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تأثير نوعية مياه الري والسماد النتروجيني في محصول الدخن .
حسن ھادي مصطفى العلوي
جامعة ديالى /كلية الزراعة

عدنان حسين الوكاع
جامعة ديالى /كلية الزراعة
الخالصة

نف$ذت تجرب$ة عاملي$ة باس$تعمال التص $$ميم العش$وائي الكام$ل) ( CRDف$ي كلي $$ة الزراع$ة_ جامع$ة بغ$داد  ,خ $$الل
الموسم الزراعي ) ، (2002 _ 2001إذ استعملت أصص بالستيكية سعة )10كغم (  ،ملئت بتربة مزيج ة غريني$ة م$ن
إحدى حقول منطقة سبع البور الواقع$ة ش$مال غ$رب بغ$داد بح$والي)30ك$م(  ،زرع$ت بب$ذور ال$دخن بواق$ع ) (10نبات$ات
لكل أصيص  ،اشتملت التجرب$ة عل$ى ع$املين  :أألول ثالث$ة مس$تويات م$ن النت$روجين ) (240 ,160 ,80كغ$م .Nھ$ـ ١-
والثاني نوعيتين من مياه الري ھما  :مياه ذراع نھر دجلة ومياه نھر أبو غريب وبأربعة مكررات.
أشارت النتائج إلى انخفاض حاصل العلف األخضر بنسبة ) (%15.93عن$د اس$تخدام مي$اه ذراع نھ$ر دجل$ة مقارن$ة
م$ع مي$اه نھ$ر أب$ي غري $$ب  ,ازدادت مس$احة ورق$ة العل$م بنس $$بة )%44.06و(% 45.50عن$د اس$تعمال المس$توى الث $$اني
والثال $$ث م$$ن الس$$ماد النتروجين$$ي مقارن$$ة بالمس$$توى األول ,كان$$ت أعل$$ى نس$$بة مئوي$$ة للب$$روتين ف$$ي حب$$وب ال$$دخن
) (%12.55لمعاملة تداخل المستوى الثالث من السماد النتروجيني مع مياه نھر أبي غريب.

المقدمة :
يعتب$ر ال$دخن م $$ن محاص$يل الحب $$وب الرئيس$ية ف $$ي الھن$د وبع $$ض دول أفريقي$ا كالس $$ودان  .كم$ا أن ل $$ه أھمي$ة ف $$ي
الدورة الزراعية ونظام تعاقب المحاصيل  ,ويع$د م$ن محاص$يل العل$ف الص$يفية نظ$را" لس$رعة نم$وه ومقاومت$ه للجف$اف
وزي$ادة محص$وله  ,ق$د ترع$اه الحيوان $$ات مباش$رة أو يحف$ظ ف$ي ص$ورة س $$يالج  ,وھ$و م$ن المحاص$يل المتحمل$ة للجف $$اف
) (17ومتوسطة التحمل للملوح ة ). (2
أس$تخدم النت$روجين كس$ماد بش$كل واس$ع ف$ي زراع$ة ال$دخن  ,حي$ث ارتف$ع حاص$ل العل$ف األخض$ر بإض$افة )(150
كغم.دونم  ١-من سماد كبريتات األمونيوم ) , (1كما حصل  M enezesوآخرون ) (17عل$ى زي$ادة معنوي$ة موجب$ة ف$ي
النس$بة المئوي$ة للب$روتين ف$ي حب$وب ال$دخن الس $$تجابتھا للتس$ميد النتروجين$ي.أدى اس$تخدام مس$تويات مختلف$ة م$ن الس $$ماد
النتروجيني)  300, 200, 100, 0كغم  . Nھـ  (١-إلى زيادة حاصل العل$ف األخض$ر وع$دد األوراق وع$دد ال$داليات ف$ي
كل نبات والمساحة الورقية ). (4
من أھم المشاكل الت$ي ت$ؤثر ف$ي جاھزي$ة النت$روجين ف$ي الترب$ة ھ$ي نوعي$ة مي$اه ال$ري  ,وبم$ا أن الزي$ادة الس$كانية
المتمثلة بمتوالية ھندسية والتوسع األفقي في الزراعة يقابله ثب$وت نس$بي ف$ي المي$اه العذب$ة واألراض$ي الص$الحة للزراع$ة
أدى إل$ى اس$تعمال مي$اه رديئ $$ة النوعي$ة ف$ي ال$ري بص $$ورة أوس$ع ) .(7إن مي$اه ال$ري المس $$تخدمة عموم$ا" تحت$وي عل $ى
أمالح وان استعمالھا يؤدي إلى إضافة األمالح للتربة وبالتالي فإنھا سوف تؤثر بصورة غي$ر مباش$رة ف$ي نم$و النبات$ات,
كما أن تبخر المياه يؤدي إلى تراكم األمالح في التربة مما يؤدي إلى زي$ادة الض$غط األوزم$وزي ونق$ص جاھزي$ة الم$اء
في التربة ,إضافة إلى مخاطر السمية التي تسببھا األمالح للنباتات ). (19
وج$د  Al-Uqailiوآخ$رون ) (13عن $$د اس$تعمال مي $$اه ملحي$ة تراوح $$ت ق$يم التوص $$يل الكھرب$ائي لھ$ا ب $$ين )12-
2ديسي س$يمنز.م  (١-أدى إل$ى انخف$اض نس$بة الب$روتين معنوي$ا" ف$ي حب$وب الحنط$ة وحص$ول ت$داخل س$لبي ب$ين الس$ماد
النتروجيني والملوحة في محتوى البروتين في حبوب حنطة المكسيباك .
ونظرا" لتغير جاھزية النتروجين للنبات في التربة بتغير ملوحة مياه الري كان ھ$دف البح$ث دراس$ة ت$أثير ن$وعيتين م$ن
مياه الري ومستويات مختلفة من النتروجين والتداخل بينھما في محصول الدخن.
المواد وطرائق البحث :
نف$ذ ت التجرب$ة داخ$ل الظل$ة الس$لكية التابع$ة لقس$م عل $$وم الترب$ة والمي$اه ف$ي كلي$ة الزراع$ة – جامع$ة بغ$داد خ $$الل
الموسم ) , (2002 - 2001في ترب$ة مزيج$ه غريني$ة أخ$ذت م$ن أح$دى حق$ول منطق$ة س$بع الب$ور  -ش$مال غ$رب بغ$داد
ح$والي ) 30ك$م( .اس $$تخدمت أص$ص بالس$تيكية س $$عة ) (10كغ$م ترب$ة ف $$ي ك$ل أص$يص وأجري $$ت لھ$ا بع$ض التحالي $$ل
الكيميائية والفيزيائية وكما موضح في الجدول ). (1
أجري$ت تجرب $$ة عاملي  $ة باس $$تعمال تص $$ميم ) (21) (CRDتض $$من ت) (6مع $$امالت تبح $$ث ف $$ي اس $$تعمال ثالث $$ة
مستويات من النتروجين) 240,160 ,80 ( N3, N2,N1كغم . Nھـ  ١-لك$ل منھ$ا بالتت$ابع ون$وعيتين م$ن مي$اه ال$ري ,
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مياه ذراع نھر دجلة ) (Q1ومياه نھر أب$ي غري$ب) (Q2وبأربع$ة مك$ررات  ,أض$يف الس$ماد النتروجين$ي بش$كل س$ماد
اليوريا)  (N%46وبثالث دفعات  ,أألولى بعد أسبوع من الزراعة والثانية بعد ثالثة أس$ابيع م$ن الدفع$ة األول$ى والثالث$ة
ف$ي مرحل$ة ط$رد الن $$ورات الزھري$ة  .أض$يف س$ماد الس $$وبر فوس$فات الثالث$ي ) (P %20بمق $$دار) 80كغ$م . Pھ $ـ (١-
وسماد كبريتات البوتاسيوم ) ( K %41.5بمقدار )60كغم . Kھـ  (١-دفعة واحدة قبل الزراعة .
زرع$ت ب $$ذور ال $$دخن  Panicum miliaceum L.ج $$نس  Proso milletبواق $$ع ) (15ب $$ذرة لك $$ل أص $$يص ,
خفت بعد أسبوعين إلى عشرة نباتات .
جلبت المياه من مصدريھما بحاويات بالستيكية وأخذت من وس$ط النھ$ر) (16وأجري$ت بع$ض التحالي$ل الكيميائي$ة
لھما ,الجدول ) (2يبين بعض صفاتھما  .أعتمد ف$ي ال$ري عل$ى الطريق$ة الوزني$ة لجع$ل رطوب$ة الترب$ة ف$ي ح$دود الس$عة
الحقلية عند فقدان ) (%60-50من الماء الجاھز.
أستخدم اختبار أقل فرق معنوي ) (L.S.D.وعلى المستوى) (%5للمقارنة بين النتائج .

جدول) (1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة
الصفة
درجة تفاعل التربة
درجة التوصيل الكھربائي
البوتاسيوم
الكالسيوم
األيونات الموجبة
المغنيسيوم
الصوديوم
الكاربونات
األيونات السالبة
البيكاربونات
الكبريتات
الكلورايد
النترات
األمونيوم
العناصر الجاھزة
الفسفور
البوتاسيوم
الكالسيوم
المغنيسيوم
البورون
الرمل
النسجة
الغرين
الطين
المادة العضوية
معادن الكاربونات
الجبس
الكثافة الظاھرية

الكمية
7.7
2.5
0.7
5.1
4.2
13.1
4.1
11.1
8.4
8.3
10.4
5.2
223.5
443.0
127.0
0.4
381.68
550.07
68.25
12.5
314.5
2.2
1363

وحدة القياس
ديسي سيمنز  .م ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
ملغم .كغم ١-
غم .كغم ١-
غم .كغم ١-
غم .كغم ١-
غم .كغم ١-
غم .كغم ١-
غم .كغم ١-
كغم  .م ٣-
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السعة التبادلية لأليونات الموجبة
نسبة امتزاز الصوديوم
النسبة المئوية للصوديوم المتبادل

27.8
4.39
2.5

سنتمول .كغم ١-

جدول) (2التحليل الكيميائي لمياه الري المستعملة في البحث
مياه نھر أبي غريب
0.9
7.6
1.31
0.06
4.0
2.0
3.2
5.4
2.1
2.0
0.3

الصفة
درجة التوصيل الكھربائي
درجة تفاعل التربة
نسبة امتزاز الصوديوم
البوتاسيوم
األيونات الذائبة
الكالسيوم
المغنيسيوم
الصوديوم
الكلور
الكبريتات
الكاربونات
البيكاربونات
البورون

مياه ذراع دجلة
1.8
7.3
3.50
0.14
4.2
3.8
9.9
13.0
3.2
2.1
0.4

وحدة القياس
ديسي سيمنز .م ١-

ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملمول .لتر ١-
ملغم .لتر ١-

النتائج والمناقشة :
 - ١حاصل العلف األخضر :
أش $$ارت نت $$ائج التحلي $$ل اإلحص$$ائي إل $$ى وج $$ود ت$$أثيرات معنوي $$ة للعوام $$ل الداخل $$ة بالدراس$$ة ف $$ي حاص $$ل العل$$ف
األخض $$ر لل$$دخن )ج$$دول , (3إذ أدى ال$$ري بمي$$اه ذراع دجل$$ة إل $$ى انخف$$اض ھ$$ذه الص$$فة بنس$$بة ) (%15.93قياس$$ا"
بالمع$امال ت المروي$ة بمي$اه نھ $$ر أب$ي غري$ب  ,ف $$ي ح$ين ازدادت ھ$ذه الص $$فة عن$د المس$توى الث $$اني والثال$ث م$ن الس $$ماد
النتروجين$ي بنس$بة ) %11.92و (% 24.44بالتت$ابع قياس$ا" م$ع المس $$توى األول من$ه  .حقق$ت معامل$ة ت$داخل المس $$توى
الثالث من السماد النتروجيني مع مياه نھر أبي غري$ب ) (Q2N3أعل$ى نس$ب ة زي$ادة بلغ$ت ) (%58.12قياس$ا"بمعاملة
تداخل المستوى األول من السماد النتروجيني مع مياه ذراع دجلة ).(Q1N1
إن انخفاض حاصل العلف األخضر عند الري بمياه ذراع دجلة يعزى إل$ى زي$ادة ملوح$ة ھ$ذه المي$اه قياس$ا"مع مي$اه
نھر أبي غريب والتي انعكست على نمو النباتات وأد ت إلى انخفاض حاصل العل$ف األخض$ر وتتف$ق ھ$ذه النتيج$ة م$ع م$ا
حصل عليه شكري ). (6
تع$زى الزي$ادة ف$ي الص $$فة المش$ار إليھ$ا عن$د زي $$ادة مس$تويات الس$ماد النتروجين$ي إل $$ى زي$ادة المجم$وع الخض $$ري
وبالتالي زيادة حاصل العلف األخضر ,وتتف$ق ھ$ذه النتيج$ة م$ع نت$ائج الس$عدي ) (4و  Bationoوآخ$رون ) (15و Ojiو
 (18) Ugherugheو  Bacciوآخرون ). (14

جدول) (3تأثير نوعية مياه الري والنتروجين في حاصل العلف األخضر للدخن) غم/أصيص(
N
Q
Q1
Q2

N1

N2

N3

M ean

33.38
44.63

41.83
47.73

46.80
52.78

40.67
48.38

L.S.D.5%Q
2.452
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44.78
3.003
4.247

49.79

 - ٢عدد الداليات للنبات :
أظھرت النتائج في الج$دول ) (4أن نوعي$ة مي$اه ال$ري ومس$تويات النت$روجين والت$داخل بينھم$ا أث$رت معنوي$ا"في
عدد الداليات لكل نب$ات إذ انخفض$ت ھ$ذه الص$فة بنس$بة ) (%16.50ف$ي المع$امالت المروي$ة بمي$اه ذراع دجل$ة مقارن$ة
بتل$ك المروي$ة بمي$اه نھ$ر أب$ي غري $$ب  ,أدت إض$افة المس$توى الث$اني والثال$ث م $$ن الس$ماد النتروجين$ي إل$ى كان$ت زي $$ادة
معنوية في عدد الداليات إذ بلغت ) %19.27و ( %22.59على الت$والي مقارن$ة بالمس$توى األول من$ه .ف$ي ح$ين أظھ$ر
ت $$داخل المس $$توى الثال $$ث م $$ن الس $$ماد النتروجين $$ي م $$ع مي $$اه نھ $$ر أب $$ي غري $$ب ) (Q2N3زي $$ادة ف $$ي ھ $$ذه الص $$فة بلغ$$ت
) (%40.90عن معاملة تداخل المستوى األول من السماد النتروجيني مع مياه ذراع دجلة ). (Q1N1
إن انخفاض عدد الداليات في النبات عند ريھا بمياه ذراع دجل$ة يع$ود إل$ى ت$أثير الملوح$ة غي$ر المباش$ر ف$ي بع$ض
خص $$ائص الترب $$ة وبالت$$الي الت $$أثير ف $$ي تف$$رع ال $$داليات للنب $$ات ) (5و)(20وك$$ذلك إل $$ى ت $$أثير الملوح$$ة ف $$ي العملي$$ات
الفسيولوجية للنبات ). (8
إن الزي $$ادة الحاص $$ل ة ف $$ي ع $$دد ال $$داليات بزي $$ادة مس$$توى النت $$روجين تع $$زى إل $$ى أن النت $$روجين ي $$ؤدي إل $$ى زي$$ادة
التفرعات في النبات وبالتالي زيادة عدد الداليات  ,وتتفق ھذه النتيج$ة م$ع م$ا وجدت $ه الس$عدي ) (4و  Bationoوآخ$رون
). (15
جدول) (4تأثير نوعية مياه الري والنتروجين في عدد الداليات  /نبات
N
Q
Q1
Q2
M ean
L.S.D.5%N
L.S.D.5%Q.N

N1
3.25
3.38
3.32

N2
3.33
4.40
3.87
0.240
0.339

N3
3.73
4.58
4.16

M ean
3.44
4.12

L.S.D.5%Q
0.1959

 - ٣مساحة ورقة العلم :
أش$ارت النت $$ائج ف $$ي الج $$دول ) (5إل $$ى وج $$ود ف $$روق معنوي$ة لنوعي $$ة مي $$اه ال $$ري والس $$ماد النتروجين $$ي والت $$داخل
بينھما في مساحة ورقة العلم لنبات الدخن  .حيث تناقصت مساحة ورقة العلم بنسبة ) (%25.79عن$د ال$ري بمي$اه ذراع
دجلة قياسا" بالمعامالت المروية بمياه نھ$ر أب$ي غري$ب  .ازدادت ھ$ذه الص$فة عن$د المس$توى الث$اني والثال$ث م$ن الس$ماد
النتروجين $$ي بنس $$بة ) %44.06و  (%45.50بالتت $$ابع قياس $$ا" بالمس $$توى األول من $$ه .أدى الت $$داخل ب $$ين مي $$اه نھ $$ر أب$$ي
غري$ب م $$ع المس$توى الثال $$ث م $$ن الس$ماد النتروجين $$ي ) ( Q2N3إل$ى زي $$ادة معنوي $$ة ف$ي مس $$احة ورق$ة العل $$م إذ بلغ $$ت
) (%101.87قياسا" مع معاملة تداخل مياه ذراع دجلة مع المستوى األول من السماد النتروجيني ). ( Q1N1
إن انخف$اض مس $$احة ورق $$ة العل $$م عن $$د ال $$ري بمي $$اه ذراع دجل$ة يع $$زى إل $$ى زي $$ادة الجھ $$د األوزم $$وزي وانخف $$اض
جاھزي$ة العناص $$ر الغذائي $$ة مم$ا أدى إل $$ى ص $$غر مس$احة ورق $$ة العل $$م  ,وتتف$ق ھ $$ذه النتيج $$ة م$ع عل $$وان وآخ $$رون ) (9و
 Yasseenوآخ$رون ) . (24ف$ي ح$ين ذك$ر  Terryوآخ$رون ) (22أن ع$دد وحج$م الخالي$ا ف$ي األوراق ي$نخفض بش $$كل
كبير بسبب عرقلة األمالح لجاھزية الماء لعدة أنواع من النباتات .
ازدادت مساحة ورقة العلم بزيادة النتروجين والسبب يع$ود إل$ى دور النت$روجين المھ$م ف$ي بق$اء النب$ات لفت$رة أط$ول
ق$ادرا" عل$ى عملي$ة التمثي$ل الض$وئي ) (10وبالت$الي زي$ادة انقس$ام واس$تطالة وحج$م الخالي$ا  ,وتتف$ق ھ$ذه النتيج$ة م$ع م$ا
ذكرت$ه الس$عدي ) (4و  Wilmanو  (23) M ohamedال$ذين حص$لوا عل$ى زي$ادة ف$ي المس$احة الورقي$ة بزي$ادة الس$ماد
النتروجيني للنبات.
جدول) (5تأثير نوعية مياه الري والنتروجين في مساحة ورقة العلم لنبات الدخن )سم(٢
N
Q
Q1
Q2

N1

N2

N3

M ean

15.53
17.65

16.93
25.20

22.60
31.35

18.35
24.73

L.S.D.5%Q
2.747
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L.S.D.5%N
L.S.D.5%Q.N
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21.07
3.364
4.757

26.98

 - ٤عدد األوراق للنبات :
يبين جدول ) (6وجود تأثيرات معنوية لنوعية مياه ال$ري والس$ماد النتروجين$ي والت$داخل بينھم$ا ف$ي ع$دد األوراق
لنبات الدخن حيث انخفض ع$دد األوراق عن$د ال$ري بمي$اه ذراع دجل$ة بنس$بة ) (%22.08مقارن$ة بالمع$امالت المروي$ة
بمياه نھر أبي غريب .في حين ازدادت ھذه الصفة عن$د اس$تخدام المس$توى الث$اني والثال$ث م$ن الس$ماد النتروجين$ي بنس$بة
) %19.08و(%25.36على التوالي مقارنة مع المستوى األول منه  .كان ت أعلى نس$بة زي$ادة لھ$ذه الص$فة ف$ي معامل$ة
تداخل المستوى الثالث من الس$ماد النتروجين$ي م$ع مي$اه نھ$ر أب$ي غري$ب ) ( Q2.N3بل$غ ) (%63.28قياس$ا" بمعامل$ة
تداخل المستوى األول من السماد النتروجيني مع مياه ذراع دجلة ).(Q1.N1
يع$زى االنخف $$اض الحاص $$ل ف $$ي ع $$دد األوراق عن $$د اس $$تعمال مي $$اه ذراع دجل $$ة إل $$ى ت $$أثير ھ $$ذه المي $$اه ف $$ي عملي $$ة
امتصاص الماء والعناصر الغذائية  ,حيث تؤثر الملوحة سلبيا" في تحو الت سماد اليوري$ا وبالت$الي قل$ة ع$دد األوراق ف$ي
النبات ) , (12أن ملوحة التربة تخفض من جاھزي$ة أي$وني األموني$وم والنت$رات فق$د وج$د  Abdul-Kadirو Paulsen
) (11أن زيادة ملوحة التربة سببت خفضا" في جاھزية وامتصاص النتروجين من قبل النبات.
إن زي$ادة مع$دل ع $$دد األوراق بزي$ادة مع $$دالت الس$ماد النتروجين $$ي يع$ود إل$ى زي $$ادة ع$دد تفرع $$ات النب$ات نتيج $$ة
إضافة السماد النتروجيني وتتفق ھذه النتيجة مع ما وجدت ه السعدي ) (4و  Wilmanو. (23) M ohamed

جدول) (6تأثير نوعية مياه الري والنيتروجين في عدد األوراق /نبات
N
Q
Q1
Q2
M ean
L.S.D.5%N
L.S.D.5%Q.N

N1
7.00
8.30
7.65

N2
7.75
9.88
8.82
0.490
0.693

N3
8.33
11.43
9.88

M ean
7.69
9.87

L.S.D.5%Q
0.4004

 - ٥النسبة المئوية للبروتين في الحبوب :
تشير النتائج في جدول ) (7إلى وجود تأثيرات معنوية لنوعي$ة مي$اه ال$ري والس$ماد النتروجين$ي والت$داخل بينھم$ا ف$ي
النسبة المئوية للبروتين في حبوب الدخن  .حيث انخفض$ت النس$بة المئوي$ة للب$روتين عن$د ال$ري بمي$اه ذراع دجل$ة بنس$بة
) (%6.42مقارنة بالمعامالت المروية بمياه نھر أبي غريب .في حين زادت ھذه الصفة عن$د اس$تعمال المس$توى الث$اني
والثالث من السماد النتروجيني بنسبة )%18.89و (% 25.89بالتتابع مقارنة بالمس$توى األول من$ه  .كان $ت أعل$ى نس$بة
زي $$ادة ف $$ي معامل $$ة ال $$ري بمي $$اه نھ $$ر أب $$ي غري $$ب م $$ع المس $$توى الثال $$ث م $$ن الس $$ماد النتروجين $$ي ) ( Q2.N3إذ بلغ$$ت
) (%22.79قياسا" مع معاملة تداخل مياه ذراع نھر دجلة مع المستوى األول من السماد النتروجيني ).(Q1.N1
يعزى انخفاض النسبة المئوية للبروتين في حبوب الدخن عن$د ال$ري بمي$اه ذراع دجل$ة إل$ى زي$ادة الملوح$ة الت$ي أدت
إلى تراكم المركبات غير العضوية للنتروجين في النبات والذي انعك$س عل$ى خف$ض قابلي$ة النب$ات عل$ى تك$وين الب$روتين
) . (3وتتفق ھذه النتيج$ة م$ع نت$ائج  Al-Rawiو (12) Sadallahو Al-Uqailiوآخ$رون ) (13ال$ذين وج$دوا أن زي$ادة
ملوحة مياه الري وملوحة التربة تؤدي إلى خفض البروتين في حبوب الحنطة والدخن .
إن سبب زيادة النسبة المئوية للب$روتين ف$ي حب$وب ال$دخن عن$د زي$ادة مس$تويات الس$ماد النتروجين$ي فيع$زى إل$ى دور
النتروجين الفعال في زيادة المجموع الخضري الذي أدى إلى زي$ادة عملي$ة التمثي$ل الض$وئي للنب$ات وبالت$الي إض$افة ھ$ذه
النواتج إلى المصب )الحبوب(وزيادة نسبة البروتين فيھا.
جدول) (7تأثير نوعية مياه الري والنتروجين في النسبة المئوية للبروتين في حبوب الدخن
N
Q
Q1

N1

N2

N3

M ean

9.00

10.70

11.33

10.34

L.S.D.5%Q
0.0664
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9.83
9.42

12.55
11.94

Q2
M ean
L.S.D.5%N
L.S.D.5%Q.N

10.78
10.74
0.081
0.115

المجلد ) (١العدد )٢٠٠٩ (١
11.05
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Abstract
Factorial experiment was conducted with randomized complete design at College of
Agriculture during (2001- 2002), (10Kg) of silty loam soil was put at each pot,
(10plants) of millet were planted per pot. The first factor was nitrogen levels (80,160, and
240 Kg N.ha-1), while second factor was quality of irrigation water (Dijla Deraa and Abu
Ghraib rivers).
Results showed that reduced yield of green forage percentage (15.93 %)when irrigated
with Dijla Deraa river in comparison with Abu –Ghraib river, leaf flag area was increased
percentage (44.06 %, 45.50%) when used second and third levels of nitrogen fertilizer in
comparison with the first, high percentage protein in grain of millet was (12.55 %) when
interaction between third nitrogen level with Abu – Ghraib river.

