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 6( وإضافة سماد اليوريا في نمو وحاصل حنطة الخبز صنف شام  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي
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( في حقول قسم RCBDنفذت هذه التجربة باستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )      
(، تضمنت التجربة 2012، خالل الموسم الزراعي )جامعة تكريت -ة كلية الزراع -المحاصيل الحقلية 

( ومستويين من السماد الورقي 1-كغم.هكتار 75،  50ثالث مستويات من سماد اليوريا هي ) صفر ، 
Algidex ارت النتائج إلى وجود ( ، وبثالث مكررات لكل معاملة. أش1-هما ) صفر ، نصف لتر.دونم

 فروق معنوية بين مستويات السماد النيتروجيني )اليوريا( في صفة عدد األشطاء، وعدد السنابل، و طول
 75(، إذ تفوق مستوى إضافة 1-، و صفة حاصل الحبوب ) كغم.هكتار1-السنبلة، و عدد الحبوب.سنبلة

 توجد فروق معنوية بين مستويات إضافة (. بينما ال1-كغم.دونم 50على المستويين )صفر و 1-كغم.دونم
حبة )غم(. وبينت النتائج عدم وجود فروق  1000السماد النيتروجيني لصفتي طول النبات )سم(، ووزن 

معنوية بين مستويي إضافة السماد الورقي )المستخلصات البحرية( لجميع الصفات المدروسة على الرغم 
دم اإلضافة. كما لوحظ أن هنالك تداخاًل معنويًا بين من أن إضافته أعطت نتائج أفضل مقارنة بع

، 1-صفة حاصل الحبوب كغم.هكتارمستويات إضافة السماد النيتروجيني مع مستويات السماد الورقي في 
، و عدد األشطاء. في حين ال توجد فروق معنوية في صفة طول 1-وعدد السنابل، و عدد الحبوب.سنبلة

 حبة )غم(. 1000)سم(، و وزن النبات )سم(، و طول السنبلة 
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This experiment was carried out during the growing season (2009), using a 

block design randomized complete (RCBD) in the fields of Agronomy 
Department - Faculty of Agriculture - University of Tikrit, included three 

levels of urea fertilizer is (zero, 50.75 kg.ha-1) and two levels of compost paper 

LGDEX two (zero, half a liter.sq.m-1), and three replicates per treatment. The 

results indicated significant differences between the levels of fertilizer 
Nitrogen (urea) in the character of the branch number, and the number of 

spikes, and spike length, and number of grains. spike-1, and the recipe holds a 

grain (kg.ha-1), with more than the level of adding 75 kg.sq.m-1 at the (zero and 

50 kg.acre-1). While no significant differences between the levels of fertilizer 
addition to Nitrogen strands of plant height (cm), and 1000 grains weight (g). 
The results showed no significant differences between the levels of added 

fertilizer paper (marine extracts) for all traits    studied, although the add gave 
better results compared to no addition. It was also noted that there is 

significant overlap between the levels of fertilizer addition Nitrogen with the 

levels of fertilizer in the character of the paper holds grain kg.ha-1, and the 

number of spikes, and the number of grains.spike-1, and the branch  number. 
While There are no significant differences in the character of plant height 

(cm), and spike length (cm) and weight of 1000 grains (g). 
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 :المقدمة
 فقد كمًا ونوعاً  تؤكد الكثير من الدراسات والبحوث نجاح التغذية الورقية كعامل مكمل للتسميد األرضي في زيادة األنتاج

يوم بالسماد الورقي المحتوي على  15( أن رش نباتات البطاطا ثالث مرات بين رشة وأخرى 1986وجد عبدول وعبد العظيم )
  Baryanالعناصر الغذائية الرئيسية الصغرى أدى إلى زيادة الحاصل ومكوناته وفي ظروف المنطقة الوسطى من العراق كما وجد 

أدى إلى زيادة الحاصل   N , P2O5 , K2O , Mo , Zn , Fe( أن استعمال التغذية الورقية لسماد ورقي يحتوي على 1999)
 المختلفة في نمو المحاصيل الزراعية بشكل عام والمحاصيل النجيلية بشكل خاص النيتروجينتؤثر مستويات لنباتات البطاطا . 

 النيتروجين( على زيادة في الوزن الجاف لمحصول الحنطة بزيادة 2004وآخرون )  Shangguanوالتي منها الحنطة ، فقد حصل 
( إلى أن حاصل الحبوب والوزن الكلي للمادة الجافة 2005وآخرون )  Alamوكذلك أشارت نتائج  في المحلول الخضري.

  Hussainوأكدت نتائج  هـ (..  Nكغم  120،  90،  60،  30،  0لمحصول الشعير قد زادت بزيادة مستويات النتروجين ) 
( عندما 200ل البايلوجي للحنطة مع المستوى )( إن الزيادة كانت معنوية في طول النبات ووزن السنبلة والحاص2006وآخرون )
ونظرًا ألهمية الحنطة كمحصول إقتصادي واألهتمام  . هـ (.  Nكغم   200،  150،  100،  50،  0المستويات   )  استخدموا

ان الهدف من ، لذا كدور كبير في هذه الزيادة وللنيتروجين. يادة إنتاجية الحنطة كمًا ونوعاً من قبل الباحثين والمزارعين في ز البالغ 
في صفات  ومستويات من المستخلصات البحرية كسماد ورقي النيتروجينيالدراسة هو معرفة مدى تأثير مستويات من السماد 

 على الرغم تكاد توافق مع المعدل الالزم لنمو النبات طبيعياً  اهزة من العناصر األساسية الكبرى الإن الكميات الج وإنتاجية الحنطة.
ة لتالفي من وجودها في التربة بكميات كبيرة نسبيًا من حيث المحتوى الكلي لهذا يعتبر التسميد الورقي من العوامل األساسية المهم

  , Kesselعناصر األساسية وسرعة إمتصاصها )مشاكل التربة وجاهزية الحاالت النقص الغذائي للنبات وطريقة لمعالجة 
عية هو العنصر الغذائي األول الذي يحدد إنتاج المحاصيل الزرا  النيتروجينلقد أوضحت الدراسات والبحوث الزراعية أن  (.2006

ألن نصف الكمية الممتصة منه تأتي من  السماد المغذي األول الذي تتطلبه الحنطة ، النيتروجين( ويعد 2009)عبد الهادي، 
أن تغذية النبات عن طريق األوراق هي طريقة فعالة  (.Thompson , 2009و  Ottmanاألسمدة والباقي من التربة والماء )

  Nanning Davidإلنتقال العناصر الغذائية بشكل أفضل داخل النبات وتؤدي إلى زيادة األنتاج الزراعي كمًا ونوعًا وقد وجد 
ل ية كانت أفضوالبوتاسيوم ووجد أن التغذية الورق النتروجين( في تجربة قارن بها بين التسميد الورقي واألرضي لعنصري 2010)

 من التسميد األرضي. 
 العمل:المواد وطرق 

نفذ البحث في حقول كلية الزراعة / جامعة تكريت لدراسة تأثير التداخل بين رش السماد الورقي وإضافة سماد اليوريا في 
(   R C B Dأستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) .2012للموسم الزراعي  6نمو وحاصل حنطة الخبز صنف شام 

، زرعت البذور في سطور  2م 2×  2تربة ثم قسمت إلى ألواح مساحة اللوح الواحد وبثالث مكررات ، وتم حراثة وتنعيم وتسوية ال
، وتم سقي الحقل من البئر  1-هكتارنبات. 34000تحقيق كثافة نباتية سم بين النباتات ل 15سم بين سطر وآخر ، و  20وبمسافة 

التجربة ست معامالت تبحث في إستعمال ثالث الموجود في حقول كلية الزراعة وكانت طريقة الري هي الري السيحي ، تضمنت 
صفر ، نصف  هما ) Algidexاد الورقي ( ومستويين من السم1-كغم.هكتار 75،  50ليوريا هي ) صفر ، مستويات من سماد ا

عة . أضيف سماد اليوريا دفعة واحدة بعد شهر من الزرا نتجة ، وبثالث مكررات لكل معاملة( حسب توصية الشركة الم1-دونملتر.
وأيضًا أجريت عمليات الرش المتجانس حتى البلل بالسماد الورقي ورشت معامالت القياس بالماء فقط . وتم إضافة السماد الورقي 

Algidex ( حسب تعليمات الشركة المنتجة . وتم قياس طول 1-لتر.هكتار 2نت الجرعة المستعملة هي ) بعد يوم من األنبات وكا
النبات وعدد األشطاء وعدد السنابل عند وصول النباتات مرحلة النضج التام ، وبعد الحصاد تم قياس صفات الحاصل ومكوناته 

 5/  62وكان موعد الحصاد في  1-هكتارحبة )غم( وحاصل الحبوب كغم. 1000ووزن  1-سنبلةدد الحبوب.وهي عدد األشطاء ع
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نباتات من كل وحدة تجريبية ومن الخطوط الوسطية أي إهمال الخطوط الطرفية ، حللت  10وتم أخذ الصفات بمعدل  ، 2013 /
 البيانات المستحصل عليها إحصائيًا وتم أختبار معنوية الفروق بين المتوسطات بواسطة إختبار دنكن المتعدد المديات .

 السماد العضوي المستخدم :
ALGIDEX   ( سماد سائل عضوي ورقي مع خالصة العشب البحري :Ascophilum nudosum laminaria  يعمل بشكل )

 لعناصرطبيعي على تجهيز النبات بمركبات السايتوكايتين واألوكسجين والجبرلين والبيتاين والسكريات األحادية ويحتوي على ا
 الغذائية الرئيسية الصغرى.

 فيز تخليق البروتينات وإنقسام ونمو الخاليا .السايتوكايتين : يعمل على تح -1

 األوكسين : يساهم في السيادة القمية وتطور المجموع الجذري للنبات . -2

 الجبرلين : يعمل على تكوين وزيادة حجم الثمار . -3

 النبات .  خاليا ويحفز العمليات الحيوية فيالبيتاين : يساعد في المحافظة على التوازن المائي لل -4

 األحادية : تعمل على تحفيز ونمو وتطور النبات .السكريات  -5

 معدل األستعمال للعائلة النجيلية :
 إسبوعين بعد األنبات  ← 1-هكتارلتر. 1
 إسبوع قبل التزهير  ← 1-لتر.هكتار 1
 خالل تكوين الثمار  ← 1-لتر.هكتار 2
 

 Trichodexالمنتج من قبل شركة  Algidexمكونات السماد  ( 1جدول ) 
 النسبة المكونات

 1-لترغم. 45 المادة العضوية للعشب البحري 
 1-غم.لتر 15 البروتينات

 1-غم.لتر 5,8 األلياف الخام
 1-غم.لتر 1,2 السكريات
 1-غم.لتر 0,4 الدهون 

 1-غم.لتر 80 النتروجين
 1-غم.لتر 80 الفسفور

 1-غم.لتر 80 البوتاسيوم
 1-لترملغم. 550 الحديد
 1-ملغم.لتر 450 الزنك

 1-ملغم.لتر 160 المنغنيز
 1-ملغم.لتر 15 الكوبلت
 1-ملغم.لتر 120 المولبدنم

 1-ملغم.لتر 540 المغنيسيوم
 1-ملغم.لتر 150 البورون 
 1-ملغم.لتر 100 الكالسيوم
 1-ملغم.لتر 60 النحاس
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 النتائج والمناقشة : 
 . طول النبات ) سم ( :  1

 75، وأعطى المستوى الثالث وهو )النيتروجينيالسماد ( إلى عدم وجود فروق معنوية بين مستويات 2تشير نتائج الجدول )       
خاليا وزيادة المهم في عملية إنقسام ال النتروجين، وتعزى هذه الزيادة إلى دور واًل للنباتات في جميع المعامالت( أعلى ط1-كغم.دونم

ق . وتتفمما أدى إلى زيادة طول النباتات والذي إنعكس على رفع كفاءة الجذور في إمتصاص العناصر الغذائيةإستطالتها ونموها 
، في حين النتروجينبزيادة مستويات ( الذين وجدوا زيادة في أطوال نباتات الحنطة 2006وآخرون )  Hussainهذه النتيجة مع 

( حيث بينت نتائجه 2010معدل من المعاملة المضافة ، وهذا يتفق مع يوسف )أعطت المعاملة بدون إضافة للسماد الورقي أعلى 
لى إوتشير نتائج الجدول أيضًا  بأن طول النباتات لمعدل رشة واحدة بالسماد الورقي ) مستخلصات بحرية ( كانت أكبر من رشتين.

 هذا يعود إلى دور العناصر الغذائية وسمادوبدون اضافة أعطت أعلى طواًل للنبات و  1-دونمكغم. 75أن تداخل معاملة اضافة 
 .(1985الجذور وهذا يتفق مع سعيد ) اليوريا التي تعمل على إنقسام الخاليا وزيادة استطالتها ونموها ونمو
 

 طول النبات ) سم (في ( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 2جدول )

 سماد اليوريا        
  الورقيالسماد 

 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم

 55,87 صفر
a 

61,93 
a 

62,40 
a 

60,06 
a 

 59,60 لتر/ دونم 0.5
a 

60,93 
a 

63,07 
a 

61,20 
a 

 57,73 المعدل
a 

61,43 
a 

62,73 
a 

60,63 
a 

 
 :  نبات /. عدد األشطاء 2

على  1-دونمكغم. 75يا إذ تفوق مستوى إضافة وجود فروق معنوية بين مستويات سماد اليور  ( إلى3تشير نتائج الجدول )     
يع هو أن زيادة األخير له دور مهم في تشج النتروجين( إن سبب زيادة عدد التفرعات بزيادة 1-دونمكغم. 50المستويين ) صفر و

( . وبينت  2011التفرعات للنبات ، وهذا يتفق مع ماذكره العلوي ) إنقسام الخاليا وزيادة عدد البراعم الخضرية وبالتالي زيادة عدد 
 ، في حين تفوقت معاملة إضافة السماد الورقي على المعاملة بدون معنوية بين مستويي السماد الورقيالنتائج عدم وجود فروق 

ضًا البروتينات وانقسام الخاليا وأي إضافة ، وذلك ألن السماد الورقي يحتوي على السايتوكاينين الذي يعمل على تحفيز وتخليق
  Bolder (  1977)  وآخرون   Milicaاألوكسينات التي تساهم في السيادة القمية وتطور المجموع الجذري ، وهذا يتفق مع 

فيل في السماد الورقي الدور المهم في عملية التركيب البيولوجي للكلورو  الموجود  Mo. إن لعنصر المولبيدنم ( 1981وآخرون ) 
دوره و  CO2وثاني أوكسيد الكاربون   p داخل البروتين ، باإلضافة إلى مشاركته األيضية للفوسفور  النتروجينويساعد على تثبيت 

لى ( حيث بينا أن صفة عدد التفرعات كانت أع 2011المهم في تطور ونمو النباتات النجيلية . وهذا يتفق مع ماذكرته الشمري ) 
 عند الرش بمستخلصات األعشاب البحرية على األجزاء الخضرية للنبات .
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 نبات /عدد األشطاءفي ( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 3جدول )

 سماد اليوريا       
 السماد الورقي

 المعدل كغم / دونم 75 دونمكغم /  50 صفر كغم / دونم

 4,70 صفر
ab 

4,40 
ab 

5,50 
a 

4,87 
a 

 3,65 لتر/ دونم 0.5
b 

4,77 
ab 

5,93 
a 

4,78 
a 

 4,018 المعدل
b 

4,58 
b 

5,72 
a 

4,86 
a 

 
 : نبات /. عدد السنابل  3

 ، وهذا1-دونمكغم. 75بمعدل ريا وكانت إضافته ( وجود فروق معنوية بين مستويات إضافة سماد اليو 4تشير نتائج جدول )      
يوريا إذ أعطت إضافة سماد ال النيتروجيني( بأن عدد السنابل قد إزداد بزيادة مستويات السماد  2011ذكره العلوي )  يتفق مع ما

ية و ، كما وتشير نتائج الجدول ذاته إلى عدم وجود فروق معن 1-كتارهكغم. 100و  50السنابل مقارنة مع أعلى معداًل بعدد  150
ية توجد فروق معنو  ( إذ بينت أنه ال 2011ذكرته الشمري )  بين معامالت إضافة السماد الورقي لهذه الصفة ، وهذا يتفق مع ما

 ( في صفة عدد القرنات لنباتات اللوبيا .  A1 , A2 , A3بين كل من األعشاب البحرية ) 
 

 نبات /عدد السنابلفي ( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 4جدول )

 سماد اليوريا       
 السماد الورقي

 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم

 4,40 صفر
ab 

4,33 
ab 

4,80 
ab 

4,51 
a 

 3,35 لتر/ دونم 0.5
b 

4,60 
ab 

5,47 
a 

4,47 
a 

 3,88 المعدل
b 

4,47 
ab 

5,13 
a 

4,49 
a 

 
 طول السنبلة ) سم ( :  . 4

 75، إذ أعطى مستوى إضافة  ( وجود فروق معنوية بين مستويات إضافة السماد الورقي وسماد اليوريا5توضح نتائج جدول )     
، ويرجع سبب هذا إلى أن هذه  1-دونمكغم. 50ة مع مستوى إضافة صفر و أعلى معداًل في صفة طول السنبلة مقارن 1-ونمكغم.د

طول  ادازديويعود هذا إلى  1-2مطاء أدى إلى زيادة عدد السنابل.في زيادة عدد األش النيتروجينيعزى إلى تأثير السماد الزيادة ت
ن ( إنه التوجد فروق معنوية بي 4في حين بينت النتائج في جدول )  (. 1998وآخرون )   Basiliousالسنبلة وهذا يتفق مع 

عد ( إذ بينت نتائجه في صفة طول النورة ب 2011، ) وهذا يتفق مع بيرام (صات البحريةمستويات إضافة السماد الورقي )المستخل
 قطف الشمراخ الزهري لنبات الكالديولس إنه التوجد فروق معنوية لهذه الصفة عند رش النباتات بالمستخلصات البحرية .

 
 
 
 
 



 ( 2017)  –(  4 ( العدد ) 17مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  المجلد ) 

ISSN-1813-1646 

 

32 
 

 طول السنبلة ) سم (في ( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 5جدول )
 سماد اليوريا       

 السماد الورقي
 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم

 7,42 صفر
a 

8,72 
a 

8,43 
a 

8,19 
a 

 7,59 لتر/ دونم 0.5
a 

8,52 
a 

8,97 
a 

8,36 
a 

 7,51 المعدل
b 

8,62 
ab 

8,70 
a 

8,27 
a 

 
 :  1-سنبلة. عدد الحبوب. 5

أعلى  1-دونمكغم. 75يا حيث أعطى مستوى إضافة ( إلى وجود فروق معنوية عند إضافة سماد اليور 6تشير نتائج جدول )     
بينت نتائج بحثه ان ( الذي 2011( وهذا يتفق مع العلوي، حسن هادي مصطفى )1-دونمكغم. 50و 0مقارنة بالمستويين )  معدل

دوا ( الذين وج 7200وآخرون )  Alam) اليوريا ( وهذا يتفق مع  النيتروجينيزادت بزيادة مستويات السماد  1-سنبلةعدد الحبوب.
( عدم وجود فروق  5في حين بينت نتائج الجدول )  النتروجينقد ازدادت خطيًا مع زيادة مستويات  1-سنبلةان عدد الحبوب.

 ةلصات البحرية ( في حين تفوقت معاملة إضافة السماد الورقي على معاملمعنوية معنوية بين مستويات السماد الورقي ) المستخ
( ، إذ بينت أن المعاملة التي رشت بالمخصب الحيوي والمستخلصات البحرية  2011، وهذا يتفق مع الشمري ، ) بدون إضافته
Algamix   أعطت أقل عدد حبوب في القرنة .أعطى أعلى قيمة لصفة عدد الحبوب في القرنة مقانة مع معاملة المقارنة التي 

 
 1-عدد الحبوب.سنبلةفي ( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 6جدول )

 سماد اليوريا       
 السماد الورقي

 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم

 24,70 صفر
ab 

31,13 
ab 

33,17 
ab 

29,67 
a 

 21,43 لتر/ دونم 0.5
b 

30,47 
ab 

34,77 
a 

28,89 
a 

 23,07 المعدل
b 

30,80 
ab 

33,97 
a 

29,28 
a 

 
 حبة ) غم ( : 1000. وزن  6

) اليوريا ( ومستويات اضافة  النيتروجيني( إلى عدم وجود فروق معنوية بين مستويات إضافة السماد 7تشير نتائج جدول )        
السماد الورقي ) المستخلصات البحرية ( وأيضًا التوجد فروق معنوية للتداخل بين مستويات السماد الناتروجيني والسماد الورقي في 

حبة )غم( وأيضًا أعطت معاملة ضافة السماد  1000حين أعطت أعلى مستوى إلضافة سماد اليوريا أعلى معداًل لصفة وزن 
سماد  حبة مقارنًة مع معاملة بدون إضافة ، وأيضًا أعطت معاملة التداخل بين مستوى إضافة 1000ورقي أعلى معدل في وزن ال

حبة )غم( وهذا يتفق مع نتيجة  1000ومعاملة إضافة السماد الورقي أعلى معدل في صفة وزن  1-دونمكغم. 75بمعدل  النتروجين
حبة )غم( ويعزى ذلك  1000زادت من معدل وزن  النيتروجينيادة مستويات السماد ( حيث بينت بأن زي2005فياض وآخرون )

( إذ أن زيادة المساحة الورقية بزيادة 1997وآخرون )  AL- yonisإلى زيادة وزن حبوب السنبلة ، وهذه النتيجة تتفق مع 
لمواد المصنعة التي أثرت إيجابيًا في إمتالء الحبة أدى هذا إلى زيادة كفاءة التمثيل الضوئي بزيادة ا النيتروجينيمستويات السماد 

حبة ، أما بالنسبة  1000قد زاد من وزن  النيتروجيني( إذ بين أنه بزيادة السماد 2010وزيادة وزنها ، وهذا يتفق مع األركوازي )
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للوبيا حيث أعطت النتائج ( على محصول ا2011لمستويات إضافة السماد الورقي فتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه الشمري )
لهذه الصفة وأعطت   (A1, A2, A3حبة بأنه التوجد هناك إختالفات معنوية بين كل من األعشاب البحرية ) 100بالنسبة لصفة 

 حبة مقارنة مع معاملة المقارنة . 100المعاملة التي رشت بالمستخلصات البحرية أعلى معداًل في صفة 
 

 حبة )غم ( 1000وزن  في( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  الورقيتأثير رش السماد ( 7جدول )

 سماد اليوريا       
 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم السماد الورقي

 28,06 صفر
a 

27,25 
a 

42,75 
a 

32,69 
a 

 26,64 لتر/ دونم 0.5
a 

29,61 
a 

26,34 
a 

27,53 
a 

 27,35 المعدل
a 

28,43 
a 

34,54 
a 

30,11 
a 

 
 ( :1-. حاصل الحبوب ) كغم.هكتار 7

  75، إذ بين أن مستوى إضافة   النيتروجيني( إلى وجود فروق معنوية بين مستويات السماد 8تشير نتائج جدول )        
) صفر،  المستويين( مقارنة مع 1-هكتارمعداًل لصفة حاصل الحبوب )كغم. أعطى أعلى النيتروجيني( من السماد 1-دونمكغم.) 
في  ير معنوي ( إذ بين أنه عند زيادة مستوى سماد اليوريا كان له تأث2010، وهذه النتيجة تتفق مع األركوازي )(1-دونمكغم. 50

 ، وإزداد معدل حاصل الحبوب من  1-أصيص( غرام. 0,80د من ) صفر ( إلى ) ، فقد زا 1-أصيصزيادة حاصل الحبوب.
( أيضًا إلى عدم وجود فروق  7% ( ، وتشير نتائج جدول )  85,24( غرام وبنسبة زيادة هي )  19,08( إلى )  10,30) 

( والذي أشار إلى عدم وجود 2011معنوية بين مستويات السماد الورقي ) مستخلصات بحرية ( ، وهذه النتيجة تتفق مع بيرام )
 لبحرية في صفة الحاصل الكلي .إختالفات معنوية عند إضافة المستخلصات ا

 
 1-هكتارحاصل الحبوب كغم. في( وإضافة سماد اليوريا  Algidex)  تأثير رش السماد الورقي( 8جدول )

 سماد اليوريا
 السماد الورقي

 المعدل كغم / دونم 75 كغم / دونم 50 صفر كغم / دونم

 1042,7 صفر
b 

1453,3 
ab 

1666,7 
ab 

1387,6 
a 

 762,7 لتر/ دونم 0.5
b 

1645,3 
ab 

2018,7 
a 

1475,6 
a 

 902,7 المعدل
b 

1549,3 
a 

1842,7 
a 

1431,56 
a 
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