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 (X. triticosecale Wittmack) االستخدام ثنائي الغرض لساللتي تريتيكالي
 تحت تأثير مستويات مختلفة من التسميد اآلزوتي ومواعيد الحش

  (3)تيماء عيسى سعود*و  (2)نبيل جميل حبيبو  (1)نزار علي حربا
 .، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةالمحاصيل الحقليةقسم  –(1)
 .، سوريةدمشق، دمشق، جامعة الثانية ، كلية الزراعةاإلنتاج النباتيقسم  -(2)
 مديرية الزراعة واالصالح الزراعي, الالذقية، سورية -(3)

 .(taimaa.saud@gmail.comالبريد اإللكتروني:  تيماء عيسى سعود، )*للمراسلة:  

 09/08/2220تاريخ القبول:    08/04/2220تاريخ االستالم: 

 الملخص
في قرية الدروقيات شممممممال مدينة الالذقية تحدي تحديد  2212/2212ذ البحث خالل الموسمممممم الزراعي ف  ن  

كل من الموعد األمثل للحش وكميات السماد اآلزوتي المثلى من أجل االستخدام ثنائي الغرض لمحصول 
ولوجية، وال يالتريتيكالي تحت ظروي المنطقة السمممممممماالية ودراسممممممممة انعكاا ذلة على كل من الغلة الح ية 

وتم الحش بمرالتين اياتيتين للنبات, األولى  ((Tcl1, Tcl2ايث اسممممممممتخدمت سممممممممماللتين من التريتيكالي 
( اسممس سمملم زادوك ، G30، والثانية تداية تطاول السمما) )المرالة G26)مرالة أوج اإلشممطا) )المرالة 

وفق تصمممممميم القطن المنشمممممقة كغ/هكتار(  22، 02، 32وباسمممممتخدام ثالثة معدالت من السمممممماد اآلزوتي )
مرتين وبواقن ثالثة مكررات، ايث شممممغلت معامالت الحش القطن الرئيسممممة ومعامالت التسمممممميد في القطن 
المنشممممممقة للمرى األولى والسممممممالالت في القطن المنشممممممقة للمرى الثانيةث أظحرت نتائخ البحث فعالية اسممممممتخدام 

التريتيكالي وارتفعت قيم المؤشممممرات المدروسممممة عند السممممماد اآلزوتي عند الزراعة ثنائية الغرض لمحصممممول 
وإعطا)   (غ37.88ابة بمتوسط ) 1222كغ/ه ايث تفو) بمعنوية في صفة وزن الممممممم02تط يقه بمعدل 

، كما كان لموعد الحش تأثيرًا (53.32وارتفاع قيمة دليل الحصمممماد ) كغ/هكتار(  (7029غلة ا ية عالية
( إذ تلغ متوسممممط الغلة ال يولوجية G26ند الحش المبكر )المرالة في مكونات الغلة ايث ارتفعت قيمحا ع

، وتفو) الفعل المتبادل تين معدل التسمممميد كغ/هكتار(4504كغ/هكتار( ومتوسمممط الغلة الح ية )12421)
F90  عند الشمماهد دون اشNG ( ( وإعطا) متوسمممط غلة سمممم 31ث131بمعنوية في صمممفة ارتفاع النبات

ومعاملة  F60كغ/هكتمار( في اين تفو) الفعل المتبادل تين معدل التسممممممممممممممميد 23222تيولوجيمة مرتفعمة )
( وإعطممممما) غلمممممة ا يمممممة عممممماليمممممة 26ث02بمممممارتفممممماع قيممممممة دليمممممل الحصمممممممممممممممممماد ) G26الحش في المرالمممممة 

 كغ/هكتار(ث2223)
الغلة  –الغلة الح ية  –يد اآلزوتي التسممممممممممممممم –الحش  –ثنائي الغرض  –تريتيكمالي :  الكلماات المفتااحية

 ثال يولوجية
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 :المقدمة

، وفي الوقت  ت عدُّ محاصيل الح وب من أهم المحاصيل المساهمة في تغذية الحيوان في ظروي اوض المتوسط وذلة كعلف أخضر واس 
الغرض ال  استخدامحا كمحاصيل ثنائيةالذي تزرع فيه هذه المحاصيل كمحاصيل ا ية بشكل أساسي )للحصول على الغلة الح ية(، فإن 

(، وإن قدرتحا على إعادى النمو بعد الحش الربيعي Pumpherey, 2000يزال محدوداً في دول العالم المتعددى التي تزرع هذه المحاصيل )
حي ذات الح ية، ف يمكن من استخدامحا كعلف أخضر أواًل )اش أو رعي( ومن ثم تترك النباتات لتعاود النمو اتى الحصول على الغلة

 ىكفا)ى عالية في استخدام المياه والمواد الغذائية في ظروي محدودى، ولحا قدرى عالية على إعادى النمو بعد استخدام العلف، باإلضافة إل
 ث (Khalil et al., 2011قدرتحا على المنافسة، تمكن من تراكم الكتلة الحيوية بسرعة ك يرى )

أو الرعي إضافًة إلى عوامل أخرى مثل الظروي ال يئية، والطراز الوراثي، والمعامالت الزراعية في تحديد يسحم كل من عدد مرات الحش، 
كما ترتبط الغلة الح ية بشكل إيجاتي من  (Gibson, 2002) الغلة الح ية السيما عند استخدام المحاصيل كمحاصيل ثنائية الغرض

مناسبة والتي تحدد قدرى النبات على إعادى النمو وتشكيل مسطح خضري جيد بعد عملية الحطول المطري وتوزعه الجيد، ودرجة الحرارى ال
وبالتالي ينبغي أن تكون طرز التريتيكالي المرتقبة إلنتاج غلة ا ية وغلة علفية قادرى على تجديد  (Belaid, 2000)الحش أو الرعي 

سس بعد عملية الحش ما يضمن تجديد المسطح الورقي بالسرعة مسطح ورقي بسرعة بعد الحش، األمر الذي يستلزم تسميد آزوتي منا
من زيادى اآلزوت يزداد ارتفاع النبات، ويزداد عدد االشطا)ات في النبات، كما يرتفن عدد ( فHastenpflug et al., 2011المناسبة )

( كما أن زيادى تط يق اآلزوت Sabbr et al., 2011)ووزن الح وب في السن لة، أي بشكل عام تزداد الغلة لزيادى قيمة عناصر الغلة 
 يرفن محتوى الخاليا من ال روتين نتيجة زيادى اجم الخلية، وبالتالي تزداد مسااة الورقة ويليه زيادى نشاط التمثيل الضوئي  وزيادى في

 Kazemeini و  Sadeghi لمكل من في دراسة ( و Wysocki et al., 2007ارتفاع النبات ما يس س في النحاية ارتفاع الغلة ال يولوجية )
ابة نظًرا ألن األسمدى اآلزوتية تزيد من إنتاج المادى الجافة ومسااة األورا)،  1222( أدت زيادى كمية اآلزوت إلى زيادى وزن الم2211)

لغلة الح ية عند ض اتتأثر الغلة الح ية في االنتاج ثنائي الغرض لمحاصيل الح وب بمرالة الحش ايث تنخف مما يزيد وزن الح وب، و
الحش في مرالة متأخرى من النمو إذ ينخفض عدد الح وب في السن لة بس س انخفاض اإلمداد بالكربوهيدرات كما ينخفض محتوى ال روتين 

التي تتم  وت عدُّ مرالة النمو (Grzesiak et al., 2002)الخام، إال أن االنتاج العلفي األخضر يزداد مقارنة بالمراال المبكرى من الحش 
عندها عملية الحش في الزراعة ثنائية الغرض )مرالة تداية تطاول السا)( هي المرالة التطورية الحرجة لتحديد دخول الحيوانات إلى 

 ث(2223 ،) ديس وسوسيالرعي 
االنتاج  مثل للحش عندوقد أجريت العديد من الدراسات التي تحدي إلى تحديد الكميات المثلى من التسميد اآلزوتي وتحديد الموعد األ

ة الموارد العلفية عدم كفايالزيادى السكانية في تلدان العالم الثالث ومنحا سورية و ثنائي الغرض لمحاصيل الح وب العلفية خاصة بس س 
ي وردا)ى األصناي الالحالية باإلضافة لعدم توفر العليقة العلفية المناسبة والفجوى الغذائية الناتجة في الثروى الحيوانية نتيجة نقص األع

ند عللحصول على غلة عالية  لموعد األمثل للحشمعدل التسميد اآلزوتي األمثل وا تحديديحدي هذا البحث إلى  لذلةالمحلية منحا 
 االستخدام ثنائي الغرض لمحصول التريتيكاليث

 مواد البحث وطرائقه:
 موقع تنفيذ البحث :

كم شمال مدينة الالذقية ويسود في  22في قرية الدروقيات التي تبعد اوالي  2212و  2212 تم تنفيذ البحث خالل الموسم الزراعي
 ث%32م، ورطوبة °22المنطقة المناخ المتوسطي الذي يتميز بصيف اار ورطس وشتا) ماطر إذ ي لغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارى 
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 الموقع.لتربة التركيب الميكانيكي والكيميائي والفيزيائي .  1الجدول 
 التركيس الفيزيائي التركيس الكيميائي التركيس الميكانيكي
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 . 2112/  2112. كمية الهطول المطري الشهري في قرية الدروقيات خالل الموسم الزراعي  2الجدول 

 الشحر           
 

 الكمية /ملم
 المجموع ازيران أيار نيسان آذار شباط 2كانون  1كانون 

 الموسم الزراعي
2212  /2212 

 0ث226 2 3ث2 3ث12 2ث33 102 222 222

 المصدر: محطة وادي قنديل لألرصاد الجويةث         
 المادة النباتية :

 ،الزراعية( مصدرهما الحيئة العامة للبحوث العلمية Tcl1, Tcl2) X. triticosecale Wittmack تم استخدام ساللتين من التريتيكالي
 ايث تم اختيارها باالعتماد على نتائخ تجارب الموسم الساتق من ايث غلتحا ال يولوجية والح يةث الساللتان قائمة النمو ومتأخرى النضخ,

 تتميز تتحملحا الجيد للجفاي واألمراض وغلتحا المرتفعة نس يًا ) الح ية وال يولوجية (ث 
 .X. triticosecale Wittmack (Tcl1, Tcl2) التريتيكالي منتين . مواصفات الساللتين المدروس 3الجدول 

متوسط ارتفاع  
 النبات )سم(

متوسط طول 
 السن لة )سم(

متوسط وزن األلف 
 ابة)غ(

متوسط الغلة الح ية 
 كتارهكغ/

متوسط الغلة 
 تاركهال يولوجية كغ/

Tcl1 126 13  3216222 3000 03ث 
Tcl2 111 13 6313333 3200 3ث 

 
 تحضير األرض وعمليات الخدمة:

 5O2Pم هكغ/ 60م من إضافة كميات السماد األساسي ) 22/11/2212تم تحضير األرض للزراعة بإجرا) فالاة عميقة للتربة تتاريخ 
وفق ما هو م ين في  %60( ونصف كمية السماد اآلزوتي المقرر على شكل يوريا %60كغ/همكتار سوبر فوسفات  122أي ما يعادل 

 (، ثم تم إجرا) فالاة سطحية لتنعيم التربةث6الجدول )
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 المدروسة.. كميات السماد المضافة حسب المعدالت  4الجدول 
 كغ / هكتاركمية السماد  معدل التسميد نوع السماد

 %60كغ/همكتار سوبر فوسفات  5O2P 122كتار هكغ/ 60 فوسفوري 

 آزوتي
 %60كغ/همكتار يوريا  N 03كغ / هكتار  32
 %60كغ/هكتار يوريا  3ثN 132كغ / هكتار  02
 %60كغ/همكتار يوريا  3ثN 123كغ / هكتار  22

 
, ايث split split plot designلموسم زراعي وااد باستخدام تصميم القطن المنشقة مرتين م  23/12/2212تمت الزراعة تتاريخ 

 تشغلت معامالت الحش القطن الرئيسة ومعامالت التسميد في القطن المنشقة للمرى األولى والسالالت في القطن المنشقة للمرى الثانية, وكان
م فيما تينحا, وبلغ عدد  3ث2م بفاصل  2سطور، طول السطر  6التجري ية على  (, وااتوت القطعة2×2) 2م 6مسااة القطعة التجري ية 

وبواقن ثالثة مكررات لكل معاملة من ترك ممرات خدمة تين القطن سم تين النبات واآلخر  3نبات بفاصل  62النباتات في السطر الوااد 
عدد  تلغم، ايث  1ث2ين القطن المنشقة للمرى الثانية بعرض م وب 23ث2م وبين القطن المنشقة للمرى األولى بعرض  3ث2الرئيسة بعرض 

، وتمت عمليات الخدمة للمحصول بإزالة األعشاب يدويا بشكل 2م 322قطعة وبلغت مسااة أرض التجربة اوالي  22 ةالتجري يالقطن 
 ثم 3/0/2212ولم يتم استخدام الري التكميلي، وقد تم الحصاد تتاريخ  دوري 

 المدروسة:المعامالت 
من عمر النباتات واللتان توافقان مرالة أوج النمو  G30والمرالة  20Gمواعيد الحش : تم الحش بموعدين, عند كل من المرالة   -أ

ايث تم اش نباتات سطر وااد من كل مكرر   (Zadock`s et al., 1974)الخضري وبداية تطاول السا) على التوالي، وذلة اسس 
 ن ثم تركت النباتات إلعادى النمو اتى النضخ والحصادثسم وم 2على ارتفاع 

، %60كغ / هكتار ( على شكل سماد يوريا  22، 02، 32التسميد اآلزوتي : تم استخدام ثالثة معدالت من السماد اآلزوتي ) - ب
 (ث6دول )الم ينة في الجايث أضيفت نصف الكمية ق ل الزراعة والنصف الثاني بعد الزراعة في مرالة تطاول السا) وفق الكميات 

 القراءات المأخوذة:
 أ خذت القرا)ات على الخطوط الوسطى من كل قطعة تجري ية وشملت ما يلي:

 : )سم( ارتفاع النبات –أ 
 تم قياا ارتفاع النبات عند النضخ بقياا طول السا) الرئي  من سطح التربة واتى نحاية السن لة باستخدام شريط قياا مدرجث

 عدد السناتل في وادى المسااة:  –ب 
 ث2تم عد سناتل الخطين الوسطيين في كل قطعة تجري ية، ثم اساب عدد السناتل/م

 : )غ( وزن األلف ابة –ج  
 ابة بشكل عشوائي من الغلة الح ية لكل قطعة، ثم وزنحا باستخدام ميزان اسااث 1222تم عد 

 :)كغ/هكتار( الغلة الح ية –د 
 ث كتارممهإلى كغ/ وتحويل الغلة الح ية إلى وزن الح وب وتمدراا السناتل من الخطين وسط القطعة التجري ية،  بعد حاتم اسات

  :)كغ/هكتار( الغلة ال يولوجية –م ه
لت  حاوزنو تم اصاد النباتات عند مستوى سطح التربة،  و   ث  كتارمهإلى كغ/الغلة ال يولوجية بشكل كامل، ومن ثم ا 

 : دليل الحصاد –و
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 ( كما يلي: Donald, 1962تم اساب هذا الدليل باالعتماد على العالقة المحددى من ق ل )
 122دليل الحصاد = )الغلة الح ية / الغلة ال يولوجية(* 

 التحليل اإلحصائي: 
( باستخدام ترنامخ التحليل Steel and Torrie, 1980تم إجرا) تحليل تباين لل يانات باالعتماد على المعالجات الموصوفة من ق ل )

وذلة باستخدام  Fثم مقارنة االختالفات تين المتوسطات باالعتماد على نتائخ اختبار  F، من خالل تقدير قيمة GenStat11اإلاصائي 
 ث %3إلى وجود فرو) معنوية تين المعامالت عند مستوى معنوية  Fوذلة عندما يشير اختبار  LSDاختبار أقل فر) معنوي 

 
 تائج والمناقشة الن

 ارتفاع النبات )سم(:  -أ
وموعد الحش ومعدل  لساللةمعنوية لكل من افرو) عالية ال( أن هنالة تأثير ب3لواظ عند تحليل قيم متوسط ارتفاع النبات )جدول 

المتبادل تين موعد  والفعل الساللةالتسميد اآلزوتي كل على ادا في صفة ارتفاع النبات، وكذلة لتأثير الفعل المتبادل تين موعد الحش و 
 20ث22و 30ث23بصفة ارتفاع النبات بمتوسطات  Tcl1على الساللة  Tcl2تفوقت الساللة الثانية  الحش ومعدل التسميد اآلزوتي، ايث

 48.93و 84.52و 115.28 بمتوسط G30و  G26تفو) الشاهد دون اش على معاملتي الحش في المرالتين وقد سم على الترتيس 
معنوية، ويعود ذلة عالية البفرو)  G30على موعد الحش بالمرالة  20G، في اين تفو) موعد الحش في المرالة الترتيس على ،سم

مجموع خضري جديد كما يعود تراجن ارتفاع النبات عند الحش  وإعطا)إلتااة الوقت الكافي للنبات إلعادى النمو ومراكمة المواد الغذائية 
توى التربة المائي مما يس س قصر السالميات وقلة عددها وتقارب األورا) من بعضحا، ما له أثر سل ي في في مرالة متأخرى لتراجن مح

( Hethermigton, 2001توزين الطاقة الضوئية تين أجزا) النبات المختلفة وبالتالي ضعف الكفا)ى التمثيلية، وهذا يتوافق من كل من )
 (ث2222ألتمو، (و

 87.45و 97.43والشاهد ايث تلغ متوسط ارتفاع النبات  F30و  F60لى كل من معدلي التسميد ع F90وتفو) معدل التسميد 
( ايث أن هنالة أهمية ك يرى لآلزوت في زيادى ارتفاع النبات وعدد االشطا)ات وهذا 3سم، على الترتيس )جدول  65.59و 12ث21و

 ث(Sabbr et al., 2011يتوافق من )
عند معاملة الشاهد )دون اش( على  Tcl2تفوقت الساللة فقد أظحر فرو) معنوية و و بالنسبة للفعل المتبادل تين موعد الحش والساللة 

 (ث3سم( وفق ما هو م ين في الجدول )32ث112باقي معامالت الفعل المتبادل بإعطا) أعلى قيمة لمتوسط ارتفاع النبات )
في الشاهد دون اش  F90بادل تين موعد الحش ومعدل التسميد اآلزوتي فقد تفو) معدل التسميد اآلزوتي أما بالنسبة لتأثير الفعل المت

 (ث3سم( وفق الجدول )131.51بفرو) معنوية على باقي معامالت الفعل المتبادل وبلغ متوسط ارتفاع النبات )
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 اآلزوتي :. متوسط ارتفاع النبات )سم( لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد الحش والتسميد 5جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X  X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 87.21 109.61 121.51 126.44 111.19 97.06 120.35 123.48 136.58 119.37 92.13 114.98 122.49 131.51 115.28 

G26 0284.52 92.64 87.48 86.62 71.35 83.47 91.03 87.90 81.61 73.33 85.58 94.25 87.05 91.64 30ث 

G30 28.91 36.70 45.09 65.31 44.00 37.64 47.11 59.65 70.99 53.85 33.28 41.90 52.37 68.15 48.93 

X  61.83 79.32 84.55 95.33  69.34 2397.43 87.45 81.17 65.59  99.53 90.34 22ث  

X 23ث 80.26 للسالالت 56 82.91 

F.pr G*** F*** Var*** G.F** G.Var*** nsF.Var ns G.F.Var 

L.s.d 
5% 

G  4.799 F 3.828 Var 2.518 G.F  6.734 G.Var  5.019 F.Var 5.070 G.F.Var 8.877 

CV % 6.2 

Varالسالالت :، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1الساللة األولى :، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، F90 تسميد :
عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود ،  : معامل االختالي%CV، أقل فر) معنوي  : L.S.D،32: الحش بالمرالة 32G، 20: الحش بالمرالة 20G، : شاهد دون اشNG ،كغ/هكتار22بمعدل 

 ثتوجد فرو) معنوية : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنويةفرو) ** وجود ، 3%
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 عدد السنابل في وحدة المساحة:  .ب
لكل من معدالت التسميد اآلزوتي وموعد الحش كل على ادا في متوسط عدد السناتل توادى المسااة في  معنوي  ( أن هنالة تأثير0ي ين الجدول )

 G30 على موعد الحش بالمرالةG26 ية، ايث لواظ تفو) كل من الشاهد دون اش وموعد الحش في المرالة اين لم ت د الساللتان فرو) معنو 
على الترتيس، وهذا يتوافق من  2ث22و  2ث126و  2ث121بمعنوية عالية بإعطا) عدد أك ر من السناتل في وادى المسااة بعد الحش بمتوسطات 

يس د ل لم ينخفض بعد الحش المبكر بس س قدرى النباتات العالية على النمو بعد الحش، ويتوافق من ايث تين أن عدد السناتSindel (2008)  نتائخ
( ايث أشاروا إلى أن مرالة النمو التي تتم عندها عملية الحش )وهي مرالة تداية تطاول السا)( هي المرالة التطورية الحرجة  2223وسوسي )

نخفاض عدد السناتل في وادى المسااة عند الحش المتأخر فيعزى الى عدم إتااة الوقت الكافي للنباتات ، وأما التحديد دخول الحيوانات إلى الرعي
 (ثKhalil et al.,2011)لتتمكن من تراكم الكتلة الحيوية ومعاودى النمو بشكل أقوى 

على  0ث122و 3ث133و 6ث123و 2ث121والشاهد بمتوسطات  F30على كل من معدل التسميد  F60و  F90وتفو) كل من معدلي التسميد 
كما لواظ وجود فرو) معنوية بالنسبة للفعل المتبادل تين موعد الحش والساللة، والفعل المتبادل تين كل من موعد الحش ومعدل ث (0الترتيس )جدول 

وباقي  Tcl2على الساللة  G26عند الحش في المرالة  Tcl1ة التسميد والساللة وتأثيرها على عدد السناتل في وادى المسااة ايث تفوقت السالل
لعدد السناتل في وادى المسااة، وبالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين معدالت التسميد ومواعد الحش والساللة لواظ  2ث122معامالت الحش بمتوسط 

 ( ث0( وفق الجدول )3ث222ن اش بمتوسط )في معاملة الشاهد دو   F60ومعدل التسميد Tcl2تسجيل أعلى قيمة عند الساللة 
 وزن األلف حبة )غ(: ج. 

على  Tcl1( تأثير كل من الصنف ومواعيد الحش ومعدالت التسميد اآلزوتي في وزن األلف ابة بمعنوية ايث تفوقت الساللة 2ي ين الجدول )
معنوية على معاملتي الحش عالية البفرو)  غ(23ث32) تفو) الشاهد دون اش)غ( على الترتيس و  22ث36و  31ث33بمتوسطات  Tcl2الساللة 

20G  32وG ايث يعتمد هذا المؤشر على الظروي ال يئية خاصة كمية الضو) المتااة في المراال غ على الترتيس27.90و 37.91 اتمتوسطب ،
ي من وعلى كفا)ى عملية نقل نواتخ التمثيل الضوئالمبكرى من النمو ومستويات األمطار ودرجات الحرارى التي تؤثر على القدرى التخزينية للح وب 

 (ث   2221األورا) إلى الح وب )علي ديس واكيم، 
التي تفوقت على  F60ولواظ أيضًا أن هنالة فرو) معنوية تين المعامالت بالتسميد اآلزوتي، ايث كانت أعلى قيمة لوزن األلف ابة عند المعدل 

رتفاع كمية اإلمدادات الغذائية وبالتالي زيادى جودى الح وب وامتالئحا وبالتالي ارتفاع ، ويعود ذلة ال( غ22ث32باقي معامالت التسميد بمتوسط )
 (ث2211) Kazemeini و   Sadeghiالمحصول النحائي، وهذا يتوافق من 

األجزا) الثمرية وبالتالي امكانية  إلى تفو) األجزا) الخضرية في التناف  من F90ابة عند معدل التسميد اآلزوتي  1222يعزى االنخفاض في وزن 
 (ثModarresi et al., 2002; Gardner, 2007التي تعد ممن أهممم مشمماكل هذا المحصول )إعطا) ا وب صغيرى تحمل صفة التجعد 

 Tcl1ساللتين )معامالت الفعل المتبادل عند الوبالنسبة لمتأثير الفعل المتبادل تين موعد الحش والساللة فقد تفوقت معاملة الشاهد دون اش على باقي 
أما بالنسبة لتأثر الفعل المتبادل تين موعد الحش ومعدل التسميد اآلزوتي فقد لواظت )غ( على الترتيس،  32ث32و  22ث32( بمتوسطات Tcl2و 

غ( على باقي معامالت الفعل المتبادل، 42.50)عند الشاهد دون اش  F60فرو) علية المعنوية تين المعامالت المدروسة ايث تفو) معدل التسميد 
( Tcl2و  Tcl1)على باقي معدالت التسميد عند الساللتين  F60وبالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين معدل التسميد والساللة، فقد تفو) معدل التسميد 

كل من الساللة وموعد الحش ومعدل التسميد اآلزوتي فقد )غ( على الترتيس، أما بالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين  37.91و  37.84 بمتوسطات
في معاملة الشاهد دون اش على باقي معامالت  F60ومعدل التسميد  Tcl1لواظت فرو) عالية المعنوية تين المعامالت ايث تفوقت الساللة 

(ث2غ(، وفق الجدول )(43.58الفعل المتبادل بمتوسط 
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 لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد الحش والتسميد اآلزوتي: 2لمساحة م. متوسط عدد السنابل في وحدة ا6جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 1622ث121 213.2 230.8 188.8 131.8 179.4 3ث136 3ث222 2ث123 3ث113 177.9 2ث122 3ث122 2ث222 3ث 

G26 1222ث126 237.5 212.2 189.0 140.7 191.5 2ث210 2ث120 3ث222 2ث133 198.2 2ث232 2ث222 2ث122 3ث 

G30 012ث22 124.8 107.3 82.2 56.3 89.0 2ث112 2ث122 2ث22 2ث31 96.3 2ث132 2ث120 3ث20 2ث 

X 112.8 155.3 174.6 187.2  106.4 151.3 192.3 196.4  109.6 153.3 183.4 191.8  

X 159.6 161.6 157.5 للسالالت 

F.pr G*** F*** ns Var nsG.F  G.Var*** nsF.Var  G.F.Var *** 

L.s.d 
5% 

G 20.8 F 15.18 Var 7.23 G.F 27.19 G.Var 19.79 F.Var 17.82 G.F.Var 31.66 

CV % 23ث 

 

 

Varالسالالت :، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1 :الساللة األولى، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، 
F90 كغ/هكتار22: تسميد بمعدل، NG20، : شاهد دون اشG 32، 20: الحش بالمرالةG 32: الحش بالمرالة،L.S.D :  أقل فر) معنوي ،CV%معامل االختالي :     ،                          

 ثتوجد فرو) معنوية : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنويةفرو) ** وجود ، %3عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود 
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 لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد الحش والتسميد اآلزوتي: . متوسط وزن األلف حبة )غ( 7جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X  X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 30.35 38.38 43.58 40.07 38.09 31.96 40.02 41.42 40.07 38.37 31.16 39.20 42.50 40.07 38.23 

G26 34.30 38.15 35.74 35.25 35.86 32.43 36.61 42.61 39.99 37.91 33.36 37.38 39.17 37.62 36.89 

G30 28.82 32.01 34.19 32.86 31.97 27.40 26.03 29.71 28.44 27.90 28.11 29.02 31.95 30.65 29.93 

X  31.16 36.18 37.84 36.06  30.60 34.22 37.91 36.17  30.88 35.20 37.88 36.11  

X 35.02 34.72 35.31 للسالالت 

F.pr G*** F*** Var* G.F*** G.Var*** F.Var* G.F.Var*** 

L.s.d 
5% 

G 0.765 F 0.525 Var 0.485 G.F 0.976 G.Var 0.851 F.Var 0.839 G.F.Var 1.493 

CV % 2.8 

 

Varالسالالت :، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1الساللة األولى :، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، 
F90 كغ/هكتار22: تسميد بمعدل، NG20، : شاهد دون اشG 32، 20: الحش بالمرالةG 32: الحش بالمرالة،L.S.D :  أقل فر) معنوي ،CV%معامل االختالي :                              ،

ثتوجد فرو) معنوية : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنوية) فرو ** وجود ، %3عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود 
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 الغلة الحبية )كغ/هكتار(: -د
( أن هنالة تأثير لمعامالت التسميد والحش بشكل معنوي في الغلة الح ية، كما كان هنالة فرو) معنوية عالية تين 2ي ين الجدول )

 3002و  6223بمتوسطات  Tcl2على الساللة  Tcl1الساللتين في استجاتتحما للتسميد اآلزوتي، ايث تفوقت الساللة األولى 
 كغ/هكتار على الترتيسث

بمتوسطات  G30على الحش في الموعد المتأخر بالمرالة  G26كما تفو) كل من الشاهد دون اش وموعد الحش المبكر في المرالة 
كغ/هكتار على الترتيس، ويالاظ أن انخفاض الغلة الح ية في معامالت الحش المتأخر انسجم من انخفاض  3622و  6326و  6002

هذا االنخفاض الرتباط الغلة بشكل ايجاتي من الحطول المطري ودرجة الحرارى المناسبة الكتمال عدد السناتل في وادى المسااة ويعزى 
 (ثGibson, 2002النضخ ما يتوافق من نتائخ )

ايث كغ/هكتار  7029أعلى قيمة لمتوسط الغلة الح ية  بإعطا)على معاملة الشاهد وباقي معامالت التسميد  F60وتفو) معدل التسميد 
ت تأثير فعال على عملية التمثيل الضوئي، وبالتالي زادت الغلة الح ية بس س زيادى النمو النباتي مما يؤدي إلى زيادى عدد يكون لآلزو 

( أدى ذلة إلى تفو) النمو الخضري على اساب الح وب F90الح وب في السن لة، ولكن من زيادى التسميد اآلزوتي لمستويات مرتفعة )
 ث(Hastenpflug et al., 2011) ية بفرو) معنوية عالية وهذا يتوافق من مما أدى النخفاض الغلة الح

 G26في معاملة الحش بالمرالة  F60وبالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين موعد الحش ومعدل التسميد فقد تفو) معدل التسميد اآلزوتي 
)كغ/هكتار(  0222و 0223بمتوسطات  F60عند معدل التسميد  G30كغ/هكتار( وعلى كل من الشاهد ومعاملة الحش بالمرالة 2223)

 (ث2وعلى باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية على الترتيس، جدول )
 8452بمتوسط غلة ا ية  Tcl1عند الساللة  F60بالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين الساللة ومعدل التسميد فقد تفو) معدل التسميد 

ار على باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية، وأما فيما يخص الفعل المتبادل تين الساللة ومعدل التسميد وموعد كغ/هكت
على باقي معامالت الفعل المتبادل بإعطا) أعلى قيمة  G26عند موعد الحش  Tcl1في الساللة  F60الحش فقد تفو) معدل التسميد 

 (ث2كغ/هكتار(، جدول) 9500لمتوسط الغلة الح ية )
 الغلة البيولوجية )كغ/هكتار(: -ه

 Tcl1على الساللة  Tcl2( تأثير المعامالت المدروسة بمعنوية عالية على الغلة ال يولوجية ايث تفوقت الساللة 2الجدول ) ي ين
اهد دون اش تفو) الش ال يولوجية فقدبالنسبة لتأثير موعد الحش على الغلة كغ/هكتار على الترتيس، و  12623و  13221بمتوسطات 

بمعنوية عالية على الحش بالمرالة  G26على معاملتي الحش بفرو) معنوية عالية، في اين تفو) موعد الحش المبكر في المرالة 
G30  مما  شكغ/هكتار على الترتيس، وذلة بس س تأثر النمو بالظروي ال يئية وقلة توفر المياه بعد الح 2322و  12621بمتوسطات

  (ثBelaid, 2000يؤثر في قدرى النبات على إعادى النمو وتشكيل مجموع خضري جديد بعد الحش، ويتوافق ذلة من )
 12123بمتوسطات  F60و  F30على كل من الشاهد ومعدلي التسميد  F90أما بالنسبة لتأثير معدالت التسميد فقد تفو) معدل التسميد 

 وترتبط زيادى الغلة ال يولوجية تحت تأثير التسميد اآلزوتي ارتباًطا مباشًرا تزيادىكغ/هكتار على الترتيس،  0630و  2222و  13633و 
ة، يالنمو الخضري وزيادى عدد االشطا)ات على النبات وارتفاع القدرى على استخدام العوامل ال يئية مثل الضو) والمواد الغذائية بكفا)ى عال

أن زيادى اآلزوت التي تؤدي لزيادى ارتفاع النبات وعدد االشطا)ات وبالتالي زيادى الغلة ال يولوجية وهذا ما يتوافق  ويمكن أن يعزى ذلة إلى
ث(Khalil et al., 2011( و)Wysocki et al., 2007من نتائخ )
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 الحش والتسميد اآلزوتي:. متوسط الغلة الحبية )كغ/هكتار( لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد 2جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 2333 4543 8173 6573 5406 2367 3400 5417 4533 3929 2350 3972 6795 5553 3929 

G26 2283 3533 9500 4517 4958 1533 3600 6667 4400 4050 1908 3567 8083 4458 4050 

G30 1383 2300 7683 4450 3954 1333 2500 4733 3433 3000 1358 2400 6208 3942 3000 

X 2000 3459 8452 5180  1744 3167 5606 4122  1872 3313 7029 4651  

X 4216 3660 4773 للسالالت 

F.pr G** F*** Var*** G.F*** nsG.Var F.Var*** G.F.Var* 

L.s.d 
5% 

G  466.2 F  241.1 Var 224.4 G.F 517.5 G.Var 477.8 F.Var 387.4 G.F.Var 727.5 

CV % 122ث 

 

 

Varالسالالت :، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1الساللة األولى :، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، 
F90 كغ/هكتار22: تسميد بمعدل، NG20، : شاهد دون اشG 32، 20: الحش بالمرالةG 32: الحش بالمرالة،L.S.D :  أقل فر) معنوي ،CV%معامل االختالي :                              ،

 ثفرو) معنويةتوجد  : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنويةفرو) ** وجود ، %3عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود 
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 لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد الحش والتسميد اآلزوتي: . متوسط الغلة البيولوجية )كغ/هكتار(2جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X  X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 9733 10940 12660 17293 12657 7300 12250 19713 29260 17131 8517 11595 16187 23277 14894 

G26 5783 9647 11243 14657 10332 6177 11010 15150 25703 14510 5980 10328 13197 20180 12421 

G30 4350 6843 10900 11767 8465 5273 9170 10933 15950 10332 4812 8007 10917 13858 9398 

X  6622 9143 11601 14572  6250 10810 15266 23638  6436 9977 13433 19105  

X 12238 13991 10485 للسالالت 

F.pr G*** F*** Var*** G.F*** G.Var*** F.Var*** G.F.Var*** 

L.s.d 
5% 

G 376.5 F 471.1 Var 283.2 G.F 752.6 G.Var 452.8 F.Var 599.9 G.F.Var 995.8 

CV % 62ث 

 

 

Var :السالالت، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1الساللة األولى :، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، 
F90 كغ/هكتار22: تسميد بمعدل، NG20، : شاهد دون اشG 32، 20: الحش بالمرالةG 32: الحش بالمرالة،L.S.D : فر) معنوي  أقل ،CV%معامل االختالي :                              ،

 ثتوجد فرو) معنوية : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنويةفرو) ** وجود ، %3عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود 
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لساللة ا المعامالت المدروسة، فعند دراسة تأثير الفعل المتبادل تين تين وتشير نتائخ التحليل االاصائي إلى وجود تأثير معنوي للتداخل
( بفرو) عالية كغ/هكتار 12131) بادلفي معاملة الشاهد دون اش على باقي معامالت الفعل المت Tcl2تفوقت الساللة  ش،وموعد الح

في معاملة الشاهد  F90تفو) معدل التسميد اآلزوتي  المعنوية، أما بالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين موعد الحش ومعدل التسميد فقد
 13232، 22122بمتوسطات  G30و G26كغ/هكتار( على معدل التسميد ذاته عند معاملتي الحش في المرالتين  23277دون اش )

 (ث2)كغ/هكتار( على الترتيس وعلى باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية، جدول )
كغ/هكتار( على 23638) Tcl2عند الساللة  F90ير الفعل المتبادل تين معدل التسميد والساللة، لواظ تفو) معدل التسميد وبالنسبة لتأث

كغ/هكتار( وعلى باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية، أما فيما يخص  F90 (14572عند معدل التسميد  Tcl1الساللة 
في معاملة  Tcl2في الساللة  F90لتسميد ومواعيد الحش والساللتين فقد تفو) معدل التسميد اآلزوتي الفعل المتبادل تين معامالت ا

 (ث2كغ/هكتار( على باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية، جدول ) 29260الشاهد دون اش )
 دليل الحصاد:  -و

( نالاظ عدم وجود فرو) معنوية تين الساللتين في متوسط قيمة دليل الحصاد تينما كان لمواعيد الحش تأثير معنوي 12من الجدول )
على  32.17و 26ث30و  22ث32على الشاهد دون اش بمتوسطات  G30و  G26ايث تفو) كل من موعدي الحش في المرالتين 

 الترتيسث
،  على 53.32باعطا) أعلى متوسط لقيمة دليل الحصاد  F60تسميد اآلزوتي فقد تفو) معدل التسميد أما بالنسبة لتأثير معدالت ال 

يشير ايث (، 12( على الترتيس، جدول )25.61، 33.22، 29.45بمتوسطات ) F90و F30اآلزوتي  التسميد ومعدلي F0 الشاهد
عة مواد الغذائية لألجزا) الثمرية، وبالتالي ادخار المادى الجافة المصنارتفاع قيمة دليل الحصاد إلى القدرى على نقل وتخصيص المزيد من ال

في الح وب عند المحصول، ويعك  دليل الحصاد توزين المواد الغذائية الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي تين الصانعات الخضرا) 
يل الزيادى في النمو الخضري، وبالتالي تنخفض قيمة دلوباقي أجزا) النبات، وتزداد كفا)ى عملية النقل تزيادى استخدام اآلزوت بس س 

 ث (F90الحصاد عند ارتفاع مستويات التسميد اآلزوتي )
في معاملة الحش بالمرالة  F60وفيما يخص تأثير الفعل المتبادل تين معدالت التسميد ومواعيد الحش فقد تفو) معدل التسميد اآلزوتي 

G26 (60.94 ( على باقي معامالت الفعل المتبادل بفرو) عالية المعنوية، وبالنسبة لتأثير الفعل المتبادل تين معدل التسميد والساللة
 ( بفرو) عالية المعنويةث48.51عند معدل التسميد ذاته ) Tcl2( على الساللة 58.12) Tcl1في الساللة  F60فقد تفو) معدل التسميد 
المتبادل تين معامالت التسميد ومواعيد الحش والساللتين فقد لواظت فرو) عالية المعنوية تين المعامالت  أما بالنسبة لتأثير الفعل

جلت أعلى قيمة لدليل الحصاد ) عند  F60تتط يق معدل التسميد اآلزوتي  G30( في معاملة الحش بالمرالة 70.34المدروسة ايث س 
 (ث12لمتبادل، جدول )متفوقة على باقي معامالت الفعل ا Tcl1الساللة 
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 لساللتي التريتيكالي المدروستين تحت تأثير كل من موعد الحش والتسميد اآلزوتي: كنسبة مئوية . متوسط قيم دليل الحصاد11جدول 

 
Tcl1 Tcl2 X X 

 F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 X G.Var F0 F30 F60 F90 مواعيد الحش

NG 31.96 37.05 41.46 22.47 33.24 24.33 31.08 42.80 26.19 31.10 28.14 34.07 42.13 24.33 32.17 

G26 37.03 32.10 62.57 17.54 37.31 26.50 37.31 59.31 29.97 38.27 31.76 34.71 60.94 23.76 37.79 

G30 26.18 25.09 70.34 28.24 37.46 30.69 36.69 43.42 29.23 35.01 28.44 30.89 56.88 28.73 36.24 

X 31.72 31.42 58.12 22.75  27.18 35.03 48.51 28.47  29.45 33.22 53.32 25.61  

X 35.40 34.80 36.00 للسالالت 

F.pr G* F*** nsVar G.F*** nsG.Var F.Var *** G.F.Var*** 

L.s.d 
5% 

G   3.329 F 1.585 Var 1.539 G.F 3.587 G.Var 3.385 F.Var  2.620 G.F.Var  5.000 

CV % 8.9 

 

Varالسالالت :، Fالتسميد :، Gالحش :، Tcl1الساللة األولى :، Tcl2الساللة الثانية : ،F0شاهد دون تسميد : ،F30 كغ/هكتار32: تسميد بمعدل ،F60 كغ/هكتار02: تسميد بمعدل، 
F90 كغ/هكتار22: تسميد بمعدل، NG20، : شاهد دون اشG 32، 20: الحش بالمرالةG 32: الحش بالمرالة،L.S.D :  أقل فر) معنوي ،CV%معامل االختالي :                              ،

 ثتوجد فرو) معنوية : ال ns، %1عند مستوى معنوية  معنويةفرو) ** وجود ، %3عند مستوى معنوية  معنويةفرو) * وجود 
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 االستنتاجات:
 ابة وإعطا) غلة ا ية عاليةث  1222( بمعنوية عالية في صفة وزن المTcl2على الساللة ) (Tcl1تفوقت الساللة ) -1
 ( في صفة ارتفاع النبات وإعطا) غلة تيولوجية عاليةثTcl1( على الساللة األولى )Tcl2تفوقت الساللة الثانية ) -2
 نة من الحش في الموعد المتأخرثأدى الحش في الموعد المبكر للحصول على قيم عالية للصفات المدروسة كافة مقار  -3
ابة وإعطا)  1222كغ/هكتار إلعطا) قيم جيدى للصفات المدروسة ايث تفو) في صفة وزن الم02أدى استخدام معدل التسميد  -6

 غلة ا ية عالية وارتفاع قيمة دليل الحصادث 
لسناتل في وادى المسااة، وكذلة أدى كغ/هكتار قيم أعلى الرتفاع النبات وعدد ا22أعطى معدل التسميد المرتفن من اآلزوت  -3

 لزيادى الغلة ال يولوجية بمعنوية عاليةث
 :التوصيات 

التي توافق أوج النمو الخضري عند الزراعة ثنائية الغرض لمحصول التريتيكالي، ما يضمن الحصول  G26الحش في المرالة  -1
 على غلة تيولوجية وا ية عالية ث

عند الزراعة ثنائية الغرض لمحصول التريتيكالي وذلة على دفعتين، نصف الكمية ق ل  كغ/ه02إضافة السماد اآلزوتي بمعدل  -2
 الزراعة والنصف اآلخر بعد عملية الحش في مرالة تطاول السا) ث

 للحصول على غلة ا ية مرتفعة عند الزراعة ثنائية الغرض لمحول التريتيكاليث Tcl1زراعة الساللة  -3
 

 : المراجع
 دراسة خصائص بعض التراكيس الوراثية من الشعير، وتقويم أهميتحا كمصادر ورائية لتحمل الجفايث رسالة (ث2222ألتمو، منور )

 صفحةث 120ماجستيرث كلية الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سوريةث         
 (ث دراسة أدا) أربعة أصناي محسنة من القمح القاسي في منطقة توقا من الساال السوريث مجلة 2221علي ديس, طار) وسوسن اكيم )

 ث20-32(: 1) 2جامعة عين شم ث        
 سية لوم الحند(ث التريتيكالي محصول ا ي جديد ماذا عن استخدامه كغذا)؟ث مجلة باسل األسد للع2223علي ديس, طار) وفاتن سوسي )

 .122-101، ص 21عدد ) الزراعية والغذائية والكيميائية والتقانات الحيوية (ث        
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Abstract 

This research was carried out during the growing season 2018-2019 at Droukiat 

village, north of Lattakia, to determine amounts of nitrogen and the optimal 

clipping date for two dual purpose Triticale lines (Tcl1, Tcl2), under the 

conditions of the coastal region and its reflection on both grain and biological 

yields. Clipping was done at two growing stages ( G26 and G30) according to 

http://extension.oregonstate.edu/catalog/pdf/em/em8943-e.pdf
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Zadock's scale. Three levels of nitrogen fertilizer (30, 60, 90 kg N/h) were applied 

according to the Split-split plot design with three replications, clipping dates, 

nitrogen fertilizer levels and the lines were represented as main plot, sub plot and 

sub-sub plot, respectively. The results of research showed that the values of all 

traits significantly increased when applying nitrogen fertilizer at the level of (60 

kg/ha), with an average of (37.88 g) for the weight of 1000 grains, and a grain 

yield (7029 kg/ha) and a high harvest index value (53.32), the clipping date also 

had an effect on the yield, as its values increased at early clipping at GS26 with 

an average of (12421 kg/ha) for Biological yield and an average of (4504 kg/ha) 

for grain yield. The interaction between the nitrogen fertilizer at the level of (90 

kg/ha) and the control without clipping significantly improved the height of plant 

(131.51 cm) and biological yield (23277 kg/ha), while the interaction between 

the nitrogen fertilizer at the level of (60 kg/ha) and the clipping date at GS26 

significantly improved the grain yield (8083 kg/ha) and harvest index value 

(42.06) . 

Keyword: Triticale, dual purpose, clipping, nitrogen fertilizer, grain yield, 

biological yield. 

 


