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تأثير معدالت تسميد نيتروجيني على بعض الخصائص الفسيولوجية لمحصول الشعير
( )Hordeum vulgare L.بمنطقتي مراوة والوسيطة بالجبل األخضر في ليبيا.
الطيب فرج حسين* ,أحمد عبد اهلل بوكليلة

كلية الزراعة ،قسم المحاصيل–جامعة عمر المختار ،البيضاء – ليبيا.
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المستتخلص :تهدد

ذددال الد ارسدة لمعرلدة سدلول محصددول ال دعير بداختال

البيئددة لمسدتويال الريتدروجيم المضددا

لدي صدور يوريددا

 .%64أقيمل تجربة حقلية لي مرطقتي مراو جروب الجبل األخضر والوسديطة الدواقعتيم علدط خطدي عدر  ̊21 3̀9،̀̊21 2̀4دماال

و̊32 4̀7،̊2̀0 23

ددرقاو وترتاعددام  805و 858متد اور لددوت مسددتوا سددطل البحددر للمرطقتدديم بالترتيددب خددالل الموسددم الز ارعددي 3086

 3088/لمعرلددة ت د ير معدددالل الريتددروجيم  880، 800 ،80 ،0كجددم /ذ ددى علددط خصددائش رمددو ال ددعير صددر

ريحددام المددزرو

بالمعدل  00كجم/ذد بالتسطير علدط مسدالة 88سدم .صدممل تجربدة القطاعدال كاملدة الع دوائية لدي  6مكدررال لدي وحددال تجريبيدة
مس دداحتها 38 8×8م²ى ،أظه ددرل الرتددائل تس ددجيل ل ددروت عاليددة معروي ددة ل ددي مع دددل رم ددو المحص ددول CGRى ،مع دددل الرم ددو الرس ددبي
للمحص د ددول RGRى ،تص د ددالي البر د دداء الض د ددوئي NARى ،دلي د ددل مس د دداحة األورات LAIى بإض د ددالة  880كج د ددم/د .زادل اس د ددتدامة

المحصول BMDى باروت معروية عالية بإضدالة المعددل  800كجدم/د مقارردة بعددم التسدميد لدي كدال مدوقعي الد ارسدة .زاد محتدوا
األورات مم الكلوروليل أ )chlaى لي مرطقتي الدراسة للمعددل  880كجدم/د وعددم تد ر محتدوا األورات مدم الكلوروليدل ب chlbى
والكلي  (Tchlلي مراو وباروت معروية لي الوسيطة عرد إضالة  880كجم/د لكلوروليل ب و 800كجم/د للكلوروليل الكلي.
الكلمات المفتاحية :ال عير ،السلول الاسيولوجي ،معدالل التسميد الريتروجيري
المقدمة

ال ددعير رب ددال سد دريي الرم ددو ي ددزر لدددي الظ ددرو

مصددد اور للعلد د
ي د د ددزر كعلد د د د

المس دداحة العالمي ددة لل ددعير  86085008ملي ددوم ذكت ددار وارت ددا
حبددوب  5338252مليددوم طددم ،وتع دد كددل مددم روسدديا وأوكراريددا

البدددارد ويعد ددد

واسد دباريا وألماري ددا وكر دددا م ددم أكب ددر ال دددول المرتج ددة لل ددعير ل ددي

األخضددر أو الحص ددول عل ددط الحب ددوب وبالت ددالي

العددالم جمعيددة المهردسدديم الددزراعييم الكويتيددة3084 ،ى وتقدددر

أو للخل د د ددط بالترب د د ددة لتحس د د دديم خص د د ددوبة الترب د د ددة

المسدداحة المزروعددة بال ددعير لددي ليبيددا برحددو  363ألد

 Ghanbariوآخ د ددروم3083،ى .يق د ددي محص د ددول ال د ددعير ل د ددي

مرهددا رحددو  85أل د

المرتبدة الخامسدة ضدمم محاصديل الحبدوب لدي العدالم بعدد الدار

طم/ذ د د د مات د ددا 3080،ى .تكم د ددم أذمي د ددة ال د ددعير عالميد د داو ل د ددي

وآخددروم3008،ى .أمددا لددي ليبيددا لديمكم اعتبددارل يقددي لددي المرتبددة

ص ددراعة البي ددر إل ددط جار ددب تتاي ددة المجتد درال وال دددواجم ،وعل ددط

الحي دوام واعتمدداد صددردوت الموازرددة

السددتيراد دقيددت أو حبددوب ال ددعير لصددراعتل محلي داو .حي د

ذكتددار تحددل الرظددام المددرو بمعدددل إرتددا

 3855طم/ذد والباقي تحل الرظام المطر بمعددل إرتدا 0858

ال د د د د د ددامية ،والقمد د د د د ددل ،واألرز ،ولد د د د د ددول الصد د د د د ددويا Miralles
األولددط ألذميتددل لددي علدد

ذكتددار،

الددرغم مددم أم اإرس ددام قددديماو اعتم ددد لددي التتاي ددة علددط حب ددوب

تبل د

ال دعير إال أرددل ادخددل حددي او لددي تتايددة األرسدام بعددد أم ظهددرل

احمد عبد اهلل بوكليلة ahmedbukalela@gmail.com :كلية الزراعة ،قسم المحاصيل–جامعة عمر المختار ،البيضاء – ليبيا
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لل لوائد صحية  Alamوآخروم3000،ى .ألذميتل لي خاد

بيره ددا 88س ددم ل ددي مرتصد د

كوليسترول الدم بسدبب احتوائدل علدط  b-glucanوglycemic

80سم ²مم المحصول علط مستوا سدطل التربدة لدي مرحلدة 6

األدوي د ددة

علط درجدة

 indexإلد د دط جار د ددب اس د ددتخدامل ل د ددي تص د ددريي بعد د د

ددهر ر ددولمبر .ت ددم حص دداد مس دداحة

أورات  28يوماو مم اإربالى وتجاياها لي المجا

وص د ددراعة أغاي د ددة األطا د ددال  Belalو3086،Moushumiى.

 48لمد ددد  03سد دداعة حتد ددط بد ددال الد ددوزم الجد ددا
̊

للمداء مقارردة بدالقمل واألرز والدار والصدويا ولدالل تدرجل ز ارعدة

80سددم²لددي مرحلددة األ ددطاء لتقدددير الددوزم الجددا

وبمددا أم المعددرو

عددم ال ددعير أرددل يتص د

بارخاددا

حاجتددل

اإج د دراء بعد ددد د ددهر مد ددم القيد دداس األول علد ددط مسد دداحة جديد ددد

ال ددعير مطري داو لددي ددمال ليبي ددا ،مقاررددة بددالقمل إال أرددل ل ددوحظ

ارخاددا

التجاي

تدددريجي لددي قدددر إرتددا ال ددعير لددي ليبيددا ويعتقددد عدددم
أم ال عير حساس للتسميد الريتروجيري

بد د د دالرغم م د د ددم ارتا د د ددا ق د د دددر اس د د ددتخدامل للريت د د ددروجيم Alam
وآخد د د ددروم3000،ى .مد د د ددم خد د د ددالل دلد د د ددي بع د د د د

بداألم ار

مدديددا الرخادا

ذددال الد ارسددة تهددد
وت يرل لي بع

الخصد د د ددائش

ل د د د ددالل حس د د د دديم 3006ى .حيد د د د د

ت د د د ددم حس د د د دداب الخص د د د ددائش

حي د

حسديم3006،ى .ولدداا لددإم

 W1 ،W3الددوزم الجددا

الخصائش لرمو وارتا ال عير تحل ظدرو

معدل النمو النسبي للمحصول()RGR

مرطقتي الدراسة بالجبل األخضر.

RGR= InW2-InW1/ T2-T1
معدل استدامة المحصول

المواد وطرق البحث

)(T2-T1

)(W2+W1/2

 ̊21 2̀4ددماالو و  ̊32 2̀0د درقاو

NAR= (W2-W1/T2-T1) (InLA2-InLA1/LA2)LA1

بارتاا  805متر لوت سطل البحر والوسيطة الواقعة عرد ̊21

حيد

 3̀9ددماالو  ̊32 4̀7درقاو وترتاددي  858مت د اور لددوت سددطل البحددر

 LA2 ،LA1المسدداحة الورقيددة لددي الددزمم األول وال دداري

للقياس

باس د د ددتخدام  GPSخ د د ددالل الموس د د ددم الز ارع د د ددي  3088/3086م

دليل مساحة األوراق ( )LAIعند بداية الطرد

لمعرل ددة تد د ير المس ددتويال المختلا ددة م ددم الريت ددروجيم ،80 ،0
 880 ،800كجم/ذ ددى ل ددي صددور يوريددا  %64تمددل إض ددالتها
لمحصددول ال ددعير صددر

=(BMD)BMD

تصافي البناء الضوئي ))NAR

أقيمدل تجربددة حقليددة لددي مرطقتددي مدراو جرددوب الجبددل األخضددر

دلعد د ددة واحد د ددد ر د د د اورى علد د ددط بع د د د

لوحددد المسدداحة خددالل الددزمم

األول T1وال اري  SA ،T2المساحة األرضية الم تولة

لمعرلددة المع دددل المراسددب مددم الريتددروجيم

الواقع ددة علدددط خط ددي الع ددر

باس ددتخدام :ط ددول الورق ددة× ع ددر

الورق ددة ×  0808كم ددا أ ددار

معدل نمو المحصول ()CGR
1
)CGR= SA (W2-W1) / (T2-T1

المحصد ددول للرقد دداد والقابليد ددة ل صد ددابة
اإرتددا

قدرل المساحة

الاسيولوجية علط الرحو اآلتي:

الاسد د دديولوجية لرمد د ددو المحصد د ددول إال أم المبالتد د ددة لد د ددي إضد د ددالة

الريتد ددروجيم قد ددد تعد ددر

ال دداري .قبددل

تدم قيداس المسداحة الورقيدة للمحصدول خدالل مرحلدة 6

أورات LA1ى ومرحلة الت طئة LA2ى بحي

االذتم د ددام بالتسد د ددميد الريتروجير د ددي ذد د ددو أح د ددد أسد د ددبابل حسد د دديم،

3008ى .مم المعرو

وكد ددرر راد ددس

LAI = LA / SA

الخصد د ددائش الاسد د دديولوجية

محتتتتتتتو األوراق متتتتتتن الكلتتتتتتورفي ت (أ ,ب والكلتتتتتتي) والد د ددل

ريحددام .تددم تحليددل عيرددال مددم تددرب

باسددتخدام المددايب )Dimethyl Sulphoxide (DMSO

مرطقتددي الد ارسددة لتحديددد الخصددائش الايزيائيددة والكيميائيددة تبعددا

والد ددل بوضد ددي 8جد ددم مد ددم الرسد دديل الت د د

1965،Blackى موض د د د ددحة بالج د د د دددول 8ى را د د د ددال الد ارس د د د ددة

لد ددي أربوبد ددة اختبد ددار

ويوضي عليها  8مل مدم المدايب وحاظهدا بعدد تتطيدة األرابيدب

بالقطاعد ددال كاملد ددة الع د دوائية لد ددي  6مكد ددررال مسد دداحة الوحد ددد

بورت السلولام لي الظالم لي ال الجة لمد  36ساعة م ير ل

التجريبيددة 38م ²والز ارعددة بمعدددل00كجم/ذد د بالتسددطير المسددالة

المحلد ددول ومد ددا يحويد ددل مد ددم صد ددبتال وقراءتهد ددا علد ددط المطيد ددا
online 2617-2186
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الض د ددوئي عر د ددد االمتصاص د ددية  448و 468ر د دداروميتر وتحوي د ددل

الرسخة المعدل  SAS (2009) 583الختبدار تد ير المعدامالل

االمتصاصية إلط تركيز مجم/جم باالستعارة بالمعادالل

ومقارر ددة المتوس ددطال ب ق ددل ل ددرت معر ددو  LSDعر ددد المس ددتوا

1
Chl (a) = 11.75× A665 – 2.35 × A645 × vol
1
× Chl (b) = 18.61 × A645 – 3.96 ×A665 vol

 P<0.05كما أ ار لالل  Snedecorو8555،Cochranى
النتائج والمناقشة
معتتدل نمتتو المحصتتول ( )CGRجتتم م ²يتتوم :سددجلل لددروت

1
Total chl = 7.04 × A665 – 20.27 × A645× vol
1
حيد د  volم ددم حج ددم الم ددايب المس ددتخدم .وال ددل كم ددا أ ددار

معروية لي كلتا مرطقتدي الد ارسدة مدراو والوسديطةى لمعددل رمدو
المحصول باختال

مستويال الريتروجيم المضدا

كدام معددل

الرمدو األقصددط رحددو  3856و 2828جدم /م /²يددوم رتيجددة إضددالة

المعدددل  880كجددم ريتروجيم/ذد د وعرددد الرظددر ألقددل معدددل رمددو

لالل ) Rupahaوآخروم3080،ى.

 3848و3845جددم /م /²يددوم رتيجددة عدددم التسددميد ال دداذدى لكلتددا
مرطقتد ددي الد ارسد ددة بالترتيد ددب الجد دددول 3ى .ويعد ددد ذد دداا االتجد ددال

الجدول( .)1الخصائش الايزيائية والكيميائية لترب مرطقتي مراو والوسيطة

متوقع داو ألذميددة دلددي الريت دروجيم لبردداء المدداد الجالددة مددم خددالل

الخصائش الايزيائية*

تر دديط تا دداعالل إرزيم ددال البر دداء الض ددوئي ،المض دديء والمظل ددم

مراو
32858

الوسيطة
65888

طيم %

25805

85883

سلل %

25880

22822

8555ى عرد دد د ارس ددة تا دداعالل ال ددعير الربيعدددي عرد ددد التس ددميد

طيري طمي

طمي

الخصائش الكيميائية
588
0826

بالريتروجيم.

085
0885

معتتدل النمتتو النستتبي ( :)RGRجتتم جتتم متتادة جافتتة يتتوم:

685

680

رمل %

القوام %
pH
EC

-1

(dsm

السعة التبادلية ملي

إلط جارب تحايز البروتيم الوظياي أو التخزيري ،بالتالي يرتهي
معدددل الرمددو بهددال الزيدداد  .ذدداا التاسددير متقددارب مددي)،Kulda

بيار د ددال الج د دددول 3ى أظه د ددرل لروقد د داو عالي د ددة المعروي د ددة رتيج د ددة
معدالل الريتروجيم المضا

مكالئ/لترى

أدرال عردد ال داذد عددم التسدميدى

ماد عضوية %

0853

0855

 08023و 08022ج ددم /ج ددم /ي ددوم مقارر ددة ب قص ددط مع دددل للرم ددو

ريتروجيم كلي %

0888

0805

% Na+

8863

0850

الرسبي  08024و 08060جم /جم /يوم رتيجدة التسدميد بالمعددل

% Mg+2

0888

0888

%Ca+2

0888

0805

 ppm) K +ى

5

4

% Co3-2

88884

80802

الريت ددروجيم مقارر ددة بال ددداذد ع دددم التس ددميدى كمدددا أ ددار ل ددالل

% CL-

0888

0838

0800

0825

 Monacoوآخدددروم3002،ى .عرد ددد د ارسد ددة ت د د ير الريتد ددروجيم

% Hco3-

880كجد ددم ريتد ددروجيم /ذد د د لمرطقتد ددي م د دراو والوسد دديطة بالترتيد ددب

وعليد ددل يتضد ددل مد دددا أذميد ددة ارتاد ددا الطلد ددب علد ددط الريتد ددروجيم
المتيس د ددر الم د دددد لزي د دداد تد د دراكم الم د دداد الجال د ددة بزي د دداد مع د دددل

علط سرعة اإربال ورمو البادرال.

*حللل الترب بمعمل األراضي بقسم التربة ،كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار

معتتدل استتتدامة المحصتتول ( )BMDجتتم م ²يتتوم :أظهددرل

التحليتتتل ااحصتتتائي :تخضددي جميددي البيارددال المجمعددة لتحليددل

إضددالة الريتددروجيم لروق داو عاليددة المعرويددة السددتدامة المحصددول

التب د ددايم  ANOVAباس د ددتخدام برر د ددامل التحلي د ددل اإحص د ددائي،

كم ددا بالج دددول 3ى لك ددام أدر ددط مع دددل اس ددتدامة للمحص ددول ذ ددو
online 2617-2186
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 2806و 6888جددم /م /²يددوم لددي حالددة ال دداذد عدددم التسددميدى

الضد د د د ددوئي ،كمد د د د ددا وجد د د د ددد ) Nater(1997عرد د د د ددد د ارسد د د د ددة دور

قياسداو بدال أقصددط 88886و 88828جددم /م /²يددوم رتيجددة إضددالة

الريتروجيم لي صاة تراكم الماد الجالة لبادرال ال عير.

الريت ددروجيم بالمع دددل 800كج ددم ريت ددروجيم /ذ د د لمرطقت ددي مد دراو

دليتتتل مستتتاحة األوراق (  ) LAIعنتتتد بدايتتتة الطتتترد :أ ددارل

والوسيطة بالترتيدب ،وت دير ذدال الرتدائل ألذميدة الريتدروجيم لدي

بيارددال الجدددول 3ى إل دط لددروت معرويددة عاليددة لددي دليددل مسدداحة

تحايز استمرار لاعلية البراء الضدوئي للمحصدول مدي تد ر الدل

أورات محصد د د ددول ال د د د ددعير بد د د دداختال

المع دددل بالبيئ ددة المحيط ددة م لم ددا الح ددظ ال ددل Anderseasen

المض ددا

وآخد د ددروم3005،ى .عرد د ددد د ارسد د ددة اسد د ددتجابة ال د د ددعير لعرصد د ددر

ل ددي كلت ددا مرطقت ددي الد ارس ددة األص ددتر  6854و 6846

لل د دداذد ع د دددم التس د ددميدى مقاب د ددل األكب د ددر  4803عر د ددد التس د ددميد

الريتروجيم والاوساور.

بالمع د دددل  880كج د ددم ريتروجيم/ذد د د د لمرطقت د ددي الد ارس د ددة مد د دراو

تصتتتتتتتافي البنتتتتتتتاء الضتتتتتتتوئي (  ) NARجتتتتتتتم م ²يتتتتتتتوم :

اخد ددتال

مسد د د ددتويال الريتد د د ددروجيم

والوسدديطةى بالترتيددب وبم ددا أم الريت ددروجيم كددام المحاددز لمع دددل

مسد ددتويال الريتد ددروجيم المضد ددالة لمحصد ددول ال د ددعير

رمددو المحصددول وتصددالي البردداء الضددوئي واسددتدامة المحصددول

الد ارس ددة الج دددول 3ى األق ددل  8855و  3832ج ددم /م /²ي ددوم عر ددد

%58

لإم المحصلة ذدو تكدويم مسداحة ورقيدة م اليدة بالرسدبة لمسداحة

سددجلل لروقد داو معروي ددة لتص ددالي البر دداء الض ددوئي لكلت ددا مرطقت ددي

األر

وصدلل إلدط مدا يقدارب اعتد ار

الم تولة حي

عد دددم إضد ددالة الريتد ددروجيم ال د دداذدى مقاررد ددة بد دداألعلط  8846و

مم األ عة الضوئية الااعلة لي البراء الضوئي ،كمدا وجدد الدل

 8836ج ددم /م /²ي ددوم رتيج ددة إض ددالة الريت ددروجيم بالمع دددل 880

 Mahboubehوآخددروم3083،ى.عرددد د ارسددة دور الريتددروجيم
لي ال كل الظاذر لل عير.

كجم/ذ د د د لمرطقت د ددي مد د دراو والوس د دديطة بالترتي د ددب وياس د ددر أذمي د ددة
الريتد ددروجيم للمحالظد ددة علد ددط مكورد ددال ولاعليد ددة وظياد ددة البرد دداء

الجدول( .)2ت ير مستويال الريتروجيم المضا
صاال رمو المحصول
الريتروجيم كجم  /ذد
0
80
800
880
F
LSD
العمود المكوم مم الحرو

علط خصائش رمو محصول ال عير لمرطقتي مراو والوسيطة بالجبل األخضر

معدل رمو المحصول

معدل الرمو الرسبي

معدل استدامة المحصول

تصالي البراء الضوئي

جم  /م / ²يوم

جم  /جم ماد جالة  /يوم

جم  /م / ²يوم

جم  /م / ²يوم

مراو
3848d
3858c
3854b
3856a
**
0803

الوسيطة
3845 d
3858c
2804b
2828a
**
0808

مراو
08023a
08026a
08030b
08024a
**
08006

مراو
2806c
5822b
88886a
88824a
**
0820

الوسيطة
08022b
08028a
08035c
08060a
*
08004

الوسيطة
6888 d
0855c
88828a
5808b
**
0820

مراو
8855c
6802b
8836a
8846a
*
0885

الوسيطة
3832c
2850b
8800a
8836a
*
0844

دليل مساحة األورات
مراو
6854d
8840c
4830b
4803a
**
0888

الوسيطة
6846d
8835c
4805b
4803a
**
0804

 d، c، b،(aي ير إلط الاروت بيم المتوسطال عرد مستوا معروية0.05

الوس د دديطة  08046مقارر د ددة بع د دددم التس د ددميد  08023مج د ددم /ج د ددم

محتو األوراق من الكلورفي ت ( أ ,ب و الكلتي ) مجتم جتم

نستتيج تتض  :زيدداد معدددل الريتددروجيم المضددا

وبراس استجابة كلوروليل ب استجاب المحتوا مدم الكلوروليدل

حتددط 800

الكلي بعدم تسجيل زياد معروية لي مراو وزيداد معرويدة عاليدة

كجم أدل إلط زياد عالية المعروية لمحتوا األورات مم صدبتة

لي الوسيطة االقصط  08800عردد إضدالة الريتدروجيم بالمعددل

كلوروليدل أ  08064و  08060مجددم /جددم مقاررددة بعدددم التسددميد

800كجم/ذد مقاررة بعدم التسميد  08046مجم/جم الجدول 2ى.

 08023و  08028مجم/جدم لمرطقتدي مدراو والوسديطة بالترتيددب

ولمددا كددام كلورولي دل أ ذددو أسدداس التادداعالل الكيموضددوئية لدداا

إال أم كلوروليد دل ب ل ددم يتد د ر معرويد داو ل ددي مد دراو وس ددجل زي دداد

لهددو يعددادل تقريبددا ضددع

معرويد ددة عاليد ددة بزيد دداد الريتد ددروجيم حتد ددط  880كجد ددم /ذد د د لد ددي

المحتددوا مددم كلورولي دل ب ويتجلددط

دور الريتددروجيم لددي بردداء مكورددال الكلورولي دل ،وقددد تعددزا ذددال
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وآخروم8558،ى.

الرتيجددة إلددط أم تربددة مدراو البددور كددام محتواذددا مددم الريتددروجيم
كالي د د داو لبرد د دداء الكلوروليد د ددل ب والكل د ددي مقاررد د ددة بتربد د ددة الوسد د دديطة
الزراعيددة التددي يبدددو أرهددا مجهددد لددي محتواذددا مددم الريتددروجيم

وبالت ددالي محتواذ ددا غي ددر ك ددا

لبر دداء كلوروليد دل ب والكل ددي مم ددا

أظهد د د د ددر ذد د د د ددال االسد د د د ددتجابة كمد د د د ددا أ د د د د ددار لد د د د ددالل Gardner

الجدول( .)3ت ير مستويال الريتروجيم المضا

كجم/ذدى علط محتوا أورات محصول ال عير مم الكلورليالل مجم/جم رسيل غ

لمرطقتي مراو

والوسيطة بالجبل األخضر

كلوروليل أ

الكلورليالل

الكلوروليل الكلي

كلورليل ب

الريتروجيم كجم /ذد
0
80
800
880
F

مراو
08023d
08066b
0.064a
08062c
**

الوسيطة
08028 d
08062b
08060a
08068 c
**

مراو
080238
080542
080488
080465
N.S

الوسيطة
080230d
080880c
080400b
080460a
**

مراو
08046
08868
08800
08805
N.S

الوسيطة
08046 c
08055 b
08800a
08804a
**

LSD

080084

080020

-

08008

-

08003

العمود المكوم مم الحرو

 d، c، b،aى ي ير إلط الاروت بيم المتوسطال عرد مستوا معروية 0808

الخ صة
لي الختام يوصي الباح

للعلد ددوم التطبيقي د ددة .المجل د ددد  30ع د دددد 3بى- 644:
.600

ب م إضالة الريتروجيم بالمعدل

 880كجم/د كام ذو األلضل لمعظم الخصائش المدروسة

ماتددا  ،لددر خمدديس3080 .ى .ت د ير إضددالة مخلاددال الكررددب

لي كال موقعي الدراسة.

الط د دداز ومس د ددتويال الريت د ددروجيم عل د ددط رم د ددو وارت د ددا
ال ددعير والح ددائب المص دداحبة تح ددل ظ ددرو

المراجع

عمر المختار.

د د د د د د د د د د د د ددبكة العركبوتيد د د د د د د د د د د د د ددة عل د د د د د د د د د د د د ددط ال د د د د د د د د د د د د د درابط
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Abstract: The aim of this study is to investigate the barley crop (Hordeum vulgare L.)
behavior in different environments to the levels of nitrogen added in the form of urea 46%. A
field experiment was conducted in the areas of Marawah, south of Al-Jabal Al-Akhdar, and
Wesata which are located at ̊21 2̀4 , ̊21 3̀9 North , ̊32 2̀0 , ̊32 4̀7 East, and 508 , 185 m above
sea level for both sites respectively, to study the effect of nitrogen levels (0, 50, 100 and 150
kg ha-¹) on some of the growth traits of barley( c.v Rehan) sown in the rate of 70kg ha-¹ by
drilling (15cm apart) during the growing season 2014/15. The experiment was laied out in
RCBD by 4 replicates with 25m² for each. The results showed significant differences in crop
growth rate (CGR), relative growth rate (RGR), photodegradation (NAR), leaf area index
(LAI) with 150 kg / h. Sustainable yield (BMD) significantly increased with the addition of
100 kg / h compared to non-fertilization in both study sites. leaves chlorophyll a , b and total
content responsed to nitrogen levels by significant increase (P<0.01) in chl a in both sites and
at Wesataincase of chl b and total , meanwhile chl b and total were not affected by nitrogen
levels in Marawa.
Keywords: Barley. Physiological behavior. Nitrogen levels.
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