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المستخلص
نفذت التجربة في أصص تحوي  ٩كغم تربة خالل الموسم الزراعي  ٢٠٠٦/٢٠٠٥لدراسة تأثير الرش الليلي والنھاري بالنتروجين
وبدفعات ﻣختلفة والتداخل بينھما في الصفات المظھرية لصنفي القمح أبو غريب والتحدي بطريقة الري بالرش .استخدم التصميم العشوائي
الكاﻣل وبثالثة ﻣكررات .أوضحت النتائج ﻣا يلي:
ﺣققت ﻣعاﻣلة  ٦دفعات رش سماد ولكال الوقتين الليلي والنھاري أعلى ﻣعدل الرتفاع النبات وعدد األوراق والمساﺣة الورقية وعدد
الفروع والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري ﺣيث بلغ ) ٤٣.٣٣و  ٤٢.٩سم/نبات( و ) ١٣.٥٨و  ١١.٠٧ورقة/نبات( و )٢٨.٢٥
و  ٢٧.٧٤سم/٢نبات( و ) ٢.٢٢و ١.٩٨فرع/نبات( و ) ٣.٠١و ٢.٨٥غم/نبات( و) ٠.٩٣و ٠.٨٩غم/نبات( على التوالي.
كانت استجابة الصنفين لمعاﻣالت الرش الليلي أفضل ﻣن استجابتھا لمعاﻣالت الرش النھاري .كما كانت استجابة صنف أبو غريب
لجميع المعاﻣالت أفضل ﻣن استجابة صنف )التحدي(.
أﻣا بالنسبة لمعاﻣالت التداخل بين دفعات السماد ووقت الرش فقد أعطت ﻣعاﻣلة  ٦دفعات رش سماد يوريا ليال لصنفي أبو غريب
والتحدي أعلى المعدالت للصفات أعاله وكانت قيمھا بالنسبة لصنف أبو غريب  ٤٤.٤٣سم/نبات و  ١٤.٥ورقة /نبات و  ٢٨.٩٦سم/٢نبات
و  ٢.٣فرع/نبات و ٣.٣١غم/نبات و ٠.٩٤٢غم/نبات على التوالي بينما كانت قيمھا بالنسبة لصنف التحدي  ٤٢.٢٣سم/نبات و ١٢.٦٧
ورقة/نبات و  ٢٨.٥٣سم/٢نبات و  ٢.١٣فرع/نبات و ٢.٧١غم/نبات و  ٠.٩١٣غم /نبات( على التوالي.
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Abstract
The Experiment was conducted in pots contain 9 kg of soil during the season of 2005/2006 to study
the effect of nitrogen day and night sprayed in various pushes and to study the interference between them
in some morphological characters of two cultivars of wheat ( Abu Ghraib and Altahady). Complete
random design (CRD) was used with three replicates. The results were as the following:
The treatment of 6 pushes of foliar spraying with nitrogen for the two time day and night scored the
highest value for height of plant (43.33, 42.9 cm/plant), leaf number (13.58, 11.07 leaf/plant), leaf area
(28.25, 27.74 cm2/plant), branch number (2.22, 1.98 branch/plant), shoot dry weight (3.01, and root dry
weight (0.93, 0.89 gm/plant) respectively. Both cultivars were more response for night nutrition spray
much better than day nutrition spray. Abu Ghraib cultivar more response to all treatments than Altahady
cultivar. Interaction treatment of 6 foliar pushes nitrogen fertilizer at night gave the highest values for all
characters for both cultivars
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 (46%كمصدر للسماد النتروجيني وبمقدار  ٣٢٠كغم/ھـ أي
بمعدل  ١.٤غم يوريا/أصيص وقد أعطت ھذه الكمية بطريقة
التغذية الورقية على دفعتين ،وأربع ،وست دفعات.
العاﻣل الثالث :أصناف القمح وھما أبو غريب والتحدي تم
الحصول على بذورھا ﻣن كلية الزراعة /جاﻣعة بغداد.
أضيف السماد الفوسفاتي سوبر فوسفات ) (P 20%بمقدار
 ٢٠٠كغم/ھـ وسماد كبريتات البوتاسيوم ) (K 44%بمقدار
 ١٦٠كغم/ھـ وبنسبة  ٠.٨غم /أصص و٠.٦٤غم/أصص
على التوالي قبل الزراعة دفعة واﺣدة ولجميع المعاﻣالت بما
في ذلك ﻣعاﻣالت المقارنة .استخدم التصميم العشوائي الكاﻣل
وبثالثة ﻣكررات.
زرعت الحبوب بمعدل  ١٥ﺣبة /أصيص على
أعماق ﻣتساوية ثم خفت النباتات إلى  ١٠نبات /أصيص بعد
 ١٥يوﻣا َ ﻣن اإلنبات .وقد تم أجراء ري النباتات بطريقة
الرش باستخدام ﻣرشة يدوية سعة  ٣لتر كل  ٤-٣أيام ﺣسب
ﺣاجة النبات ﺣيث رشت ﻣعاﻣالت الرش الليلي بعد ساعة
ﻣن ﻣغيب الشمس بينما رشت ﻣعاﻣالت الرش النھاري عند
الصباح الباكر باستخدام ﻣاء الحنفية العادي بإعطاء كميات
ﻣتساوية لجميع المعاﻣالت في كل رشة .أﻣا ﻣواعيد رش
الدفعات السمادية فكانت الدفعة األولى بعد ثالثة أسابيع ﻣن
الزراعة والثانية بعد أسبوعين ﻣن الدفعة األولى والثالثة بعد
أسبوعين ﻣن الدفعة الثانية والرابعة بعد أسبوعين ﻣن الدفعة
الثالثة والخاﻣسة بعد أسبوعين ﻣن الدفعة الرابعة والسادسة
بعد أسبوعين ﻣن الدفعة الخاﻣسة.
تم ﺣساب المساﺣة الورقية )سم /٢نبات( بعد  ١٠٠يوم
ﻣن الزراعة عن طريق قياس طول الورقة وعرضھا
وتطبيق المعادلة الخاصة بذلك ﺣسب ).(Thomas, 1975
أﻣا عدد األوراق/نبات وارتفاع النبات )سم( تم تسجيلھا بعد
 ١٢٠يوم ﻣن الزراعة .في ﺣين تم تقدير عدد الفروع بالنبات
والوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع
الجذري أثناء عمليات الحصاد.

المقدﻣة:
يعد ﻣحصول القمح  Triticum aestivum L.أھم
ﻣحاصيل الحبوب في العالم ،وھو ذو أھمية غذائية ﻣؤثرة في
اقتصاد ﻣعظم بلدان العالم وسياساتھا ،إذ يعتمد  %٣٥ﻣن
سكان العالم تقريبا ً في غذائھم على ھذا المحصول والذي
يشكل ﻣع المحاصيل الحبوبية األخرى  %٦٥و  %٥٠ﻣن
اإلنتاج العالمي ﻣن الحبوب والبروتين على التوالي
).(Evans, 1980
إن دور النتروجين في تحسين نمو القمح ينعكس إيجابا
في زيادة الحاصل وﻣكوناته ورفع كفاءة نسبة كلوتين الحبة
ﻣما يمنح العجينة صفة الخبازية الممتازة ) Peltonen,
 (1995لكن إضافة األسمدة النتروجينية بالطرق التقليدية
يجعلھا عرضة للفقد فضالً عن ھدر كميات كبيرة ﻣن
األسمدة إضافة إلى الجھد والكلفة ،وتسببھا في زيادة ﻣلوﺣة
التربة .وھنا يبرز دور البحث في اختيار كمية السماد
النتروجيني ونوعية وطريقة وﻣوعد إضافته لتحقيق أعلى
كفاءة لالستفادة ﻣنه ﻣن قبل النبات )المنظمة العربية للتنمية
الزراعية.(٢٠٠٠ ،
أشارت العديد ﻣن البحوث إلى كفاءة المجموع
الخضري لنباتات القمح في اﻣتصاص النتروجين المضاف
رشا َ وتمثيله بشكل فاعل وسريع داخل النسيج النباتي وال
سيما في ﻣراﺣل تطور السنبلة والتي تعجز الجذور فيھا عن
توفير ﻣتطلبات السنبلة ﻣن النتروجين الالزم لتكوين أجزائھا
وﻣلء ﺣبوبھا ).(ADAS, 2002
إن استخدام طريقة التغذية الورقية على ﻣحاصيل
الحبوب يمكن ان يتم بنجاح كبير وكفاءة عالية في الوقت
الحاضر في المساﺣات الواسعة ألتساع استخدام طريقة الري
بالرش وسھولة تطبيقه بكفاءة )ابو ضاﺣي  ١٩٩٥وصالح
 ٢٠٠١والجبوري  .(٢٠٠٢ﻣائية بدأت تتفاقم بمرور الوقت،
فأصبح ترشيد استخدام المياه ﻣن الضروريات عند طريقة
استخدام تقانات الري الحديثة في الزراعة يمكن توفير ﻣا
ﻣقداره ) (% ٤٠ – ١٠ﻣن المياه ﻣقارنة بطريقة الري
السطحي التقليدي )العاني ١٩٩٨ ،والكبيسي.(٢٠٠٠ ،
ونظراً◌َ لقلة البحوث والدراسات المتعلقة بوقت رش
النباتات باألسمدة وعدد دفعات السماد النتروجيني فقد نفذ ھذا
البحث ألجراء ﻣقارنة بين وقت رش السماد النتروجيني ليال
ونھارا وعدد دفعات السماد على صنفين ﻣن القمح وتأثيرھا
على الصفات المورفولوجية.

النتائج:
ﺣققت ﻣعاﻣلة  ٦دفعات رش سماد اليوريا ولكال
الوقتين الليلي والنھاري أعلى ﻣعدل الرتفاع النبات وعدد
األوراق والمساﺣة الورقية وعدد الفروع والوزن الجاف
للمجموع الخضري والجذري ﺣيث بلغ ) ٤٣.٣٣و(٤٢.٩
سم/نبات و) ١٣.٥٨و (١١.٠٧ورقة /نبات و )٢٨.٢٥
و (٢٧.٧٤سم/٢نبات و ) ٢.٢٢و (١.٩٨فرع/نبات و )٣.٠١
و (٢.٨٥غم/نبات و) ٠.٩٣و (٠.٨٩غم/نبات على التوالي
)جدول ..(٧-٢
كانت استجابة الصنفين لمعاﻣالت الرش الليلي أفضل
ﻣن استجابتھا لمعاﻣالت الرش النھاري .كما كانت استجابة
صنف أبو غريب لجميع المعاﻣالت أفضل ﻣن استجابة
صنف )التحدي(.
أﻣا بالنسبة لمعاﻣالت التداخل بين دفعات السماد
ووقت الرش فقد أعطت ﻣعاﻣلة  ٦دفعات رش سماد يوريا
ليال لصنفي أبو غريب والتحدي أعلى المعدالت للصفات
أعاله وكانت قيمھا بالنسبة لصنف أبو غريب ) ٤٤.٤٣سم/
نبات و١٤.٥ورقة /نبات و٢٨.٩٦سم /٢نبات و ٢.٣فرع/

المواد والطرق:
نفذت التجربة في أصص بالستيكية سوداء اللون ذات
قطر علوي  ٢٨سم وقطر سفلي  ٢٠سم وارتفاعھا  ٢٨سم.
ﻣلئت بكميات ﻣتساوية ﻣن التربة بوزن  ٩كغم تربة لكل
أصيص ،خالل الموسم الشتوي  ٢٠٠٦/٢٠٠٥باستخدام
تربة ﻣزيجة رﻣلية جمعت ﻣن ﻣنطقة الصقالوية ،قضاء
الفلوجة ،ﻣحافظة االنبار والجدول ) (١يوضح بعض
الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة ﺣسب
ﻣا جاء )(Black, 1965; Page, 1982
العاﻣل األول في ھذه التجربة ھو وقت الري بالرش ليال
ونھارا بينما العاﻣل الثاني ھو استخدام سماد اليوريا ) N
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نبات و ٣.٣١غم /نبات و ٠.٩٤٢غم/نبات( على التوالي
بينما كانت قيمھا بالنسبة لصنف التحدي ) ٤٢.٢٣سم /نبات
و ١٢.٦٧ورقة /نبات و ٢٨.٥٣سم/٢نبات و ٢.١٣
فرع/نبات و ٢.٧١غم/نبات و ٠.٩١٣غم/نبات( على
التوالي.
وھكذا الحال بالنسبة لمعاﻣلة التداخل  ٦دفعات رش
سماد يوريا نھارا بالنسبة للصنفين أبو غريب والتحدي.

ان النبات يستفاد ﻣن  Nالمضاف في دفعات ﻣتعددة بدرجة
أفضل ﻣن الدفعات القليلة .ويدخل  Nفي تركيب األﺣماض
النووية  RNAو  DNAالضرورية النقسام الخاليا وزيادة
عدد السالﻣيات وﻣن ثم ارتفاع النبات وعدد األوراق .فضال
عن دور النتروجين في زيادة ھرﻣونات األوكسينات في
القمم الناﻣية التي لھا دور في انقسام واستطالة الخاليا
وبالتالي زيادة طول الساق وعدد األوراق والصفات األخرى
والذي ينعكس إيجابا على زيادة نواتج عملية التركيب
الضوئي وبالتالي زيادة تصنيع المواد الغذائية المصنعة ﻣما
ينتج عنه زيادة الوزن الجاف النبات وھذا يتفق ﻣع )الربيعي،
 .(٢٠٠٢كما إن عملية الرش بالسماد النتروجيني تسبب
جاھزية ﻣستمرة للنتروجين الذي يعمل على تحفيز أنتاج
السايتوكاينينات في النبات التي بدورھا تؤدي إلى تشجيع نمو
البراعم الجانبية وﻣن ثم زيادة عدد األوراق في النبات
)ﻣحمد واليونس.(١٩٩١ ،
إن اﻣتصاص النتروجين عن طريق األوراق
ينعكس على عملية التركيب الضوئي فيؤدي تسريع عملية
انقسام واستطالة الخاليا وبالتالي زيادة المساﺣة السطحية
لألوراق وبالتالي زيادة المجموع الخضري الذي أنعكس
على الوزن الجاف )ألفالﺣي.(٢٠٠٥ ،

المناقشة:
لقد تفوقت ﻣعاﻣلة  ٦دفعات رش سماد نتروجيني على
بقية المعاﻣالت في جميع الصفات المظھرية بينما جاءت
ﻣعاﻣلة  ٤دفعات رش سماد نتروجين بالمرتبة الثانية وتلتھا
ﻣعاﻣلة دفعتين سماد نتروجيني ويمكن أن نعزي الزيادات
الحاصلة في النمو إلى تأثير السماد النتروجيني في زيادة
انقسام الخاليا واستطالتھا الذي أدى إلى تحسين واضح في
صفات النمو الخضري وھذا يتفق ﻣع تعبان )(٢٠٠٢
والوائلي ).(٢٠٠٢
إن زيادة عدد دفعات الرش بالسماد النتروجيني
توفر للنبات جاھزية عنصر النتروجين بصورة ﻣستمرة لذا
يكون الفقد الحاصل في النيتروجين المضاف في دفعات
ﻣتعددة اقل ﻣما عليه في ﺣالة إضافته بدفعات قليلة أي بمعنى

جدول :٢-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني
في ارتفاع النبات )سم/نبات( لصنفين ﻣن القمح

جدول :١-بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة
الصفة

وحدة القياس

القيمة

اإليصالية الكھربائية
EEC

دسي سيمنز/م

٣.٣

ﺣموضة التربة PH

-

٧.٠٣

النتروجين الكلي

)ﻣلغم /كغم(

٢٣٠٠

الفسفور الجاھز

Ppm

١١.٧٩٢

البوتاسيوم الجاھز

Ppm

٦٣.٥

المادة العضوية
)(OM
الكلس
الجبس
النسجة
الرﻣل
الطين clay
الغرين silt

%

٠.٨٥

غم/كغم
%
غم/كغم
غم/كغم
غم/كغم

١٢٥.١
٥
رﻣلية ﻣزيجة
٧٩٥
٦٠
١٤٥

عدد
وقت
الدفعات
الرش
Batches Time
)(B
)(T
٠
الرش
الليلي
٢
٤
٦
٠
الرش
النھاري
٢
٤
٦
المعدل

الصنف
)Cultivar(C
التحدي
أبو
غريب
٣٠.٨٣ ٣٦.١٥
٣٣.٦٧ ٤٠.٥٠
٣٨.٧٠ ٤٣.٢٧
٤٢.٢٣ ٤٤.٤٣
٣٠.٦٨ ٣٥.٢٨
٣٣.٣٧ ٣٩.٠٧
٣٦.٤٣ ٤١.٢٠
٤١.٦٧ ٤٤.١٣
٣٥.٩٥ ٤٠.٥٠

المعدل

٣٣.٤٩
٣٧.٠٨
٤٠.٩٨
٤٣.٣٣
٣٢.٩٨
٣٦.٢٢
٣٨.٨٢
٤٢.٩٠

٣٨.٧٢

٣٧.٧٣

LSD P=0.05 C=1.004, T=1.004, B=1.42,
C*T*B=2.839
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تأثير وقت الرش بالتغذية الورقية

الخزاعي وآخرون

جدول :٣-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني
في عدد األوراق )ورقة/نبات( لصنفين ﻣن القمح
عدد
وقت
الدفعات
الرش
Batches Time
)(B
)(T
٠
الرش
الليلي
٢
٤
٦
٠
الرش
النھاري
٢
٤
٦
المعدل

الصنف)( C
Cultivar
التحدي
أبو
غريب
٦.٥٣
٧.١٠
٨.٣٠ ١٠.٤٠
١٠.٣٣ ١٢.٥٣
١٢.٦٧ ١٤.٥٠
٦.٣٧
٧.٢٠
٧.٥٠
٨.١٣
٩.٩٧
٩.٨٧
١١.٠٧ ١١.٠٧
٩.١
١٠.١

جدول :٤-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني في
المساحة الورقية سم/٢نبات لصنفين ﻣن القمح:
عدد
وقت
الدفعات
الرش
Batches Time
)(B
)(T
٠
الرش
الليلي
٢
٤
٦
٠
الرش
النھاري
٢
٤
٦
المعدل

المعدل

٦.٨٢
٩.٣٥
١١.٤٣
١٣.٥٨
٦.٧٨
٧.٨٢
٩.٩٢
١١.٠٧

١٠.٨٢

٨.٩٠

LSD P=0.05 C=1.03, T=1.03, B=1.457,
C*T*B=2.913

عدد
وقت
الدفعات
الرش
Batches
Time
)(B
)(T
٠
الرش
الليلي
٢
٤
٦
٠
الرش
النھاري
٢
٤
٦
المعدل

17.74
٢٢.٠٨
٢٥.٣٠
٢٨.٢٥
16.86
٢١.٣٥
٢٤.٨٢
٢٧.٧٤

23.73

22.31

جدول :٦-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني في
الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم/نبات( لصنفين ﻣن القمح.
عدد
وقت
الدفعات
الرش
Batches Time
)(B
)(T
٠
الرش
الليلي
٢
٤
٦
٠
الرش
النھاري
٢
٤
٦
المعدل

المعدل

١.١٢
١.٤٢
١.٨٨
٢.٢٢
١.١٧
١.٣٥
١.٨٠
١.٩٨

المعدل

LSD P=0.05 C=1.658, T=1.658, B=2.345,
C*T*B=4.69

جدول :٥-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني
في عدد الفروع )فرع/نبات( لصنفين ﻣن القمح.
الصنف )( C
Cultivar
التحدي
أبو
غريب
١.١٠
١.١٣
١.٣٧ ١.٤٧
١.٨٣
١.٩٣
٢.١٣
٢.٣٠
١.١٧
١.١٧
١.٣٣
١.٣٧
١.٧٧
١.٨٣
١.٩٧
٢.٠٠
١.٥٨
١.٦٥

الصنف)( C
Cultivar
التحدي
أبو
غريب
١٦.٨٥ ١٧.٧٠
٢٣.٢٤ ٢٣.٥٢
٢٥.٣٢ ٢٥.٧١
٢٨.٥٣ ٢٨.٩٦
١٦.٨٨ ١٧.٧٨
١٩.٤٥ ٢٠.٦٥
٢٤.٣٢ ٢٤.٩٠
٢٦.٩٥ ٢٧.٥٣
٢٢.٦٩ ٢٣.٣٤

١.٦٥

١.٥٨

الصنف )( C
Cultivar
التحدي
أبو
غريب
١.١٨ ١.١٠
١.٦٩ ١.٥٩
٢.٢٢ ٢.٧٤
٢.٧١ ٣.٣١
١.١٣ ١,١٧
١.٥٢ ١.٣٣
٢.٠٨ ٢.٤٢
٢.٦١ ٣.٠٩
١.٨٩ ٢.٠٩

المعدل

١.١٤
١.٦٥
٢.٤٨
٣.٠١
١.١٥
١.٤٣
٢.٢٥
٢.٨٥

٢.٠٧

١.٩٢

LSD P=0.05 C=0.198, T=0.198, B=0.28,
C*T*B=0.56

LSD P=0.05 C=1.198, T=1.198, B=0.28,
C*T*B=0.56
جدول :٧-تأثير وقت الرش وعدد دفعات السماد النتروجيني في
الوزن الجاف للمجموع الجذري )غم/نبات( لصنفين ﻣن القمح

الصنف)( C
عدد
وقت
Cultivar
الدفعات
الرش
Batches Time
التحدي
أبو
)(B
)(T
غريب
٠.٦٦٧ ٠.٤٠١ ٠.٣٩٥ ٠.٤٠٨
٠
الرش
الليلي
٠.٥٩٤ ٠.٥٨١ ٠.٦٠٧
٢
٠.٧٥٤ ٠.٧٧٣ ٠.٧١٦
٤
٠.٩٢٧ ٠.٩١٣ ٠.٩٤٢
٦
٠.٦٣٩ ٠.٣٩٥ ٠.٣٨٦ ٠.٤٠٥
٠
الرش
النھاري
٠.٥٥٩ ٠.٥٥٣ ٠.٥٦٦
٢
٠.٧٠٩ ٠.٧١ ٠.٧٠٩
٤
٠.٨٩١ ٠.٨٨٥ ٠.٨٩٦
٦
٠.٦٥ ٠.٦٥٦
المعدل
LSD P=0.05 C=0.035, T=0.0352, B=0.049,
C*T*B=0.099
المعدل

٧٤

ISSN: 1994-7801
المجلة العراقية للدراسات الصحراء
العدد الخاص للمؤتمر العلمي األول

المجلد ،٢ -العدد٢٠١٠ ،٢ -

-١١الوائلي ،أوراس ﻣحي طه  .٢٠٠٢تأثير إضافة النتروجين إلى التربة
وبالرش في نمو وﺣاصل ونوعية الحنطة .رسالة ﻣاجستير ،كلية
الزراعة ،جاﻣعة بغداد.

المصادر العربية:
-١أبو ضاﺣي ،يوسف ﻣحمد  .١٩٩٥ﻣقارنة بين تأثير التغذية الورقية
بسماد النھرين السائل والبورون في نمو وﺣاصل ونوعية ﺣبوب
الحنطة لصنف أبو غريب . ٣ﻣجلة العلوم الزراعية العراقية٢٦ ،
) (١ص ٤٣-٣٧
-٢تعبان ،صادق كاظم  .٢٠٠٢تأثير إضافة السماد الورقي واألرضي
للبوتاسيوم في نمو وﺣاصل الحنطة .Triticum aestivum
رسالة ﻣاجستير ،كلية الزراعة ،جاﻣعة بغداد.
-٣الربيعي ،فائز عبد الواﺣد ﺣمود  .٢٠٠٢تأثير طريقة وﻣوعد إضافة
النتروجين والبوتاسيوم في نمو وﺣاصل ونوعية صنفي ﻣن
الحنطة الناعمة .أطروﺣة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جاﻣعة بغداد.
-٤صالح ،ﺣمد ﻣحمد  .٢٠٠١ﻣالئمة إضافة األسمدة الكيميائية ﻣع ﻣياه
الري بالرش والتنقيط .ﻣجلة الزراعة العراقية ،العدد ،٤
ص١٨-١٦
-٥الجبوري ،وقاص ﻣحمد عبد اللطيف  .٢٠٠٢ﻣقارنة بعض األسمدة
الفوسفاتية وطريقة إضافتھا في إنتاجية الذرة الصفراء المزروعة
في تربة جبسية تحت نظام الري بالرش المحوري .رسالة
ﻣاجستير ،كلية الزراعة ،جاﻣعة االنبار.
-٦العاني ،عبد ﷲ نجم  .١٩٩٨تحسين االستفادة ﻣن طرق الري الحديثة،
وزارة الزراعة ،بغداد ،ﻣكتبة المنظمة العربية للتنمية الزراعية،
المكتب اإلقليمي ،بغداد.
-٧ألفالﺣي ،ﻣحمود ھويدي ﻣناجد  .٢٠٠٥تقييم نظام ) (DRISوتأثير
التغذية الورقية بعناصر  NPKفي نمو وﺣاصل الذرة الصفراء.
أطروﺣة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جاﻣعة بغداد.
-٨ألكبيسي ،أﺣمد ﻣدلول  .٢٠٠٠الري بالرش .ﻣجلة الزراعة العراقية،
العدد ٣ص.٧
-٩ﻣحمد  ،عبد العظيم وﻣؤيد أﺣمد اليونس  .١٩٩١أساسيات فسيولوجيا
النبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جاﻣعة بغداد ،العراق.
-١٠المنظمة العربية للتنمية الزراعية  .٢٠٠٠تقرير أوضاع األﻣن
الغذائي العربي لعام  ،١٩٩٠تموز ،ص٧٠ـ .٧٤
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