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باستخدام  .Triticum aestivum L))اعادة تقييم التوصية السمادية النتروجينية لمحصول الحنطة 
 في منطقة ذي قار NDVIقراءات 

 مؤيد شاكر عمي
 جامع ذي قار -كمية الزراعة واالهوار –قسم المحاصيل الحقمية 

 المستخمص
ان من اىم عوامل زيادة الغمة الزراعية لممحاصيل ىو زيادة حاصل الحبوب من دون ارتفاع في تكاليف االنتاج 

والذي يعد المحصول  .Triticum aestivum L)محصول الحنطة )يعد اليدف الرئيسي لممنتجين. وبالذات التسميد النتروجيني 
محصول الحنطة في محافظة ذي  إلنتاجئيسي في السمة الغذائية لمعالم كمو فمذا ال بد من تحديد التوصية السمادية النتروجينو الر 
، عمية نفذت تجربة حقمية لدراسة تاثير خمس مستويات بعد ان يتم اعاد تققيم التوصيات السابقة باستخدام التحسس الضوئي قار

( عمى حاصل محصول 1-ىكتار Nكغم  200و  150و  100و  50بدون أي اضافة سمادية و  من النتروجين )معاممة مقارنة
 –قرية السيد حمد  –الحنطة صنف بورا وفي منطقتين من محافظة ذي قار )الحقل االول يقع شمال شرق مدين الناصريو 

تصميم القطاعات العشوائية الكاممة في الشطره اما الحقل االخر يقع جنوب مدينة الناصرية في منطقة الفضمية(، حيث استخدم 
والتي من خالليا تم حساب دليل االستجابة  NDVIالجل قياس  Handle GreenSeekerىذة التجربة كما تم استخدم جياز 

فضال عن حاصل الحبوب كغم لكل متر مربع. بينت  INSEYالحاصل المتوقع خالل الموسم وكذلك  RIلمسماد النتروجيني 
. ووجد (B)% بالنسبة لمحقل  2و  (A)% بالنسبة لمحقل االول  4إلضافة التسميد النتروجيني كان النتائج ان دليل االستجابة 

صل ، كما ان افضل وقت لمتنبوء بحا(r2=0.82)وحاصل الحبوب  INSEYان ىناك عالق ارتباط عالي المعنوية ما بين 
. كما بينت النتائج ان FK8فضال عند مرحمة البطان  FK4ىو عند مراحل النمو االولى  NDVIالحبوب باستخدام قراءات 

اعمى حاصل لمحبوب قد تم التوصل الحصول عمية عند المستويات العميا من التسميد والتي لم تختمف معنويا عن الحاصل عند 
ين. وقد تبين انو من الميم تحديد التوصية السمادية النتروجينية لكل منطق عمى ولكال الحقم 1-ىكتار Nكغم  100المعاممة 

حده نتيجة االختالف بطبيعة التربة الكيمياوية والفيزيازية وعميو فان دراسة وتحميل ترب ذي قار الجل التوصية بكمية السماد 
 النتروجيني تعد ضرورية لموصول الى افضل حاصل وباقل تكاليف. 

 ، دليل االستجابةNDVIالمفتاحية : محصول الحنطة، التسميد النتروجيني، الكممات 
 

 المقدمة
اىم محصول حبوبي لتأمين السمة الغذائية لمعظم سكان العالم لذا  (.Triticum aestivum L)يعد محصول الحنطة 

% 20مينو الى ما يقارب % من غذاء االنسان اضافة الى تأ30ىو يحتل المرتبة األولى في غذاء األنسان بحيث يشكل نسبة 
. فضال عن ما يحتويو من مواد بروتينية وكاربوىيدراتيو (Reddy, 2004)الحرارية التي تدخل في غذاء االنسان  من السعرات
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نتاجأن نمو  كثير من العوامل المحيطة مثل عوامل بيئية وعوامل حيوية ومن أىم ىذه يتأثر ويعتمد عمى  ىذا المحصول وا 
ت بالمقارنة مع ال يوجد عنصر مغذي ميم كأىمية عنصر النتروجين بالنسبة لمنباالعوامل ىي المغذيات العضوية والمعدنية. 

 جميع العناصر الغذائية االخرى وذلك لدخولو وبصورة مباشرة في العمميات األيضية وبالخصوص في أيض البروتينات
. لذا فان ATPفضال عن تكوين مركب الطاقة  IAAوكذلك دخولو في تكوين حامض  RNA & DNAواالحماض االمينية 

مادا معنويا عمى توافر ىذا العنصر، وألجل ذلك فقد تم دراسة ىذا العنصر انتاج الحبوب عموما والحنطة خصوصا يعتمد اعت
ل كبير وواسع وفي جميع انحاء العالم ومنذ نشوء البحث العممي في المجال الزراعي وال زالت مستمرة الى يومنا ىذا. وعمى بشك

واطئة محاصيل الحبوب في العالم من قبل  (Nitrogen Use Efficiency)الرغم من ذلك فان كفاءة استخدام ىذا العنصر 
 Raun and)% من مجموع السماد النتروجيني المضاف الى التربة والذي يقدر بأالف األطنان سنويا 33بحيث تقدر بحوالي 
Johnson, 1999) عمى شكل  يرشح، الن كثير من النتروجين المضاف لمتربةNO3 بشكل معنوي يؤثر عمى كفاءة استخدام و

 . (Olson and Swallow, 1984; Raun and Johnson, 1995)ين من قبل محاصيل الحبوبالنتروج
المناطق الوسطى  خصوصا فييزرع في العراق بحيث  ةشتويالل المحاصياىم  من يعد محصول الحنطةكما و 

المحصول وال زالت  بشكل رئيسي فضال عن المنطقة الجنوبية، لذلك توجد الكثير من البحوث والدراسات عمى ىذاوالشمالية 
نتاجو  همستمرة وكذلك دراسة العوامل المؤثرة عمى نمو  ( 2010البدراني )وخصوصا التسميد ومنيا التسميد النتروجيني لذا اشار وا 

في دراستو  )1-ىكتار Nكغم  200ان نمو وانتاج محصول الحنطة ازداد وبصوره معنوية عند اعمى مستوى سماد نتروجيني )
وام ربيع في  99( ان انتاج صنفي اباء 2013بين البدراني والرومي )التي اجريت في الفموجة في محافظة االنبار. كما 

كما ان حاصل (. 1- كتاركغم ىـ 160الموصل قد تفوقا معنويا بزيادة السماد النتروجيني خصوصا عند اعمى مستوى لو )
 280 يتروجينمعاممة محصول الحنطة بمستوى سماد نعمية في منطقة تكريت عند  قد تم الحصول 1-كغم ىكتار 4008حبوب 
في دراستو لعشرة اصناف من نبات الحنطة في  Al-Bakka (2015)(. كما اشار 2014)أحمد ومياوش،  1-ىكتار Nكغم 

 Nكغم  400الكوفة واستجابتيا لمسماد النتروجيني ان حاصل الحبوب قد ازداد معنويا عند اعمى مستوى لمسماد النتروجيني )
 صفاتان  (. كما ان دراسة اخرى في كركوك بينت اختالف استجابة اصناف الحنطة الى السماد النتروجيني بحيث1-ىكتار

كغم  1170( وان حاصل الحبوب كان 1-ىكتار Nكغم  120تأثرت معنويا بأعمى مستوى لمنتروجين ) قد 99اباء نمو الصنف 
وجود اختالف الستجابة اصناف الى  Al-Noori and Khalaf (2006)كما بين كل من  (.2014)حسن والداودي،  1-ىكتار

( 2011مروية في منطقتي تل كيف والموصل، كما بين العموي )المروية وغير النبات الحنطة لمستويات النتروجين في المناطق 
 ان لنوع السماد النتروجيني وكميتة تأثير معنوي في نمو ومكونات حاصل الحنطة في دراستو في ديالى. 

يم السماد النتروجيني في نمو وحاصل محاصيل الحبوب كافة والحنطة خصوصا تعد امر م مستوىان دراسة تأثير 
ألجل وصول االنتاج الى اعمى مستوياتو خصوصا مع وجود االف االنواع واالصناف من محصول الحنطة والتي اثبتت 

السماد النتروجيني  تأثيروجدنا ان ىناك شحة في دراسة ذلك التجارب اختالفيا في االستجابة لمتسميد النتروجيني. ومن خالل 
الفالحين يعتمدون التوصيات السمادية التي تقوم بنشرىا وزارة الزراعة والتي  في نمو وحاصل الحنطة في منطقة ذي قار وان
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من بحوث حول افضل التوصيات السمادية  البمد فييقدمو باحثو المنطقة الشمالية والوسطى  ما اساسا تعتمد في توصياتيا عمى
ىدف  ( ، لذا فانRaun et al, 2010دة )عمى الرغم من انو يجب تحديد التوصية السمادية النتروجينية لكل منطقة عمى ح

افضل التوصيات السمادية النتروجينة كسماد يوريا والتي يمكن ان يوصى بيا إلعطاء افضل حاصل ىذه الدراسة ىو لبيان 
 .Handle GreenSeekerباالعتماد عمى قراءات المتحصل عمييا بواسطة جياز  لنبات الحنطة في منطقة ذي قار

 المواد وطرق العمل
في موقعين من مناطق محافظة ذي قار، االول يقع شمال  2016 -2015خالل الموسم الزراعي نفذت تجربة حقمية 

مدينة الناصرية )مركز محافظة ذي قار( في قرية السيد حمد التي تقع عمى ضفاف نير البدعة المتفرع من نير الغراف والتي 
. اما الموقع االخر يقع الى الجنوب من مدينة الناصرية اي في (Field A)والتي رمز لو بالرمز  تقع شمال شرق مدينة الشطرة

. فقد اختير ىذان الموقعين لدراسة وتحديد (Field B)وقد اخذت الرمز  مية وىي احدى نواحي مدينة سوق الشيوخضمدينة الف
تصميم القطاعات  استخدمي افضل حاصل من محصول الحنطة. بحيث من السماد النتروجيني التي تعطالكمية المالئمة 
 N% 46الختبار اربع مستويات من السماد النتروجيني )سماد اليوريا  في تطبيق ىذه الدراسة وذلك (RCBD)العشوائية الكاممة 

كغم  100 -3، 1-ىكتار Nكغم  50 -2بدون سماد نتروجيني )معاممة المقارنة(،  -1كمصدر لمسماد النتروجيني( وىي االتي 
N كغم  150 -4، 1-ىكتارN كغم  200 -5، 1-ىكتارN متر بحيث  4* 5ان مساحة الوحدة التجريبية كانت . 1-ىكتار

كررت كل وحدة تجريبية ثالث مرات بحيث تم الفصل بين الوحدات التجريبية بمسافة نصف متر لضمان عدم حركة السماد من 
الي المنشاء بعد ان تم تييئة االرض من خالل وىو صنف ايط (Bora)صنف بورا  وحدة تجريبية الى اخرى. تم نثر حبوب

 ومن ثم نعمت التربة وقسمت حسب التصنيف المستخدم، فقد كانت الزراعة في موقع الشطرة بتاريخحراثتيا حراثتين متعامدتين 
التربة . قبل تييئة االرض لمزراعة اخذت عينة عشوائية مركبة من 7/11/2015 مية بتاريخضوفي موقع الف 17/11/2015

 (.1لكيمياوية والفيزيائية )جدول سم( وذلك ألجل دراسة صفاتيا ا 30الى  0لكل موقع وبعمق من )
ان السماد النتروجيني قد نثر عمى سطح التربة بمرحمتين االولى عند الزراعة )استخدمت ثمث الكمية المحددة( 

الشطاء. وكذلك تم استخدام السماد ثالثي الفوسفات كمصدر والمرحمة الثانية تم نثر ثمثي الكمية المحددة عند مرحمة تكوين ا
وباستخدام جياز  NDVIنسبة الغطاء النباتي من خالل تقدير لمسماد الفوسفاتي والذي نثر كامال عند الزراعة. تم تقدير 

Handle GreenSeeker موديل (Trimble Navigation, Sunnyvale, CA ان ،)NDVI  تعني(Normalized 
Difference Vegetation Index)  اي دليل اختالف النمو الخضري الطبيعي والتي تحسب عن طريق حساس ضوئي

 :حسب المعادلة االتيةو 
NDVI= (near infrared- red)/ (near infrared+ red) 

  :اي انيا تحسب من خالل قسمة
 ، الحمراء( االشعة الحمراء( عمى )االشعة تحت الحمراء + االشعة –)االشعة تحت الحمراء 
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عمى الغطاء النباتي والتي يقوم بعدىا باستقبال فقط االشعة المنعكسة من  GreenSeekerحيث ان االشعة تطمق من جياز 
الغطاء النباتي والتي تشير بالتالي الى كثافة الغطاء النباتي من حيث كمية الكموروفيل المتكونة من قبل الغطاء النباتي وحسب 

يوم  71بعد  NDVI تم قياس حيث، (Peńulas et al, 1993; Stone et al, 1996; Manack et al, 2014)ما ذكره 
يوم بالنسبة لمحقل  63ىو  GreenSeekerوكانت عدد االيام من الزراعة الى وقت اخذ قراءة  Aبالنسبة لمحقل من الزراعة 

B .قيمة  تم حسابNDVI حيث تمت القراءة عند مراحل النمو  مضافا ليا القراءة اعاله اربع مراتFK4  والتي ىي بداية التفرع
تم  ايضا.   FK10عند نياية مرحمة البطان  وأخيرا FK8وكذلك عند بداية مرحمة البطان  FK6والمرحمة عند منتصف التفرع 

عمى  تمعاماللمحاصل حبوب اعمى من خالل قسمة  حسب المعادلة التالية Response Index (RI)حساب دليل االستجابة 
لمعرفة افضل كمية سماد  وذلك RI، تعود اىمية حساب (Johnson and Raun, 2003) حاصل الحبوب لمعاممة المقارنة

تم  ذلككتكمفة مالية ومن ثم التوصية باستخدام ىذه الكمية السمادية  وبأقلصول الى افضل انتاج و لمنتروجيني يمكن استخدامو 
 :والذي حسب من خالل المعادل التالية   (In-Season Estimate Yield, INSEY)خالل الموسم المتوقع الحاصل  قياس

INSEY= NDVI/ days from planting to sensing   
 Bيوم لمحقل  63و  Aيوم لمحقل  71والذي كان  NDVIعمى عدد االيام من الزراعة حتى اخذ قياس  NDVIأي تقسم قيم 
وكذلك تم حساب حاصل الحبوب لكل متر مربع من خالل حصاد متر مربع واحد من . (Raun et al, 2001)وكما ذكرىا 

مقارنة متوسطات  ألجل 14اصدار  SPSSوسط كل وحدة تجريبية. بعد ذلك حممت البيانات احصائيا باستخدام برنامج 
 . RLSD% باستخدام اختبار اقل فرق معنوي المعدل 5المعامالت تحت مستوى احتمالي 

 
 (: التحميل الكيمياوي والفيزياوي لتربتي الحقل 1جدول رقم )

 الصفات الكيمياوية
 الصفة Aالحقل االول  Bالحقل الثاني 

1-كغم دونم 10.34                1-كغم دونم 11.62    الجاىز   N 

  0.20 %                           0.31 % الكمي   P 
الكمي                                      K 

 الصفات الفيزياوية
 الصفة Aالحقل االول  Bالحقل الثاني 

  7. 35              7.4   PH 
          16.0          4.7     (ds m-1) EC 

 نسجة التربة           غرينية طينية            طينية        
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 :ةالنتائج والمناقش
 تأثير خصائص التربة  

( الى ان التربتان تعدان 1بينت نتائج تحميل الخواص الفيزياوية والكيمياوية لترب التجربة وفي كال الموقعين )جدول 
مما قد اثر عمى  Bحقل مبالنسبة ل 10.43و  11.62بالنسبة الى موقع الشطره ىو  غنية بالنتروجين الجاىز لمنبات حيث كان

المدروسة ما بين المعامالت قيد الصفات معنوية االختالف في اف وىذا قد يفسر استجابة المحصول لمسماد النتروجيني المض
موحة التربة ىي اكثر في ، ومن جانب أخر فان م(A)الحقل  البحث كما سيتضح الحقا خصوصا بالنسبة الى موقع الشطرة

( مما ds m-1 4.7الشطرة فكانت )( اما في ds m-1 16مية )ضموقع الشطرة اذ بمغت في موقع الفمية منو في ضموقع الف
اضاف بعض االثر المعنوي في استجابة المحصول الى التسميد النتروجيني وبالتالي عمى الصفات المدروسة ومنيا صفة 

ىو مياه نير الفرات والتي تعد اكثر مموحة من مياه نير دجمة  Bالحقل فضال عن ان مصدر مياه الري في حاصل الحبوب 
( الى ان 2011، حيث اشار حسين )Bد يزيد او زاد من تممح التربة في الحقل مما ق Aياه الري في الحقل موالتي تعد مصدر 

كما بين دىوكي واخرون  حاصل صنفين من الذرة الصفراء قد تأثر سمبا وبصورة عالية المعنوية عند المستويات الممحية العالية
ادى الى خفض حاصل الذرة الصفراء النسبي بمقدار  1-دسيسيمينز م 1.1من  ء الري الى اكثر( ان زيادة مموحة ما2013)

. ان كال التربتين تعدان ذات حموضة متعادلة ولذا فيما تربتان صالحتان لزراعة الحنطة من ناحية حموضة التربة. في 40%
( ان لنسجة التربة 2016) وقد بين جار اهلل واخرونالتربة كانت في حقل الشطرة اما في حقل الفضمية فكانت.  نسجوحين ان 

% في التربة  41.3بحيث ان نسبة النتروجين بالحبوب ازداد بمقدار تأثير معنوي في تجييز المحصول بالسماد النتروجيني 
ان الترب المزيجية الرممية  Raun et al. (2002)و  Raun et al. (2001)بين  المزيجية الطينية مقارنة بالتربة ألرممية كما

 تكون اكثر عرضة لمجفاف من التربة المزيجية الغرينية لذلك مما اثر عمى عممي االستجابة لإلضافات السمادية. 
 INSEYالحاصل المتوقع خالل الموسم و  RIدليل االستجابة 

يعد من العوامل الميمة التي تبين مدى استجابة محصول الحنطة او أي محصول  (RI)ان دراسة دليل االستجابة 
ت السمادية النتروجينية لذا اخر الى العوامل المحدده لمنمو وبالخصوص التسميد النتروجيني وبيان مدى االستفادة من االضافا

ابة بين حاصل الحبوب لمحنطة ومعدل االستجما الخطية والتي بينت العالقة  2رقم و  1النتائج المبينة في الشكل رقم  فان
% بالنسبة لمحقل 4التسميد النتروجيني معنويا ال يتجاوز  إلضافةاالستجابة  لمتسميد النتروجيني لكن بينت العالقة الخطية ان

 تطور النمو  . من المعروف ان االضافات السمادية النتروجينة تؤدي الى(B)% بالنسبة لمحقل االخر 2وال تتجاوز  (A)االول 
وزيادة الحاصل في معظم المحاصيل لكن ومن خالل ىذه العالقات يتضح ان االضافات السنوية لمسماد النتروجيني والمتراكمة 

السمادية غير مجدية وىذا يتبين من خالل كمية النتروجين  لإلضافاتمن قبل المزارعين وبدون تحميل لمتربة يجعل االستجابة 
% في افضل حاالتو وان معدل التسميد 17معدل االستجابة لمنتروجين كان اقل من ان  (.1جدول المتوفرة في التربة )

وان افضل كغم نتروجين لكل ىكتار  156الى  0بحيث ان معدل التسميد النتروجيني ىو  ألخرالنتروجيني يختمف من موقع 
(، في حين ان معدل التسميد في 502)حقل التجربة  Lahomaفي منطقة  1-كغم نتروجين ىكتار 56 معدل لمتسميد ىو
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كغم نتروجين  35 ل معدل لمتسميد ىوقوان ا 1-كغم نتروجين ىكتار 110الى  0 ( ىو222التجربة )حقل  Stillwaterمنطقة 
 مكغ 81كغم نتروجين لكل ىكتار وان افل معدل لمتسميد ىو  172الى  26كما ان معدل التسميد النتروجيني ىو  1-ىكتار

ين في كيفية وضع تعطي مؤشر لمباحث RIان دراسة . Mead (Raun et al, 2010)في منطقة  1-ىكتار نتروجين
وحاصل  RIان عدم وجود عالقة واضحة ما بين  (.Johnson and Raun, 2003) التسميد النتروجيني إلدارةاستراتيجيات 
 . (Arnall et al, 2013)ادارة التسميد النتروجيني  إلستراتيجيةيعد عامل ميم  RIالحبوب ولكن 

 

 الشطره( -)حقل قرية السيد حمد  Aفي الحقل  2-وحاصل الحبوب كغم متر (RI)(: العالقة مابين دليل االستجابة 1شكل رقم )

 

 .الفضمية()حقل ناحية  Bفي الحقل  2-وحاصل الحبوب كغم متر (RI)(: العالقة مابين دليل االستجابة 2شكل رقم )
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في بداية الموسم لو عالقة ارتباط عالية المعنوية مع  GreenSeekerبواسطة المتحسس  NDVIاخذ قراءات ان 
ارتباط يمكن ان يتم الحصول عمييا ىي عالقة وان افضل عالقة ، (Stone et al, 1996)الكتمو الحية الخضراء لممحصول 
حيث تم مالحظة  والتي تدعم وبشكل عالي المعنوية امكانية التنبوء بالحاصل P˃ 0001االرتباط االسية العالية المعنوية 

 INSEY (r2=0.82( وجود عالقة ارتباط عالية المعنوية ما بين الحاصل الفعمي المتحصل عمية من كال الحقمين و 3)شكل 
ب التوصل الى معرفة الغمة ولمعرفة كمية النتروجين التي يجب ان تضاف الى التربة والمطموبة لمحصول الحنطة يج. (

خدام افضل كمية وان الغاية من الدمج ما بين بيانات الحقمين معا ىو لتحديد افضل غمة محتممو باست المحتمل الحصول عمييا
بالحاصل المحتمل الحصول عمية بدون أي اضافو ألحد العوامل  تعود الى التنبوء INSEY. أن اىمية قياس سمادية نتروجينية

 ,Raun et al) المحدده لإلنتاج وبالخصوص السماد النتروجيني بحيث يعد ىذا الحاصل ىو اليدف بالنسبة لممزارعين
ف المعاممة حيث لم تختم(، 2. ان النتائج بينت الى وجود اختالف معنوي لمحاصل المتوقع مابين المعامالت )جدول (2001
في حين لم يسجل اختالف  Aعند الحقل  1-ىكتار Nكغم  200و  150معنويا عن كل من المعاممتين  1-ىكتار Nكغم  100

ان االراضي  INSEY. عمية نستنتج من خالل نتائج Bعند الحقل  1-ىكتار Nكغم  150و  100معنوي ما بين المعاممتين 
ي يجب ان يتم التوصية بيا وذلك اعتمادا عمى خواص الترب الكيمياوية والفيزياوية تختمف فيما بينيا في كمية النتروجين الت

  . (Raun et al, 2001; Raun et al, 2005)(. وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع النتائج السابقة 1)جدول 
 

 

و  Field Aولكال الحقمين  INSEYالحاصل المتوقع خالل الموسم و  2-م( : العالقة ما بين حاصل الحبوب كغم 3شكل رقم )
Field B 
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ولكال  INSEY الحاصل المتوقع خالل الموسمعمى  1-ىكتار Nمعامالت التسميد النتروجيني كغم  تأثير: ( 2) رقم جدول
 Field Bو  Field Aالحقمين 

 

 

 

 

 

 

حسب اختبار اقل فرق  0.05فروق معنوية عند مستوى االحتمال  موسطاتياالمعامالت التي تحمل نفس الحرف ال يوجد بين  †
 .RLSDمعنوي المعدل 

 NDVIبحاصل الحبوب باستخدام قراءات  التنبوء
لمتسميد النتروجيني خالل مراحل  (0.05)المعنوي تحت مستوى االحتمالية  التأثير( 4اوضحت نتائج التحميل االحصائي )شكل 

السماد النتروجيني مقارنة  بإضافةمعنوي اقل  تأثريرت ظا FK6و  FK4حيث ان المراحل االولى لمنمو  ألمحصولنمو 
مما يدل عمى ان االستجابة او تراكم السماد النتروجيني يزداد عند مرحل البطان مما  FK10و  FK8بالمراحل المتقدمة لمنمو 

يختمف  Nعندما اشاروا الى تراكم  (Orlloff et al, 2012)زاد من ارتفاع نسبة الكموروفيل وىذا يتفق مع ما توصل الية 
مراحل النمو وان اعمى مستوى تراكم لمنتروجين ىو عند مرحمة البطان بالنسبة لمحصول الحنطة. وعمية فان افضل باختالف 

بالمقارنة مع مراحل النمو االخرى الن في  FK8مرحمة التي من الممكن ان يتم التنبوء من خالليا بالحاصل ىي مرحمة البطان 
ولكل المعامالت المدروسة وفي كال الحقمين لذلك تم تسجيل عالقة ارتباط  NDVIىذه المرحمة تم تسجيل اعمى معدل لقراءات 

، من جانب اخر فان انخفاض مستوى ()المرحمة من النمو وحاصل الحبوب كما توصل الية  ىذهعالية المعنوية ما بين 
يا النتروجين في ةبة خصوصا كميعند المراحل االولى من النمو قد يعود نتيجتو الى االختالف في مكونات التر  NDVIالقراءات 

ظروف البيئية المحيطة ىذا يعني ان لمحاصل الحبوب و  NDVIعالقة االرتباط ما بين وبالتالي اعطى مؤشر عمى انخفاض 
كما تم مالحظة ومن خالل . (Macnack et al, 2014)مكوناتيا الكيمياوية والفيزياوية بنمو المحصول ومنيا طبيعة التربة و 

 200و  150عن كل من المعاممتين  (0.05)لم تختمف معنويا  1-ىكتار Nكغم  100ان استخدام المعاممة  NDVIقراءات 
اذ لم  Aفي الحقل  التأثيرفي حين لم تكن واضحة  FK10و  FK8و  FK6عند مراحل النمو Bبالنسبة لمحقل  1-ىكتار Nكغم 

حيث اختمفت معاممة المقارنة  FK10يسجل أي اختالف معنوي لمعامالت السماد عند كل مراحل النمو باستثناء مرحل النمو 

Treatment 
kg N ha-1 

INSEY 
 Field A Field B 

Zero N add 0.0054 c† 0.0048 d 
50 0.0074 b 0.0054 c 
100 0.0093 a 0.0061 b 
150 0.0088 a 0.0065 b 
200 0.0093 a 0.008 a 
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كمي النتروجين المتوفر في التربة وكذلك مموحة  تأثير)صفر نايتروجين( معنويا عن باقي المعامالت وقد يعود السبب الى 
قد تكون مؤشر جيد لمتنبوء بحاصل  FK8و  FK7صعودا الى مراحل النمو  FK5حل عموما ان المرا. (1التربو )جدول 

، مما (Lukina et al, 2001; Girma et al, 2005)و حاصل الحبوب  NDVIالحبوب لوجود عالقة ارتباط عالية ما بين 
خالل التنبوء بالحاصل من  جلأل NDVIيدل عمى اتفاق نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة حول اىمية استخدام قراءات 

 ومراحل نمو المحصول. االعتماد عمى الحاصل الفعمي لمحبوب
 

 

 

         

          

          

          

          

          

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          
 

          
          

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

N
D

V
I 

Field A 

Zero N add

50 kg N ha-1

100 kg N ha-1

150 kg N h-1

200 kg N h-1

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

FK 4 FK6 FK8 FK10

N
D

V
I 

Growth Stages  

Field B 

ومراحل نمو محصول الحنطة عند استعمال مستويات مختمفة من  NDVI( : العالقة ما بين قراءات 4شكل رقم )
وذلك إلمكانية التنبوء بالحاصل باالعتماد عمى كمية السماد  Bوالحقل  Aالتسميد النتروجيني وفي كل من الحقل 

 النتروجيني.
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 (2-المعامالت عمى حاصل الحبوب )كغم م تأثير
( لكال الحقمين وبمعامل ارتباط عالي المعنوي ≤0.001P)معنوي  عالي ان نتائج التحميل االحصائي بينت وجود اختالف

(r2=0.83; r2=0.84)  لكل من الحقلA  وB  100بحيث تم تسجيل عدم وجود فروق معنوي ما بين المعامالت  ألتواليعمى 
 0.990و  0.890و  0.943وقد سجمت اعمى معدل لحاصل الحبوب والذي بمغ  Aبالحقل  1-ىكتار Nكغم  200و  150و 

كغم  0.559( والتي اعطت حاصل حبوب مقداره Nلممعامالت السابقة بالمقارنة مع معاممة المقارنة )صفر  2-كغم حبوب متر
 200لم تختمفا معنويا عن المعاممة  1-ىكتار Nكغم  150و  100ان المعامالت لوحظ  Bوفي الحقل . من جانب اخر  2-م

بإنتاج ألحبوب حيث بمغ معدل  1-ىكتار Nكغم  50من جانب ومن جانب اخر فيما لم يختمفا عن المعاممة  1-ىكتار Nكغم 
و  150و  100و  200لكل من المعامالت  2-كغم حبوب متر 0.283و  0.4.66و  0.595و  0.598و  0.647االنتاج 

عمى التوالي. يالحظ من خالل التحميل المنيجي والعممي لمنتائج الى ان االختالف في  1-ىكتار Nو معاممة المقارنة كغم  50
ما بين المنطقتين من ناحية الخواص انتاج الحاصل ما بين الحقمين قد يعود بصوره رئيسيو الى اختالف طبيعة االرض الزراعية 

 100(، اضافة الى ذلك ان عدم وجود اختالف معنوي ما بين المعاممة 1جدول رقم ) الفيزياوية والكيمياويو كما قد تبيانو سابقا
عن اعمى مستويات تسميد نتروجيني في انتاج الحبوب قد يفسر لنا ضرورة ان يؤخذ بنظر االعتبار طبيعة  1-ىكتار Nكغم 

حيث اتفقت نتائج  ألتربومنيا نسجة و  لمتربةالمتوفر بالترب وكذلك الخواص االخرى  Nالمنطقة المراد زراعتيا من حيث كمية 
عندما اشاروا الى ان نسجة التربة ليا تاثير عمى  (Raun et al, 2001; Raun et al, 2002)طرحة ما ىذه التجربة مع 

( الذي بين ان اعمى 2010ان نتائج ىذه التجربة اختمفت عن ما توصل الية البدراني )عممية االستجابة لمتسميد النتروجيني. 
( وكل 2013اعطت افل ناتج حاصل حبوب وكذلك  اكد البدراني والرومي ) )1-ىكتار Nكغم  200مستوى سماد نتروجيني )

المذين اشاروا الى ان افضل حاصل لمحبوب تم الحصول عمي عند  Al-Bakka (2015) ( و2014أحمد ومياوش )من 
ابة لمتسميد النتروجيني دليل االستج الحاصل لكن عند دراسةمستوى تسميد بالنتروجين. ان زياد التسميد يتم زيادة  بأعمىالتسميد 

   عند المستويات العميا فقد كانت قميمو فضال عن الزيادة في زيادة كمفة االنتاج. 
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 . 2عمى حاصل الحبوب لمحنطة كغم لكل متر 1-ىكتار N( : تاثير معامالت التسميد النتروجيني كغم 5شكل رقم )        

 االستنتاج
من الممكن التوصل الية عن طريق  NDVIبينت نتائج ىذه الدراسة ان التنبوء بحاصل الحبوب وباالعتماد عمى قراءات 

% بالنسبة لمحقل 4ال يتجاوز  بحيث ان دليل االستجابة RIاستخدام عالقات االرتباط ما بين حاصل الحبوب و دليل االستجابة 
الحاصل النسبة لمحقل االخر )حقل الفضمية(. كما بينت النتائج ان العالقة ما بين % ب2االول )حقل منطق الشطرة( وال تتجاوز 

ولكال حقمي التجربة، ان اليدف  r2=0.82وحاصل الحبوب كانت عالية المعنوية بحيث كانت  INSEYالمتوقع خالل الموسم 
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تعطي مؤشر لمباحثين في كيفية وضع استراتيجيات إلدارة التسميد النتروجيني في  RIمن دراسة ىذين المعيارين ىو ان دراسة 
حين ان التنبوء بالحاصل المحتمل الحصول عمية بدون أي اضافو ألحد العوامل المحدده لإلنتاج وبالخصوص السماد 

ب بدون أي اضافة سمادية. وىذا يعني اليدف من الزراعة أي الحصول عمى اعمى حاصل حبو  INESYالنتروجيني ىو دراسة 
تعطي مؤشر اخر الحتمالية التنبوء بالحاصل خصوصا عند استخداميا وفقا لمراحل نمو  NDVIكما بينت النتائج ان قراءات 
فضال عن محمة  FK4عند مراحل النمو االولى  NDVIالتنبوء بالحاصل عند اخذ قراءات  باإلمكانالمحصول ولذا وجدنا انة 

 200و  150و  100ك وجد ان اعمى حاصل لمحبوب يمكن الحصول عمية من خالل التسميد النتروجيني . وكذلFK8البطان 
وعمية مما يؤدي الى قمة تكاليف االنتاج.  1-ىكتار Nكغم  100استخدام  باإلمكانولذا فمن الممكن القول انو  1-ىكتار Nكغم 

دون االعتماد عمى التوصيات التي تخرج  حدهالنتروجينة لكل تربة عمى االستنتاج ان اىمية تحديد الكمية السمادية  فباإلمكان
 من دراسة ترب تقع في شمال او وسط العراق.

لمصادرا  
 

 في والفوسفاتي النتروجيني التسميد من المثمى المستويات . تأثير2102. محمد الدين عبدالرحمن ومهاوش، نور أحمد، ضياء
مجمة جامعة تكريت لمعموم  .جبسية تربة في المزروع  .Triticum aestivum Lالحنطة  لمحصول ومكوناتو الحاصل

 .58-50(: 3) 14الزراعية. 
 تاثير مستويات النتروجين عمى صفات النمو والحاصل لصنفين من الحنطة الناعمة  .2101عمي.  محمود البدراني، عماد

Triticum aestivm L. .  .107-98( : 3) 8مجمة االنبار لمعموم الزراعية. 
. تاثير مستويات مختمفة من التسميد النتروجيني )اليوريا( عمى 2013البدراني، وحيدة عمي احمد و الرومي، ابراىيم احمد. 

 .732-724(: 3) 12. مجمة ابحاث كمية التربية االساسية. .Triticum aestivm Lبعض صفات النمو لصنفي الحنطة 
 وبعض صفات التربة .Triticum aestivum Lأثر مصدر ومستويات النتروجين في الحنطة . العموي، حسن هادي مصطفى

 . 82 – 73( :  1)  3 مجمة ديالى لمعموم الزراعية.  الكيميائية.

استعمال سماد النتروجين  . كفاءة2102جار اهلل، عباس خضير عباس و العميدي، هالة جواد امين و احمد، صباح كدر. 
 8ليما في ترب مختمفة النسجة. مجمة الكوفة لمعموم الزراعية.  .Triticum aestivum Lوالزنك في استجابة ومحتوى الحنطة 

(2 : )191-215 . 
 ومكوناتو الحاصل عمى وجيني النيتر السماد من مستويات تأثير .2102حسن، حبيب حسن والداوودي، عمي حسين رحيم. 

كركوك. مجمة جامعة تكريت  محافظة في األروائية الظروف تحت (. Triticum aestivum L)الناعمة  الحنطة من نفينلص
 . 72-62( : 2) 14لمعموم الزراعية. 
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أثر إضافة أسمدة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في نمو صنفين من الذرة الصفراء تحت  (.2100). حسين، عبد سراب 
 . 330 – 321( :  2)  3مجمة ديالى لمعموم الزراعية ، مستويات ممحية مختمفة. 

 نمو في الري مياه نوعية تأثير (.2102اسماعيل. ) عثمان العبيدي وأكرم حمال عمي و محمد  صالح صدقي دهوكي، محمد
 لمعموم كركوك جامعة العراق. مجمة كوردستان اقميم -اربيل في كمسية تربة في (.Zea mays L)الصفراء  الذرة حاصل و

 . 18-7(: 2) 4الزراعية، 
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Reevaluate The Nitrogen Fertilizer Recommendation to The Wheat Crop 
(Triticum aestivum L.) by Using NDVI  Data at Thi-Qar Rejoin. 

Muaid Shaker Ali 
Agronomy Dept. Agriculture & Marshes College- Thi-Qar University 

Abstract: 
 The importance of fertilizer especially nitrogen for cereal crops to increase the yield 
without or with less input is consider the goal of producers. Wheat crop (Triticum aestivum L.) 
is the first cereal crop for the food basket of the world people, thus it is important to determine 
the N-fertilizer recommendation at Thi-Qar rejoin by reevaluate the previous recommendation 
by using optical sensor. Therefore, this experiment was hold to study the effect of five levels of 
N-fertilizer (zero N add as control, 50, 100, 150, 200 kg N ha-1) on the yield of winter wheat. 
Wheat cultivar (Bora) was planted at two fields (the first one located at Alshatra city- north of 
Al-Nassiriya city and the other one was at Al-Fadliya city- south of AL-Nassiriya city). RCBD 
experimental design was used in this study and also used  Handle GreenSeeker to measure 
NDVI, which it used to study the response index (RI) and In-Season Estimate Yield (INSEY). 
Grain Yield kg m-2 was evaluated. The results showed that RI was 4% at the first yield and 2 
% at the other field, and there was a significant correlation between INSEY and grain yield 
(r2=0.82) for both fields. Predicting yield could be evaluated at early growth stages FK4 as well 
as at booting stages FK8. The best grain yield was recorded from the highest level of N-
fertilizer in which it did not differ from the treatment 100 kg N ha-1. We noted that should make 
to each field N-fertilizer recommendation because of different in soil characteristics, thus the 
fields at Thi-Qar rejoin need to be study to give a good recommendation to N-fertilizer to get 
the highest yield.  
Key words: wheat crop, N-fertilizer, NDVI, Response Index     

 


