصدر الري × األنواع

 W0 2.07 2.22 1.97 2.09 الملحي

W1 1.54 0.64 2.14 1.44 

W2 1.02 2.59 3.55 2.38 

 W0 2.79 0.72 2.55 2.02 األمريكي

W1 0.48 0.46 1.25 0.73 

W2 0.96 0.79 0.50 0.75 

L.S.D.   1.92 1.24    

 

 

 

 متوسط مصدر الري   النتروجيني التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 2.43 1.47 2.26 2.05 

W1 1.01 0.55 1.69 1.09 

W2 0.99 1.69 2.03 1.57 

L.S.D.  1.37   0.93    

  

 )%( البروتين الخام 

ع العوامل منفردة ومتداخلة فيما بينهاا فاي نسابة ( أن هناك تأثيرا معنويًا لجمي10جدول ) فيأوضحت النتائج      
 27.37البروتين الخام في نبات الرغل . فقد تفوق الناوع األمريكاي معنوياًا علاى الناوع الملحاي إذ بلا  متوساطاهما 

وحقاق مصادر كماا . على التوالي، وربما يعود السابب إلاى اخاتالف العامال الاوراثي باين الناوعين % 25.28و  %
، % 27.68قًا معنويًا على باقي مصادر الري وسجل أعلى المتوسطات لنسبة البروتين الخام بلغت ماء النهر تفو 

وقاد يفساار هااذا التفاوق إلااى انااه عنااد الاري بماااء النهاار يكااون هنااك فرصااة لنمااو جااذري جياد يتاايح الفرصااة لحصااول 

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 1.97 2.55 1.82 1.54 الملحي 

 1.17 1.43 0.66 1.41 األمريكي 

L.S.D. 0.05 1.13 N.S 

 N 1.48 1.24 1.99متوسط 

L.S.D.  N.S 
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 وساجل فاة وبالتاالي الباروتين .امتصاص اكبر كمية من النتروجين الجاهز للنبات األمر الذي يزيد من الماادة الجا
، % 27.62تفوقًا معنويًا على باقي مستويات التساميد النتروجيناي مساجاًل أعلاى متوساط بلا   N2مستوى التسميد 

وربماا يفسار الساابب فاي ذلااك إلاى أن إضااافة الساماد النتروجينااي ياؤدي لزيااادة الاروابط الببتيديااة المكوناة للبروتينااات 
)الناااوع وتفوقااات التوليفاااة  (.2007زداد نسااابتها بزياااادة إضاااافة النتاااروجين )السااايالوي، واألحماااض االمينياااة والتاااي تااا

وربما كاان السابب هاو ، % 27.94اذ بل  متوسطها  التوليفات األخرى معظم ماء النهر( معنويًا على × األمريكي 
متصااص للنتاروجين أن ماء النهر دفع باتجااه نماو أفضال للمجماوع الجاذري مماا زاد مان مسااحة انتشااره ومان ثام ا

 .بشكل اكبر األمر الذي انعكس على زيادة البروتين
( تفوقاًا معنوياًا علاى جمياع التوليفاات األخارى N2التساميد النتروجيناي × حققات التوليفاة )الناوع األمريكاي  كما     

تسااميد وربمااا يرجااع ساابب ذلااك إلااى أن اسااتجابة النااوع األمريكااي لزيااادة ال ،% 28.76وسااجلت أعلااى متوسااط بلاا  
كماا بينات  النتروجيني كانت اكبر مما زاد من امتصاصه للنتروجين وانعكس على زيادة نسبة البروتين في النباات.

اذ بلاا   ( أعطات أعلاى متوساط لهاذه الصافةN2مساتوى التسااميد النتروجيناي × التوليفاة )مااء النهار النتاائج الاى ان 
دت لتاوفير ظاروف مناسابة لزياادة نماو المجماوع الجاذري وربما يعود سبب ذلك إلاى أن هاذه التوليفاة أ .% 28.87

أدى لزيااادة امتصاااص النتااروجين ماان النبااات وبالتااالي زيااادة صاافات النمااو والااوزن الجاااف وماان ثاام البااروتين فااي 
أعلاى متوساط  N2)مساتوى التساميد النتروجيناي × مااء البئار الماالح × )الناوع األمريكاي وسجلت التوليفة  النبات .

 .(10)جدول  % 28.94والذي بل  
 

)%( لبروتين الخامي ا( تأثير نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها ف01جدول)  
 متوسط النتروجيني التسميد ريمصدر ال األنواع

 N0 N1 N2 مصدر الري × األنواع

 W0 26.48 26.87 28.93 27.42 الملحي

W1 23.49 25.36 24.22 24.35 

W2 22.16 23.71 26.32 24.06 

 W0 27.29 27.72 28.81 27.94 األمريكي

W1 25.59 27.76 28.94 27.43 

W2 25.11 26.58 28.55 26.74 

L.S.D.   0.31 0.24    

 

 

 
 متوسط مصدر الري   النتروجيني التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 26.88 27.29 28.87 27.68 

W1 24.54 26.56 26.58 25.89 

W2 23.63 25.14 27.43 25.40 

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 25.28 26.49 25.31 24.04 الملحي 

 27.37 28.76 27.35 25.99 األمريكي 

L.S.D. 0.05 0.12 0.01 

 N 25.02 26.33 27.62متوسط 

L.S.D.  0.11 
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L.S.D.    0.24 0.21    

  )%( األلياف
( إلااى وجااود تااأثير معنااوي لجميااع العواماال ) األنااواع ومصااادر الااري والتسااميد 11) جاادولنتااائج فااي الدلاات       

حقااق النااوع الملحااي تفوقااًا معنويااًا علااى  اذ فااي نساابة االلياااف، النتروجينااي ( وهااي منفااردة وعنااد تااداخلها فيمااا بينهااا
 ين علاااى التاااولي، وقاااد يعاااود السااابب فاااي ذلاااك إلاااىللناااوع % 32.09و 42.43بلااا  متوساااطاهما و الناااوع األمريكاااي 

االختالف الوراثي بين النوعين وطبيعة كثافة األفرع الخضرية وزياادة النسابة باين األغصاان إلاى األوراق فاي الناوع 
علاى بااقي مصاادر الاري معنوياا نتائج تفوق ماء البئر البينت  كما .الملحي مما يسهم في زيادة األلياف في النبات

 . % 38.47متوسطات لهذه الصفة بل  العلى محققًا أ 
، وربمااااا هااااذا يعكااااس % 38.59الااااذي حقااااق أعلااااى متوسااااط بلاااا   N2كااااان التفااااوق معنااااوي لمسااااتوى التسااااميد     

وساجلت  فرع النبات األمر الذي انعكس على زياادة نسابة األليااف.ااالستجابة االيجابية للتسميد النتروجيني وزيادة 
، (11)جادول  مااء البئار الماالح( تفوقاًا معنوياًا علاى بااقي التوليفاات األخارى لهاذه الصافة× )النوع الملحي التوليفة 

وبالتاالي قلاة نسابة األوراق  فارعإن الملوحاة تاؤدي إلاى تقازم وقلاة ارتفااع النباات وسامك األ وقد يعاود سابب هاذا إلاى
للتساميد النتروجيناي( تفوقاًا  N1وى مسات× حققات التوليفاة )الناوع الملحاي  كماا إلى السيقان مما يزيد نسبة األلياف.

إن األلياااف  وربمااا يعااود الساابب إلااى، % 43.35معنويااًا علااى باااقي التوليفااات األخاارى وحقااق أعلااى متوسااط بلاا  
تاانخفض فااي اإلضااافة العاليااة للنتااروجين كونهااا تااؤدي إلااى تشااجيع زيااادة المساااحة الورقيااة فياازداد وزن األوراق إلااى 

مسااتوى × )مااء البئاار الماالح وبينات النتااائج ان التوليفاة حققاات  نسابة األلياااف .السايقان والاذي ياانعكس فاي خفااض 
N2 إن زيااادة التسااميد النتروجينااي يااؤدي إلااى وهااذا قااد يعااود إلااى  ،لهااذه الصاافة للتسااميد النتروجينااي( أعلااى متوسااط

لتساااميد ا× الح ماااء البئااار الماا× )النااوع الملحاااي وساااجلت توليفااة  زيااادة حاصاال العلاااف الجاااف وبالتاااالي األلياااف .
 .(11)جدول  % 46.39( أعلى متوسط لهذه الصفة والذي بل  N2 النتروجيني

 
 ( تأثير نوع النبات ومصدر مياه الري والتسميد النتروجيني وتداخالتها في النسبة المئوية لأللياف11) جدول

 متوسط النتروجيني التسميد مصدر الماء األنواع

 N0 N1 N2 مصدر الري × األنواع

 W0 42.41 41.82 40.97 41.73 الملحي

W1 41.80 41.87 46.39 43.35 

W2 43.41 40.01 43.17 42.20 

 W0 33.65 30.38 30.34 31.46 األمريكي

W1 32.14 31.56 37.08 33.59 

W2 30.76 29.32 33.57 31.22 

L.S.D.  2.11 1.45 

 

 

 

 متوسط األنواع النتروجيني  التسميد األنواع

N0 N1 N2 

 42.43 42.20 43.35 42.54 الملحي 

 32.09 33.66 30.42 32.18 األمريكي 

L.S.D. 0.05 1.32 1.60 

 N 37.36 35.83 38.59متوسط 

L.S.D.  0.84 
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 متوسط مصدر الري   التسميد مصدر الري

N0 N1 N2 

W0 38.03 36.10 35.65 36.59 

W1 36.97 36.71 41.73 38.47 

W2 37.08 34.66 38.37 36.71 

L.S.D.  1.49 1.04 

        
 
 
 

 االستنتاجات والمقترحات -5

 االستنتاجات
 -يلي: من نتائج التجربة يمكن أن نستنتج ما      
ماااان النااااوع ذو البااااروتين الخااااام علااااف النتاااااج افضاااال إلذو قابليااااة  L. halimus Atriplexإن الرغاااال الملحااااي    

( وبااروتين خااام لنبااات / هكتااارN كغاام 60)بكميااة التسااميد النتروجينااي و ، التناااوببالااري ، مااع اسااتخدام األمريكااي
 الرغل. 

 اتوصيتلا
التوسع في زراعة الرغل الملحي في الترب المتملحة واالستفادة منه كمحصاول علاف جياد للحيواناات وكغطااء  -1

 لحد من ظاهرة التصحر.  لنباتي 
 الرغل الملحي.لنبات ا(بار المالحة  ري بماءكذلك الالتناوب و باستخدام الري  -2
 . (هكتار/ كغم 60)وبكمية تسميد نبات الرغل الملحي بالسماد النتروجيني  -3

  صادرالم         
. تااأثير مسااتويات التسااميد النتروجينااي وكميااات البااذار  1991التكريتااي، رمضااان احمااد لطيااف وياسااين أمااين محمااد .   

. مجلاة العلاوم الزراعياة L.  Zea maysة العلاف للاذره الصافراء ومواعياد الزراعاة علاى حاصال ونوعيا
 (.2( العدد )22العراقية، المجلد )

 "األسس النظرية والتطبيقية" جامعة بغداد، دار الحكمة.  –. ملوحة التربة 1989الزبيدي، احمد حيدر.   
لنتروجينااي ومواعيااد اإلضااافة فااي نمااو . تااأثير مسااتويات مختلفااة ماان السااماد ا 2007. الساايالوي ، رزاق لفتااة أعطيااة   

 جامعة بغداد.  -كلية الزراعة -.( رسالة ماجستيرArachis hypogaea Lوحاصل فستق الحقل )
. منظمات النمو النباتية. النظرياة والتطبياق . وزارة التعلايم العاالي 1999عطية ، حاتم جبار وخضير عباس جدوع .   

 والبحث العلمي . جامعة بغداد.
. فهام إنتااج المحاصايل ) متارجم (. الجازء األول والجازء الثااني .  1989، حاتم جبار وكريمة محماد وهياب .  عطية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة بغداد .
. فساايولوجيا نباتااات المحاصاايل ) متاارجم ( . وزارة التعلاايم العااالي والبحاااث العلماااي .  1990عيسااى ، طالااب احمااد .   

 عاة بغاداد .جام
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. تاأثير ملوحاة ميااه الاري وتكارار الاري فااي  2003فهاد، علاي عباد وعادنان شابار فاالح وشافيق جاالب سااالم القيساي .   
 . 30-23( : 6) 34 –بعض خصائص التربة وحاصل الذره الصفراء . مجلة العلوم الزراعية العراقية 

تاأثير الكثافاة .  2000و زناط و يحياى الساطري .نصر، يحيى، فيصل عواوده، محمد خضير، خليل جمجاوم، محماد أبا
 النباتياة لشاجيرات القطاف الملحااي و القطاف االساترالي علاى نساابة البقااء واإلنتاجياة للشاجيرات الرعويااة".

 برنامج المناطق قليلة األمطار. مشروع أقلمة النباتات الرعوية. األردن.
صااوبة التربااة . وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي. جامعااة . األساامدة وخ 1999النعيمااي، سااعد م نجاام عبااد م .   

 الموصل. )مترجم(.
. تاأثير تساميد البنجار الساكري علاى اإلنتاجياة  a 2003النعيمي، سعد م نجم وفائز غني وصالح محمد الراشدي .   

مجلة العلاوم الزراعياة والنوعية والتأثير في الحاصل الكلي ونسب المواد الصلبة الذائبة والسكر والنقاوة . 
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THE EFFECT OF IRRIGATION WATER QUALITY AND NITROGEN 

FERTILIZER ON THE GROWTH, YIELD AND QUALITY OF TWO SPICES 

OF ATRIPLEX 
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Abstract  

    A field experiment was conducted in AL-Muthanna providence southern of  Iraq, 

during season of 2011 to study the effect of  two spices  from Atriplex (Atriplex 

halimus and Atriplex cauescens), different irrigation sources (river water, well water 

and alternate irrigation) and three  nitrogen fertilization levels ( 0, 30 and 60 Kg N/ 

ha) on some of the growth characteristics, yield and some of the quality 

characteristics. Applied experiments split-split plots design by using R.C.B.D with 

three replicate. The spices of main plot, the irrigation resources in sub plot and the 

nitrogen levels have occupied in Sub sub plot.                                                        
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The result stated that Atriplex halimus has surpassed in some of the characteristics 

(plant height, number of shoots per plant, yield of green forage(10.43 ton/ ha), yield 

of dry forage (3.86 ton/ ha), number of buds and the percentage of fibers (42.43 %). 

The source of river water (normal water) has achieved significantly surpass in the 

characteristics (seed yield, crude protein percentage (27.68 %), while the alternate 

irrigation has surpassed in (plant height, yield of green forage (8.94 ton/ ha, number 

of buds/ m2, weight of 1000 seeds). The source of well water has surpassed in 

percentage of fibers (38.47 %).                                                                               
    The level of nitrogen fertilization (60 Kg/ ha gave highest averages plant height, 

number of shoots per plant, yield of green forage (9.65 ton/ ha), yield of dry forage 

(3.59 ton/ ha), number of buds per plant, seed yield (1.99 ton/ ha and percentage of 

protein (27.62 %) and fibers (38.59 %). The result has showed the a significant effect 

of the interaction between (plant spices x nitrogen levels), (plant spices x irrigation 

sources), nitrogen levels x irrigation resources) and (plant spices x nitrogen levels x 

irrigation resources) in yield of green forage and.                                                    

                                                                                                    

                                                                                               

                                                                                                      


