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عنوان الرسالة  
لمستويات مختمفة من   (.Triticum aestivum L)إستجابة أصناف مختمفة من الحنطة  

  ( NPK)السماد المركب 
 ممخص الرسالة

 لمستويات مختمفة من (. Triticum aestivum L)       نفذت تجربة حقمية لدراسة أستجابة أصناف مختمفة من الحنطة 
 و 158-بحوث )أستخدمت خمسة اصناف من الحنطة .  والتداخل بينهما في حاصل و نمو الحنطة  NPKالسماد المركب 

 600 و400 و200صفر و ) NPKوأربعة مستويات من السمـــــاد المركب  ( وفتح 3-وأبو غريب 22- وبحوث99-إباء
ˉهــ. كغم 

وأظهرت النتائج االصناف الخمسة اختمفت معنويا  في صفات النمو ومكونات الحاصل وحاصل الحبوب .( ١
.  في صفات حاصل الحبوب ودليل الحصاد وحاصل البروتين 22 –حيث تفوق الصنف بحوث , ونسبة البروتين وحاصمه 

 200 في أغمب الصفات حيث أدت اضافة السماد المركب بكمية  NPKوأشارت النتائج الى تباين مستويات السماد المركب 
ˉهــ . NPKكغم 

 وحاصل الحبوب والحاصل الحيوي ونسبة 2م.  وعدد السنابل 2م. الى تفوقه بصفات عدد األشطاء ١
 معنويًا في أغمب الصفات تتأيراً  بالسماد المركب  والتسميد أصناف الحنطةأظهر التداخل بين و.  البروتين وحاصمه 

 ( 7.76 )أفضل مردود أقتصادي بتعطائه أعمى ناتجا حديًا وبمقدار ١ˉهــ . NPK كغم200وأعطى المستوى  . المدروسة
 . دينار مستأمر باستخدام السماد المركب المدعوم حكوميا ( 1 )دينار لكل 
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Abstract  of Thesis: 

        A field experiment was carried out to study the response of different wheat cultivars  

(Triticum aestivum L.) to  different levels of NPK fertilizer and the  overlap between them in 

the holds and the growth of wheat. Five wheat cultivars  (Bhooth-158 , IPA-99 ,Bhooth -22 , 

Abu Ghraib- 3 and Fateh) and four levels of NPK fertilizer (zero , 200, 400 and 600 kg. 

h
ˉ1

)were used  . Results showed that the five cultivars showed significant  differences in the 

characteristics of growth and the components of yield , seed yield , the percentage of protein 

and its yield . Results showed a variance among fertilizer level NPK in most of the qualilies . 

Adding 200 Kg of NPK .h
ˉ1

 led to superiority in number of tillers .m
2
 , number of spikes .m

2
  , 

seed yield ,biological yield , the percentage of protein and its yield .The interaction between 

wheat cultivars and fertilizer level showed a significant affect in most of the studied qualities. 

The level 200 Kg NPK. h
ˉ1

 gave the best economical profit which produce (7.76) Iraqi dinar for 

each one dinar invested in the use of NPK fertilizer that supported by government  .             
     

 


