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 بسم اهلل الرمحن الرحيم



 

 إقرار المشرف

إ ههههههرس  ة اهههههمة   ة)تاهههههت)  يهههههض   ههههه  ٍ   ة اههههه)ٍإ     هههههٌ أشههههه إ أا   هههههإ 

فههههٌ و)ههههت تتماهههه  ويههههم   ةههههر    ةاهههه       ة ههههٌ  NPKت ة غرٍهههه   ةت بٍهههه  ياهههه)مإ 

بههإ) م  ةلمةههع  اهه إ  نههٌ تاههٍا  ة رههميٌ  بههإ  هه    تهه   شهه  فٌ فههٌ رنٍهه   ة  يٍهه  

 م) هه  إٍههمةي تهههٌ  ههط  )هها ) لنيههم  وٍهه  إ  هه   ة)م اهه ٍ  فههٌ  –ةن نههتا  ةاهه ف  

  ةتٍم  /  خ امص  ةويم .  نتا

 

  

  ة تبٍع :

  ة)ش ف أ.إ. : و ا  يإهللا  ) ه  ةطيٍإً

 ا2012 ة م ٍخ :     /    / 

 يوم   ني  ة تاٍم   ة) ت ف   أ شح هرس  ة امة  ةن)ومبش 

  ة تبٍع :

 أ.ا.إ  )م  أت)إ انلما

  ئٍس باا  نتا  ةتٍم 

 ا2012 ة   ٍخ :     /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 

 إقرار الخبٌر اللغوي



أشهههه إ أا هههههرس  ة اههههمة   ة)تاههههت)  يههههض   هههه  ٍ   ة اهههه)ٍإ     ههههٌ ت ة غرٍهههه  

فهههٌ و)هههت تتماههه  ويهههم   ةهههر    ةاههه       ة) إ)ههه  )ههها بيههه   NPK ةت بٍههه  ياههه)مإ 

لمةههههع  ة)م اهههه ٍ   اهههه إ  نههههٌ تاههههٍا  ة رههههميٌ  باهههها  نههههتا  ةتٍههههم  /  خ اههههمص 

 ت  ٍطهم ةن)ومبش  )ا  ةومتٍ   ةنغتٍ    ةويم  بإ   ى   تٍ) م )ا بينٌ

 

 

 

 

  

  ة تبٍع :              

   اا :             

 ا2012 ة م ٍخ :     /    /                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إقرار الخبٌر العلمً



إ     ههههٌ ت ة غرٍهههه  أشهههه إ أا هههههرس  ة اههههمة   ة)تاههههت)  يههههض   هههه  ٍ   ة اهههه)ٍ

فهههٌ و)هههت تتماههه  ويهههم   ةهههر    ةاههه       ة) إ)ههه  )ههها بيههه   NPK ةت بٍههه  ياههه)مإ 

لمةههههع  ة)م اهههه ٍ   اهههه إ  نههههٌ تاههههٍا  ة رههههميٌ  باهههها  نههههتا  ةتٍههههم  /  خ اههههمص 

 ةويههههم  بههههإ  هههه ى   تٍ) ههههم )هههها  ةومتٍهههه   ة ن)ٍهههه  )هههها بينههههٌ ت  ٍطهههههم ةن)ومبشهههه  )هههها 

  ةومتٍ   ة ن)ٍ  . 

 

 

 

 

  

 ة تبٍع :               

   اا :             

 ا2012 ة م ٍخ :     /    /                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إقرار لجنة المناقشة

وشههه إ وتههها أ  هههم  ة وههه   ة)ومبشههه   ووهههم  لن وهههم  نهههي ههههرس  ة اهههمة   ة)تاهههت)  

فهههٌ و)هههت تتماههه  ويهههم   NPKياههه)مإ  يهههض   ههه  ٍ   ة اههه)ٍإ     هههٌ ت ة غرٍههه   ةت بٍههه 



 ةههههر    ةاهههه      تبههههإ ومبشههههوم لمةههههع  ة)م اهههه ٍ   اهههه إ  نههههٌ تاههههٍا  ة رههههميٌ  فههههٌ 

ا توؤٍهههههإ  و هههههم  هههههإٍ   2012/  10/ 31)ت تٍم  هههههم ت)هههههم ةهههههه   بههههه  ي هههههم ي ههههه  ٍخ  

يهههههمة يت  ةوٍههههه  إ  ههههه   ة)م اههههه ٍ  فهههههٌ  نهههههتا  ةتٍهههههم  /  خ اهههههمص  ةويهههههم  يإ  ههههه          

 ) امتٌاز ( .

 :                                            ة تبٍع :  ة تبٍع

   اا :                                               اا :

  ة)  ي   ة ن)ٍ  :                                   ة)  ي   ة ن)ٍ  :

  ة وت ا :                                           ة وت ا :

 ا2012/ 10/ 31ا                     ة م ٍخ :  2012/ 10/ 31 ة م ٍخ :  

  ئٍس  ةن و  :                                      ت ً :

 

  ة تبٍع :                                            ة تبٍع :

   اا :                                               اا : إ.و ا  يإهللا  ) ه

  ة)  ي   ة ن)ٍ  :                                   ة)  ي   ة ن)ٍ  : أا مر

  ة وت ا :                                           ة وت ا :  م)   إٍمةي

 ا                     رنٍ   ة  يٍ  ةن نتا  ةا ف 2012/ 10/ 31 ة م ٍخ : 

 ا2012/ 10/ 31 ة م ٍخ :                  ت ً :                             

   ت ً ت)ش فمً :                                                   

 

 )امإب   )مإ  رنٍ   ة  يٍ  ةن نتا  ةا ف             

  ة تبٍع :              

  ألاا : إ.غمةع أإ ٍس  لٍ               

 إ ة)  ي  :  ا مر )ام              

 ذاءـــــااله

 ةي ويٌ  ة ت)  ت)و ر   )  )ت)إ  ة)اهل ي اهنت   هللا تاه )ه  نٍهه ت نهي  ةهه 

   ل م  تاتيه   خٍم  ................................

 ةههي ) ههإا  ة اههمة  تاهه ا  ةو ههم  ت ةتاههٍن  ةهه ع  ة يههمإ    يٍهه   ةويههٌ اههنت   هللا 

 ..................... نٍ ا أ ) ٍا ............................



 ةي  ةرً أف خ  يت)ه  أاه)ه و ت ن)وهٌ  ةر ٍه  ت)ها  ت)ه  ) هٌ ت)ها أ نهٌ ت ةهإً 

  ة طٍط .................................................

  ةي )ا     هللا  ة و   ت  أبإ ) م .............................. ت ةإ ٌ  ة طٍط  

 ..................................  خت ٌ ت خت  ٌ  ةي )ا ها اوإً ت توٌ ......

  ةي )ا بما)وٌ ف تٌ تتطوٌ فٌ  ةا    ت ة     ............ طت  ٌ  ةغمةٍ  

  ةي فنر   ريإً .................................................... أيومئٌ    ط  

 ةوم ل ٍق  ة نا ت ةو مح .  ةي )ا امغت  ةوم  ن) ا ت تفمً ت)ا فر ها )وم ً   وٍ  

 ةههي )هها  ن)توههم ت تفههمً )هها رهههع ترن)ههم ا )هها إ   ت يههم   ا )هها أاهه)ي تأ هه  

  يم    فٌ  ة نا ................................................... أام ر وم  ةر  ا 

  ةي أاإبمئٌ تط) ئٌ ت فمق ل ٍ ٌ 

 ............. تلوٌ  ةتيٍع  ةي  )ط  ةش)تخ ت ةت م   ت  امة  ..............

 أهإٍرا  )     إً  ة) ت  ع هر    فمومً تتفم ً 

 

 

 سعد علً حسٌن

 
 

 الشكر والتقدير
ـَ َضاِحكنا مِّف َقْكِلَها َكَقاَؿ َربِّ َأْكِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َكَعَمى َكا " ِلَدمَّ َكَأْف َأْعَمَؿ َفَتَبسَّ
ػػاِلِحيَف َصػػ ا َتْرَضػػاُ  َكَأْدِلْمنِػػي ِبَرْحَمتِػػَؾ ِفػػي ِعَبػػاِدَؾ الصَّ  ةت)ههإر  ع  ة ههمة)ٍا ت ةاهه   ت ةاهه ا  "اِلحن

  ني اٍإ   وما ت  فع ةت    ة) إ ت ني  ةه تاتيه تي إ .
 

أ ت ه يمةشر   ة طٍ  ت ة  فما  ةي أا مرً  ة م ه   ةهإر ت  و ها  يهإهللا  ) هه  ةطيٍهإً  نهي 

تههه )ت ههتب  ةيتههب ت) مي  ههه  ة)اهه )   ت ت ٍ م ههه  ة ن)ٍهه  أاههم  هللا  هه  ت هه  أا ٍ)ههإس  ب   



يمةات  تإت ا  ة لم  . شر  ت   ط ط  ةي  ةامإ   ئٍس ة وه   ة)ومبشه  ت   همئ م ة ت ٍ هم  ا 

 ةاههإٍإ  فههٌ  غوههم   ة اههمة  ت  تٍ) ههم و تأ  ههإا يههت ف   ةشههر  ت  ) وههما ت ة  فههما يمة )ٍهه   ةههي 

ةإر ت  غمةع أإ ٍس  )ٍإ رنٍ   ة  يٍ  ةن نتا  ةا ف  ت أ.إ. تاهما )مةهد إ تإ ت أ.إ.  ام ر ٌ  

 يمس  ةإةٍ)ٌ ت أ.إ.  إوما و )ه . تأبإا شر ً ت ) وموٌ  ةي  ئٍس باا  نهتا  ةتٍهم  أ. ا. إ. 

 )ههم  أت)ههإ اههنلما ت أ. ا. إ. ) وههي )ت)ههإ  يهه  هٍا ت إ.  يههمع ) ٍههإ ت أ. ا. إ. وغهها ٍماههٍا 

 ) ٍإ   باا  نتا  ةتٍم   )ٍ  ا و ت ةاٍإ امه  )اؤت   ة)ر ي  .تأام ر  ت

ت بإا شر ً ت ) وموٌ  ةت ف ٍا  ةي أ. ا. إ. وط   انٍ)ما  نٌ  ةطهٍه ً ) همتا  ة )ٍهإ         

ةنشههؤتا  ة ن)ٍهه  فههٌ رنٍهه   ةط   هه   ةههرً  فههإوٌ يمة) نت)ههم    تاههمئٍ   ة ٍ)هه  ت)اههم إ ه فههٌ 

        ة تنٍ    تامئٌ .

تأبإا شر ً  ةي أام ر  باا  ة)تماٍ   ةت نٍ  تأخص يمةرر  أ. ا. إ.  )مإ خنف  ني         

 ةواح ت ة)ام إ  فٌ  خلهٌ  ةاه مع ف هط س هللا  وهٌ خٍه   ة هط  . ت أ. ا. إ.  هإوما تاهٍا 

 ةترمب . تأ  إا يمةشر  ت ة وم   ةي  ئٍس باا  نتا  ة  ي  ت ة)ت  إ  ة)مئٍ  أ. ا. إ. يماا  تٍا 

 ةيوإ تً ت أ. ا. إ. تاٍا  طٍط ت ةاٍإ ا إتا ف ج فٌ  ر)م   تنٍ    ة  ي  . 

شر ً  ة طٍ   ةي  ةاٍإ تمفظ  يإ  ة طٍط  يهمس  ئهٍس ) وإاهٍا ط   ٍهٍا أبهإا فهٌ )إٍ ٍه  

 ط     إٍمةي  ني )ام إ ه فٌ  تفٍ  )م ٍنطا )ا  ر)م   ةيتب.

   ة نٍم و شر  ت   ط ط  ةهي   خ إ ٍهإ تأبإا شر ً ت ) وموٌ  ةي  )ٍع ط) ئٌ لني   ةإ  ام

  ة يماٌ ت  خ  أٍ)ا أت)إ  ة يماٌ  ني  ة)ام إ  ت ةواح  ط ها هللا  وٌ خٍ   ة ط   .

تأبإا شر ً  ةي  ة) وإس ) وهي  نهٌ تاهٍا  ة )ٍ)هٌ )هإٍ    اهم    ة) إ إٍه  ت ةاهٍإ اه )إ 

  ةيتب .  يإ  ةا ا ت ة) وإس )ت)إ ا م  )إٍ  )ر ع   فق  ر)م  ليم  

تأ  ر   ا ر  )ا رما ةٌ  تومً تفم وٌ أا أرر  أا)ه ا ت ً . ت)ا هللا  ة تفٍق أوه و ا  ة)تةي 

 سعد علً حسٌن          تو ا  ةواٍ  .

 ةــالخًلص

كػـ 40في قضاء المقداديػة منطقػة الهاركنيػة ) 2015لالؿ المكسـ اللريفي  ةنفذت تجربة حقمي

فػػي صػػفات  NPKافة اارضػػية ك التيذيػػة الكرقيػػة بػػػ ضػػة تػػيرير اامحافظػػة ديػػالى(ر لدراسػػشػػماؿ مركػػز 

(ر لتجربػػػة RCBDتصػػػميـ القطاعػػػات العشػػػكالية الكاممػػػة) طبػػػؽالنمػػػك كالحاصػػػؿ لنبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء. 

ضػػػافة ااسػػػمدة امسػػػتكيات مػػػف  ةرالرػػػ اضػػػافة تضػػػمف العامػػػؿ ااكؿ مكػػػررات ةبرالرػػػبعػػػامميف ك  عامميػػػة



كنصػػؼ التكصػػية  1-كيػػـ.  ػػػ N100,P40,K53كرمػػث التكصػػية  بػػدكف اضػػافة ارضػػية : ارضػػية ك ػػي

N150,P60,K80سػػػػػماد كيػػػػػز لمػػػػػرش الػػػػػكرقي مػػػػػفارػػػػػالث تر كالعامػػػػػؿ الرػػػػػاني  1-كيـ. ػػػػػػ NPK  ك ػػػػػي

 كالػذت القػراءات كحممػت 1/8/2015فػي  106تـ زراعة الصنؼ بحكث  . 1-. لترNPKغـ10ك5ك3

 .هرت النتالجظا. لتبار اقؿ فرؽ معنكم حسب ابطات حسب التصميـ المتبع كالتبرت المتكسب النتالج

اارضية نصؼ التكصية معنكيا عمى بقيػة المسػتكيات فػي صػفة ااضافة تفكؽ مستكل  -اكان :

كالػػكزف الجػػاؼ كطػػكؿ  الكمكركفيػػؿارتفػػاع النبػػات كقطػػر السػػاؽ كعػػدد ااكراؽ كالمسػػاحة الكرقيػػة كدليػػؿ 

صػػػؿ النبػػػات كالحاصػػػؿ الكمػػػي كالنسػػػبة حبػػػة كحا 1000العرنػػػكص كعػػػدد الحبػػػكب فػػػي العرنػػػكص ككزف 

 ك ممػػـ27.52ك سػػـ228.16 مقػػدار  بمػػ  كبمعػػدؿ الملكيػػة لمبػػركتيف كحاصػػؿ البػػركتيف كحاصػػؿ الزيػػت

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ21.86ك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ371.85ك SPAD 50.41 ك 2سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ596.58 ك 1-كرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.نبات15.82

 1-طف. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ9.328ك  1-غـ.نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات199.85ك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ236.02 ك 1-حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.عرنكص634.84ك

. امػػا المسػػتكل بػػدكف تسػػميد لكػػؿ منهػػا عمػػى التػػكالي  1-كيػػـ.  ػػػ579.4ك 1-طف. ػػػ1.27%ر13.60ك

فػػي قػػيـ جميػػع الصػػفات المدركسػػة عػػدا النسػػبة الملكيػػة  ان فقػػد اظهػػر انلفاضػػارضػػي )تيذيػػة كرقيػػة فقػػط( 

 %. 7.25لمزيت بميت

الصػفات اذ  معظػـ معنكيػا فػي 1-.لتػرNPKغػـ 10فقػد تفػكؽ التركيػز  NPKاما عنػد رش  -رانيان :    

 1-نبػػػػػات كرقػػػػػة.15.35ممػػػػػـ كعػػػػػدد ااكراؽ  26.63سػػػػػـ كقطػػػػػر السػػػػػاؽ 42ر218بمػػػػػ  ارتفػػػػػاع النبػػػػػات 

كعػػػػدد  سػػػػـ 21.02 غػػػػـ كطػػػػكؿ العرنػػػػكص 330.2كالػػػػكزف الجػػػػاؼ  2سػػػػـ570.67 كالمسػػػػاحة الكرقيػػػػة

غػػـ كحاصػػؿ النبػػات الكاحػػد 222.6حبػػة 1000ككزف  1-حبػػة.عرنكص630.22الحبػكب فػػي العرنػػكص 
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 اوالً : المقدمة

  Introductionالمقدمة . 1

مػػػػف محاصػػػػيؿ الحبػػػػكب ااقتصػػػػادية  .Zea mays Lالػػػػذرة الصػػػػفراء يعػػػد محصػػػػكؿ 

ر إذ تحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث اانتػػاج كمعػػدؿ اليمػػةر كالمرتبػػة الرالرػػة مػػف المهمػػة كااسػػتراتيجية 



(. كذلػػؾ بسػػبب 2013ر  F.A.Oحيػػث المسػػاحة كاأل ميػػة األقتصػػادية بعػػد محصػػكلي الحنطػػة كالػػرز )

, Kimكمصػػػدر لمطاقػػة رلػػػيص كصػػػديؽ لمبيلػػػة ) Bioethanal مك يػػػالحالكقػػكد اسػػتلدامها فػػػي أنتػػػاج 

Dale, 2004.) 

ات الفمقػػػػػػػػػة الكاحػػػػػػػػػدة ك صػػػػػػػػػنؼ ذ Gramineaeتنتمػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػػفراء لمعالمػػػػػػػػػة النجيميػػػػػػػػػة 

Monocotyledonae ( ر ك ػػػػي نبػػػػات حػػػػكلي احػػػػادم المسػػػػكف Nielsen  تسػػػػمى  2013ر . )  بػػػػػ

Corn  فػػػي اكربػػػا كأمريكػػػا الشػػػمالية ر كMaize ر كالػػػذرة الصػػػفراء فػػػي  ي أمريكػػػا الكسػػػطى كالجنكبيػػػةفػػػ

 . (2010ر  Bukhsh( كذلؾ يطمؽ عميها ممؾ محاصيؿ الحبكب ) 2012ر ؼسيك  العراؽ )

غػػذاء لسنسػػاف ( أنهػػا تسػػتلدـ 1993أشػػار اليػػكنس )تبػػرز أ ميتهػػا فػػي تعػػدد اسػػتعمااتها فقػػد 

النشػي كالبػركتيف كالزيػت كالػذم يكػػكف ر ك ػي ذات قيمػة غذاليػة عاليػة فهػػي تحتػكم عمػى  كعمػؼ لمحيػكاف

الػذم تكػاد   Aكمعادف عدة منها الفسفكر كالمنينيز كالبكتاسػيـك كفيتػاميف  Bكفيتاميف  Eبفيتاميف  ان غني

رػػػػؿ السػػػيقاف ألنتػػػاج العصػػػػير تسػػػتلدـ أجػػػػزاء ألػػػرل منهػػػا مك  مػػػك منػػػه الحبػػػكب ذات المػػػػكف األبػػػيضتل

 ة .مادة عازلفي صناعة الفميف ك  لحكالككار السكرم

تسػػتلدـ الػػذرة الصػػفراء فػػي أنتػػاج الزيػػت الػػذم يحتػػكم عمػػى أحمػػاض أمينيػػة رليسػػية ر تتػػراكح 

( . لػذا فػيف الػذرة 2001ر  Lambertمػف الػكزف الجػاؼ لمبػذكر ) 1-كيػـ غػـ 80-60نسبة الزيػت مػف 

 ( .2000كالركف ر  Banesالصفراء تعد مف المحاصيؿ الزيتية )

طػػػف بالهكتػػػار ر بينمػػػا معػػػدؿ ا نتػػػاج  2لعػػػراؽ بحػػػدكد أف معػػػدؿ أنتػػػاج الػػػذرة الصػػػفراء فػػػي ا

ر  USDA) 1- ػػ طػف 10.34كفػي الكايػات المتحػدة األمريكيػة  ر 1- ػػ طػف 5 – 2,5العػالمي بحػدكد 

( . أف معػػدؿ أنتػػاج الػػذرة الصػػفراء فػػي العػػراؽ لكحػػدة المسػػاحة ا يػػزاؿ منلفضػػان مقارنػػة بمعػػدؿ 2010

بلدمػػػػػة قمػػػػة اا تمػػػػاـ ك مػػػػػة ا نتاجيػػػػة لسصػػػػناؼ المعتمػػػػدة ر ا نتػػػػاج العػػػػالمي ألسػػػػباب عديػػػػدة منهػػػػا ق

ر كأ مػػػاؿ  NPKتممػػػح التربػػػة ر كعػػػدـ إضػػػافة الكميػػػات الماللمػػػة مػػػف األسػػػمدة كاسػػػيما ك ر المحصػػػكؿ



 AbdulWakelالتيذيػػػة الكرقيػػػة ر جميػػػع  ػػػذ  األسػػػباب انعكسػػػت سػػػمبان عمػػػى نمػػػك النبػػػات كحاصػػػمه )

الػؽ ك كسػالؿ اكرػر تطػكران ليػرض زيػادة اانتػاج فػي كحػدة . لذلؾ ابد مف أيجػاد طر  (2005ر  كالركف

 .  (2006المساحة بسبب الزيادة المستمرة في السكاف كالنقص الدالـ في اانتاج )الركمير 

بحيػػث  NPKافة كميػػات مناسػػبة كمدركسػػة مػػف السػػماد اارضػػي ضػػمػػف لػػالؿ ايتحقػػؽ ذلػػؾ 

اكرػػػر أقتصػػػادية فػػػي الزراعػػػة كمنهػػػا التيذيػػػة طػػػكرة اتالم ـ الكسػػػالؿاتمبػػػي حاجػػػة النبػػػات لمنمػػػكر كاسػػػتلد

كيقصػػد بهػا اضػػافة العناصػر الميذيػػة التػي يحتاجهػػا النبػات رشػػان عمػػى   Oliar Applicationالكرقيػة

 NPKالتيذيػة الكرقيػة بسػماد  أف( . 1986ر Kannanااكراؽ بشكؿ يضمف تعكيضها بكقت قصير )

مػػف  ترفػػعر فهػػي  المعقػػكؿ فػػي التربػػة كمحيطهػػا تكجيػػه عمميػػة التسػػميد ضػػمف ااتػػزاف البيلػػي تعمػػؿ عمػػى

أك مػف قبػؿ احيػاء التربػة  محمكؿ التربة قبػؿ تمريمػه حيكيػان  مفكفاءة النبات مف امتصاص  ذ  العناصر 

فػػي  هتحػػرر  كتربيػػت معظمػػر اك صػػعكبة ( 2001ر كالػػركف  Pholsenالنتركجيف )كػػغسػػمه أك تطػػاير  

التػرب الكمسػية كالفسػفكر ممػا يػؤدم الػى تقميػؿ  اتحػاد  مػعاك  بصكرة دالمية كالبكتاسػيكـ رالتربة  فأطيا

لكافػػػػة العمميػػػػات األيضػػػػية  اليػػػػذاليلمػػػػال فػػػػي ااتػػػػزاف  يسػػػػببإسػػػػتفادة نبػػػػات الػػػػذرة الصػػػػفراء منػػػػهر ممػػػػا 

 ( .2000ر  Dela Horraمف النمك ) المتيلرةالنبات كلاصةن في المراحؿ  جسـ كالفسمجية دالؿ

 مكممػػةطريقػػة تسػػميد  ػػي  NPKالتيذيػػة الكرقيػػة بسػػماد أف ( 1996ر  F.A.Oلػػذا اقترحػػت )

متقدمة مف نمك النبات كرفع كفػاءة نبػات الػذرة الصػفراء مػف ااسػتفادة المراحؿ ال لالؿلمتسميد اارضي 

 .كتقميؿ الهدر باسمدتها المضافة الى التربة  الميذياتمف  ذ  

صػػػفراء ر كأ ميػػػة التسػػػميد األرضػػػي كالتيذيػػػة نظػػػران لال ميػػػة ااقتصػػػادية كاليذاليػػػة لنبػػػات الػػػذرة الك       

 -أجريت  ذ  الدراسة بهدؼ : NPKالكرقية بسماد 

التػػػي تحقػػػؽ أفضػػػؿ صػػػفات نمػػػك ك المضػػػاؼ الػػػى التربػػػة  NPKسػػػماد تحديػػػد أفضػػػؿ كميػػػة مػػػف  .1

 لذرة الصفراء .احبكب ل كمان كنكعان  كحاصؿ



أفضػؿ صػفات  المضاؼ رشان عمى الجزء اللضرم الػذم يحقػؽ NPKتحديد أفضؿ تركيز مف  .2

 لذرة الصفراء .احبكب ل كمان نكعان  نمك كحاصؿ

رشػان عمػى  ةالمضاف كالتيذية الكرقيةالمضاؼ الى التربة  NPKتحديد أفضؿ تكليفة مف السماد  .3

 لذرة الصفراء .الحبكب  كمان نكعان  األجزاء اللضرية لمحصكؿ عمى أعمى صفات نمك كحاصؿ
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مػف  صػؼات الكيمياليػة كالفيزياليػة كتتيضـ العراؽ أعداد كبيػرة مػف التػرب الملتمفػة فػي الصػف

ناحيػة اللصػكبة بشػكؿ عػاـ بينلفػاض المحتػكل مػف المػادة العضػكية كالنتػركجيف كقمػة جا زيػة الفسػفكر 

 بارتفػػػاع نسػػػبةة للصػػػكبة التربػػػة ممرمػػػة ( . فضػػػال عػػػف كجػػػكد عكامػػػؿ محػػػدد2012كالبكتاسػػػيكـ )عمػػػير 

الممكحة ر لذا فيف التلطيط الشػامؿ ألسػتعماؿ تقانػات األسػمدة الكيمياليػة فػي الزراعػة العراقيػة  الكمس ك



 ان التربػػػػة كتكػػػػكف أساسػػػػ بةت العالقػػػػة بلصػػػػك يجػػػػب أف ييلػػػػذ بعػػػػيف ااعتبػػػػار كػػػػؿ العكامػػػػؿ كالظػػػػركؼ ذا

 ( .2009ر  لزبيدملمتكصية السمادية )عمي كا

تػػػؤدم الػػػى زيػػػادة فػػػي جا زيػػػة العناصػػػر  NPKأف التسػػػميد األرضػػػي بمسػػػتكيات معينػػػة مػػػف 

NPK  فػػػػي محمػػػػكؿ التربػػػػة ر كبالتػػػػالي أمتصاصػػػػها مػػػػف قبػػػػؿ النبػػػػات الػػػػذم يػػػػنعكس عمػػػػى زيػػػػادة نشػػػػاط

ر كالتػػي التمريػػؿ الكػػاربكني العمميػػات الحيكيػػة فػػي النبػػات كزيػػادة محتػػكل الكمكركفيػػؿ المػػؤررة فػػي عمميػػة 

جمػػك  سػػاحة الكرقيػػة )مابػػان عمػػى مؤشػػرات النمػػك االػػرل مرػػؿ ارتفػػاع النبػػات كعػػدد ااكراؽ كالتػػنعكس أيج

 ( .1996كالركف ر 

( اف عنصػػر النتػػركجيف يمعػػب دكران مهمػػان فػػي حيػػاة النبػػات ر إذ 1989ذكػػر أبكضػػاحي )كقػػد 

كتينػػػات نبػػػات ر كيػػػدلؿ فػػػي تكػػػكيف البر لمجافػػػة المػػػادة مػػػف الغػػػراـ  مميػػػـ  50 – 20يصػػػؿ محتػػػكا  مػػػف 

كااحمػػاض النككيػػة كالكمكركفيػػؿ كاانزيمػػات كالفيتامينػػات كالهكرمكنػػات النباتيػػة ر فضػػالن عػػف دلكلػػُه فػػي 

 تركيب ااغشية اللمكية كمركبات الطاقة كالمرافقات اانزيمية كااميدات . 

اف عنصػر الفسػفكر يعػد مفتػاح الحيػاة كذلػؾ لػدكر  المباشػر فػي الػى ( 1999اشار النعيمػي )ك 

كالػذم يػؤدم دكران مهمػان فػي  Phytinديد مف العمميات الفمسػجية فػي النبػات ر إذ يلػزف بهيلػة فػايتيف الع

التػػػػي تسػػػػمح بانتقػػػػاؿ الطاقػػػػة  Pyrophosphateعمميػػػػة أنبػػػػات البػػػػذكر. كيسػػػػا ـ فػػػػي تكػػػػكيف اكاصػػػػر 

ا اك امػػاكف لزنهػػك اء النبػػات ضػػفػػي الكرقػػة )المصػػدر( الػػى بقيػػة اع الضػػركرية انتقػػاؿ المػػكاد المصػػنعة

المػادة  DNAااحمػاض النككيػة ك يشترؾ مع النتركجيف في تككيف ااغشية اللمكية  رتمريمها )المصب(

رايبكسػػػكمات اللميػػػة . ة الكراريػػػة لتكػػػكيف البػػػركتيف فػػػي لنقػػػؿ الشػػػفر  مالضػػػركر  RNAالكراريػػػة لملاليػػػا ك 

إذ يسػػيطر عمػػى  ر ( . تكمػػف ا ميػػة الفسػػفكر فػػي المراحػػؿ ااكلػػى مػػف عمػػر النبػػات1989)أبكضػػاحير 

ر فهك مهـ في تحمؿ الكاربك يػدرات كالمػكاد االػرل لتحػرر  كالتمريؿ الكاربكنيتفاعالت عمميتي التنفس 

الطاقة الالزمة لمعمميات اايضية في جسـ النبات ر كبقمة تجهيز  تقؿ معدات تككيف المكاد كالسكريات 



يف كأنقسػػاـ اللاليػػا كزيػػادة فتػػؤدم الػػى عمميػػة تكػػك كالنشػػاء كالسػػميمكزر امػػا التيذيػػة الجيػػدة كالمتكازنػػة منػػُه 

تفرعػػات المجمػػكع الجػػذرم ر إذ يصػػبح أكرػػر كفػػاءة فػػي امتصػػاص المػػاء كالميػػذيات )أبػػك ضػػاحي عػػدد 

 .(1988ر كاليكنس

أف نبػػات الػػػذرة الصػػفراء يحتػػاج الفسػػفكر بشػػػكؿ الػػى Baratorva (2002 )ك Baierأشػػار ك 

سيكـ ر كمف دكنُه تتكقؼ عمميات البناء كيقؿ اامتصػاص النشػط مكاٍز لما يتطمبه مف النتركجيف كالبكتا

اف ااضػػافة المتكازنػػة منػػه الػػى التربػػة كالػػرش كفػػي  . تػػد كر نسػػبة االصػػابتفػػي المجمػػكع الجػػذرم ر ك 

 لمنبات . كالتكاررمتعني ديمكمة الفعؿ الحيكم الهدـ مراحؿ 

عػػػػػف أ ميػػػػػة النتػػػػػركجيف  تقػػػػػؿاف عنصػػػػػر البكتاسػػػػػيـك مػػػػػف الميػػػػػذيات الضػػػػػركرية كأ ميتػػػػػه ا 

ر كقد يفكؽ احتياج النبات لهذا العنصر جميع الميذيات االرل في بعض مراحػؿ نمػك النبػات كالفسفكر

النباتػػات النجيميػػة فػػي  كلاصػػةن تػػدعيـ جػػدراف اللاليػػا النباتيػػة  عمػػى البكتاسػػيكـ يعمػػؿ( . 7543)عػػكاد ر 

( . 7551لطر ااضطجاع )أبك ضاحي ر تقميؿ مف  مما يؤدم الىضكء تككيف اللاليا السكمرنكيمية 

نشطة لالؿ مدة النمك اللضرم كالذم  يجعمهاالكراؽ مما لزيادة المحتكل المالي  فيالبكتاسيكـ  يسا ـ

مػػف  ػػذا  كميػػة كافيػػةيقػػؿ فػػي النباتػػات التػػي تفتقػػر الػػى البكتاسػػيكـر كجػػد أف النبػػات الػػذم يحصػػؿ عمػػى 

زيػادة  يسػهـ فػي(. كػذلؾ 2011)الشػبينير  حاصػؿى أعمػ العنصر يستهمؾ كمية أقؿ مػف المػاء كيعطػي

الميػػذيات ر كيػػؤمف نقػػؿ  تهيػػد مػػف اسػػتطالالحػػـز الكعاليػػة فػػي السػػاؽ كالتػػي تعطػػي الصػػالبة لمنبػػات كتز 

فػػػي  السػػػكريات الػػػى زيػػػكت كتمريػػػؿتحمػػػؿ الجفػػػاؼ  يزيػػػد مػػػفلػػالؿ عناصػػػر اللشػػػب ر فضػػػالن عػػػف أنػػػه 

يسػا ـ أيضػان فػي تنظػيـ  ( .1999ر  Aoronmist) كفػاءة الجػذر لسمتصػاص كرفعالنباتات الزيتية ر 

 تكػػكيف ااعضػػاء التكارريػػة ك يزيػػد مػػف  تشػػجع عمػػىالهرمكنػػات النباتيػػة مرػػؿ الجبػػرليف كااككسػػيف التػػي 

     أيجابػػػان فػػػي زيػػػادة عػػػدد الحبػػػكب فػػػي العرنػػػكص كمتكسػػػط كزف الحبػػػة  يػػػؤررعػػػدد منشػػػيت ااز ػػػار ممػػػا 



(IPI  تػػػزداد حاجػػػة النبػػػات ل2000ر . ) ريػػػرة العرنػػػكص حهػػػذا العنصػػػر عنػػػد مرحمػػػة التز يػػػر كأطػػػالؽ             

 (.2012ر  يكسؼ )
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تتعػػرض ك ر  التػػي لهػػا دكر مهػػـ فػػي زيػػادة حاصػػؿ الحبػػكب الرليسػػة مػػف الميػػذيات NPKتعػػد 

كالترسػػيب كالتربيػػت أك التطػػاير  سػػيؿيعمميػػات الفقػػد باللالػػى التربػػة أشػػكاؿ  ػػذ  الميػػذيات عنػػد اضػػافتها 

( . لػذا أتبعػػت التيذيػة الكرقيػػة ككسػيمة تكميميػػة لتمبيػة حاجػػة النبػات مػػف تمػػؾ 0222)اللفػاجي كألػػركفر 

تقكـ الكرقة في النبات بدكر ا تقؿ ا ميته عف دكر الجػذر لاصػٍة إذا كػاف النبػات مزركعػان  الميذيات .

اف االػػتالؼ بػػيف الجػػذر كالكرقػػة  ػػك  ( .2012سػػؼر يك  فػػي تػػرب يػػتـ فيهػػا فقػػد العناصػػر المضػػافة )

فػي الجػذر  كجػكدةك تقميمػه فػي حػيف انهػا غيػر مكجكد طبقة عمى الكرقة تعمؿ عمى اعاقة اامتصاص ا

(Kannan  تعتمػػد طريقػػػة التسػػميد الػػػكرقي عمػػى فػػػرؽ الجهػػد المػػػالي بػػيف المحمػػػكؿ الميػػػذم 1980ر .)

( . أف كجػػػكد الريػػػكر عمػػػى الكرقػػػة 1990ر  Kannanة )المرشػػػكش كبػػػيف التركيػػػز دالػػػؿ اللميػػػة النباتيػػػ

صفة معبرة ألعضاء النبات الهكالية ك ي تساعد عمى امتصاص المحاليؿ الميذية ر إذ يبم  عدد ا في 

    10800عمػػػى البشػػػرة العميػػػا كحػػػكالي  2-رير.سػػػـ 9800الكرقػػػة الكاحػػػدة لنبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء حػػػكالي 

 ( .1989لزرجي كعزيزر عمى البشرة السفمى )ال 2-رير. سـ

( أف دلػػكؿ اايكنػػات الميذيػػة يػػتـ مػػف لػػالؿ جػػدراف 2005) Lansingو  Wittwerاشػػار 

مجػػػػػاميع الهايدرككسػػػػػيمية كالكاربككسػػػػػيمية كأحمػػػػػاض الالكيكتكػػػػػؿ الحػػػػػاكم عمػػػػػى  طبقػػػػػةاللميػػػػػة النباتيػػػػػة ك 

Galacturoing acids  المشػػػحكنة بشػػػحنة سػػػالبة ر كاف فتحػػػاتEctodesmata لبشػػػرة ا فػػػي لاليػػػا

اايكنػػات كلاصػػٍة المكجبػػة التػػي تكػػكف أسػػرع كأسػػهؿ فػػي  مػػف نفػػاذمشػػحنة السػػالبة كمهػػا تسػػهؿ ل كالحاممػػةن 

 . Diffusionالدلكؿ مف اايكنات السالبة ضمف الية اانتشار 



أف أمتصاص اايكنات المكجبة لالؿ الكيكتكؿ يككف أسرع بيلؼ مرة مف اايكنػات السػالبة ر 

قػدرتها عمػى النفػاذ مػف لػالؿ  تػنلفض اكمما كانت ذات شحنة مكجبة عاليػة فينهػ كاف اايكنات المكجبة

 ( .Mengel, 0220أسرع مف الكالسيكـ . ) يمتصالكيكتكؿ ر فالبكتاسيـك طبقة 

حاجػػػة النباتػػػات مػػػف العناصػػػر  تػػػكفر( اف التيذيػػػة الكرقيػػػة ممكػػػف اف 1992اشػػػار الحسػػػيني )

 لالؿ% ر إذ أنها تكفر العناصر الميذية 100بمقدار % كحاجة العناصر الصيرل 60الكبرل بمقدار 

( . فضػػالن عػػف سػػهكلة 2002ر  Martin)ا كالتػػي قػػد ا تسػػتطيع الجػػذكر تكفير ػػ المتػػيلرةمراحػػؿ النمػػك 

اضػػػافتها كسػػػرعتها ر كككنهػػػا اقتصػػػادية فػػػي كميػػػة ااسػػػمدة المضػػػافة كفػػػي اايػػػدم العاممػػػة مػػػع امكانيػػػة 

ها فػػي أم مرحمػػة مػػف مراحػػؿ نمػػك النبػػات ك تقمػػؿ لطػػر التمػػكث اضػػافتها انيػػان عنػػد ظهػػكر اعػػراض نقصػػ

كصػػػعكبة  ( . كتسػػػاعد النبػػػات عمػػػى النمػػػك مػػػع ظػػػركؼ انلفػػػاض رطكبػػػة التربػػػة2012البيلػػػي )يػػػكنسر 

 ( .Suwanarit , 0222و  Sesetapukdee)  امتصاص العناصر اليذالية مف التربة 

الػػذرة الصػػػفراء عنػػد اسػػػتلداـ ( حػػػدكث اسػػتجابة عاليػػػة لنبػػات 2013كالػػركف ) Salimiبػػيف 

( أف الػػرش الػػكرقي 2003ر احػػظ ليػػرك ) الملمبيػػةطريقػػة الػػرش الػػكرقي لمميػػذيات الصػػيرل بالصػػكرة 

يػػـك مػػف الزراعػػة حقػػؽ زيػػادة معنكيػػة فػػي الػػكزف  90ك  70ك  30بعنصػػر النتػػركجيف كالبكتاسػػيـك بعػػد 

 ـ التيذيػػة الكرقيػػة بعنصػػرم مػػف الناحيػػة الفسػػمجية تسػػاالممتصػػة ر  NPKكميػػة فػػي الجػػاؼ لمحبػػكب ك 

عمػػػػى المجمػػػػكع  هماالنتػػػػركجيف كالبكتاسػػػػيـك فػػػػي تػػػػالير الشػػػػيلكلة لنبػػػػات الػػػػذرة الصػػػػفراء ر اذ اف رشػػػػ

حتى الكصكؿ الى النضػج التػاـر  التمريؿ الكاربكنيعمى ابقاء ااكراؽ نشطة في عممية  يعمؿاللضرم 

البكتاسػػيـك مػػف ااكراؽ القديمػػة الػػػى فضػػالن عػػف تنظػػيـ حركػػػة العناصػػر كلاصػػة النتػػركجيف كالفسػػػفكر ك 

ااكراؽ الحديرػػػػػة كبشػػػػػكؿ متػػػػػكازف ر مػػػػػع تعزيػػػػػز قػػػػػدرة الجػػػػػذر عمػػػػػى امتصاصػػػػػها مػػػػػف محمػػػػػكؿ التربػػػػػة 

(Neuman  1979ر. ) 



ـــــ ( عنػػػػػد اسػػػػػتلداـ التسػػػػػميد اارضػػػػػي كالتيذيػػػػػة الكرقيػػػػػة 2007كجػػػػػد طػػػػػه )  NPK 7500 ت

أرػػران معنكيػػان فػػي تػػراكـ المػػادة الجافػػة فػػػي رشػػان بصػػكرة تعاقبيػػة فػػي مرحمػػة ابتػػداء العرنػػكص  1-مميـ.لتػػر

الػى التربػة  تهالممتصة في ااكراؽ كالحبكب مقارنػة باضػاف NPKككميات  ر السيقاف كاألكراؽ كالحبكب

% مػػف متطمبػػات نبػػات الػػذرة الصػػفراء مػػف  ػػذ  60( NPKفقػػط ر إذ كفػػرت  ػػذ  الطريقػػة )رش سػػماد 

رات نتأف يقمػؿ مػف لطػػر تمػكث المػاء بػػال  ػذا مػف شػػينهالعناصػر فيمػا لػػك اضػيفت بالطريقػة التقميديػػة ر ك 

 بكميات كبيرة مف السماد البكتاسي كالفكسفاتي بالتربيت . كالهدر ر الهكاء باامكنياتمكث ك 

لقد اشارت العديد مف الدراسات الى ا مية اضافة جزء مف السماد الصػمب الػى التربػة )تسػميد 

مراحػػؿ النمػػك الملتمفػػة ممػػا ادل الػػى تقميػػؿ الكميػػات  ارضػػي( ر كرش الجػػزء االػػر عمػػى ااكراؽ لػػالؿ

 3.5+  10رشػان بمقػدار  NPK( السػماد المركػب 1996المستعممة مف السماد ر اذ استعمؿ االكسػي )

 عند( 2002المي )ك اارضية لكحد ا . اشار ال ااضافة يفكؽ معاممة ناتجكحصؿ عمى  1-كيـ. ػ 6+ 

 66.67ة مكمػػػالن ااضػػػافة اارضػػػػية طػػػػعمػػػى اركاؽ الحن رشػػػان  1-.لتػػػػرNمميػػػـ 9000تركيػػػز  عماؿاسػػػت

ادل الػى حصػكله عمػى اعمػى حاصػؿ قياسػان الػى معاممػة ااضػافة اارضػية لكحػد ا الباليػة  1-. ػػNكيـ

اضػػػػػػػافة ارضػػػػػػػية +  1-. كتػػػػػػارPكيػػػػػػػـ40( اف معاممػػػػػػػة 2009ككجػػػػػػػد التميمػػػػػػي ) . 1-. ػػػػػػػػNكيػػػػػػـ200

 . 1-غـ نبات  139اء بمعدؿ بم  مقدار  رشان حققت أعمى حاصؿ لمذرة الصفر  1-.لترPمميـ3000

تػػػيرير ايجػػػابي كمعنػػػكم فػػػي صػػػفات النمػػػك كالحاصػػػؿ الػػػذرة  حصػػػكؿ( 2015الزبيػػػدم ) ذكػػػر

 رشان . 1-. ػKيـمم 4000سماد ارضي مع  1-. ػKكيـ 40الصفراء عند اضافة 

 ي صفات النمو الخضري .ف NPKالتسميد االرضي والتغذية الورقية بـ  تأثير -2-3

 ارتفاع النبات  -2-3-1

المظهرية المهمة كالتي تعبر بشكؿ كبير عف النمػك كالتطػكر المؤشرات ارتفاع النبات مف  يعد

 ( .2001ر )عبداهلل ملتمفة به النبات ر اذ يتيرر ارتفاع النبات بعكامؿ كرارية كبيلية رميالذم 



التػي  مظهريػة () ال( أف ارتفاع النبات  ػك مػف ا ػـ الصػفات الحقميػة 1983اشار السعيدم )ك 

امتػار بحسػب صػنؼ  ةسػـ الػى اكرػر مػف رالرػ 50تدؿ عمى النمك السميـ ر اذ يصؿ ارتفػاع النبػات مػف 

( اف نمك 1991العاني ) كجد الذرة الصفراء المزركعة كالمناخ كعكامؿ التربة المناسبة كمكسـ الزراعة .

ر بػػيف فرحػػاف كألػػركف  ةميػػالقمية السػػاؽ كارتفاعػػه يحػػدث نتيجػػة اسػػتطالة اللاليػػا بعػػد المنطقػػة المرسػػتي

ك  160ك  0( ك ػػي NPK20:20:20مػػف السػػماد المركػػب ) مسػػتكيات ة( عنػػد اسػػتلداـ رالرػػ2010)

معنكيػان فػي  1-. ػػNPKكيـ 160المستكل  تفكؽ عمى 1-.قNPKكيـ320اف المستكل  1-كيـ. ػ 320

 160المقارنػػػة كمعاممػػػة سػػػـ قياسػػػان الػػػى معاممػػػة  202.55 مقػػػدار  بمػػػ  كبمعػػػدؿصػػػفة ارتفػػػاع النبػػػات ر 

كالػػركف  Kolawoleكبػػيف  . التػػكاليسػػـ عمػػى 178.15سػػـ ك 146.9  بمػػ  بمعػػدؿك  1-. ػػػNPKكيػػـ

 1-( كيػـ .قN90 , P40.70 , K74.70( تفػكؽ معاممػة ااضػافة اارضػية عنػد اضػافة )2009)

معػػػدؿ بمػػػ  سػػػـ قياسػػػان الػػػى معاممػػػة المقارنػػػة كب 138.25معنكيػػػان فػػػي صػػػفة ارتفػػػاع النبػػػات كبمعػػػدؿ بمػػػ  

مستكيات مف السماد الفكسفاتي  ةرالر اضافةعند ( 2010أبكضاحي كالتميمي ) احظسـ . ك  119.18

ك  0تراكيػز مػف الفسػفكر رشػان عمػى ااكراؽ ك ػي  ةر كرالرػ 1-. ػػPكيـ 60ك  40ك  0الى التربة ك ي 

 تتفكقػػػ 1-. ػػػPمميػػـ 3000+  1-. ػػػػPكيػػـ 40معاممػػػة التػػدالؿ  افر  1-.لتػػرPمميػػـ 6000ك  3000

سػـ 204.93اعطت اعمى ارتفػاع لمنبػات بمػ   إذمعنكيان في صفة ارتفاع النبات عمى معاممة المقارنة ر 

 % قياسان الى معاممة المقارنة .25.0كبنسبة زيادة مقدار ا 

 1-كيـ. ػػػػػ 400( أرػػػػر التسػػػػميد اارضػػػػي بمعػػػػدؿ 2013اكضػػػػح كػػػػريـ كالػػػػركف )كقػػػػد 
NPK 

ر اذ اعطػػت  ػػذ  المعاممػػة زيػػادة معنكيػػة فػػي  1-كيـ. ػػػ 4ليكريػػا بكاقػػع سػػماد فكسػػفات ابكالتسػػميد الػػكرقي 

المقارنػػة ) بػػدكف اضػػافة ( سػػـ مقارنػػة بمعاممػػة 165.97مقػػدار   بمػػ الػػذرة الصػػفراء بمعػػدؿ ارتفػػاع نبػػات 

 سـ .139.89 بمعدؿ بم  مقدار  



ي ك ػي مسػتكيات مػف السػماد النتركجينػ ةرالرػ اضػافة( عنػد 2013احظ الكنػاني كالجبػكرم )ك 

 اعمػى متكسػػط ارتفػاع نبػػاتحقػؽ  1-. ػػػNكيػـ 360المسػػتكل  افر  1-. ػػNكيػـ 400ك  360ك  320

اقؿ معدؿ بم  سجؿ كالذم  1-. ػNكيـ 320المستكل  قياسان الىسـ 233.39 بمعدؿ بم  الذرة الصفراء

 سـ .198.44مقدار  

حققػػت اعمػػى  1-. ػػػPكيػػـ 300( اف معاممػػة التسػػميد اارضػػي 2013كجػػد صػػالح كالػػركف )

الػػػى معاممػػة المقارنػػػة التػػي اعطػػػت اقػػؿ متكسػػػط بمػػػ   مقارنػػػةن سػػـ 211.81متكسػػط ارتفػػػاع النبػػات بمػػػ  

نيػػػػة مسػػػػتكيات مػػػػف ااسػػػػمدة النايتركجي ضػػػػافة( عنػػػػد ا2014اشػػػػارت زبػػػػكف كالحمفػػػػي )ك سػػػػـ . 190.16

تفػػكؽ مسػػتكل  امػػؿ التكصػػية السػػمادية لنبػػات الحنطػػة ر اذ بينػػت النتػػالجككالفكسػػفاتية كالبكتاسػػية ك ػػي 

معنكيان عمى مستكل اضافة نصؼ التكصية في صفة ارتفاع النبػات كالتػي بميػت  التكصيةاضافة كامؿ 

 %. 2.74سـ كبنسبة زيادة مقدار ا 99.96

 300ك  200ك  100( اف رش البكتاسيـك برالث تراكيز  ي 2014الجبكرم كالركف ) ذكر

إذ أعطػى  1-.لتػرKمميـ 200تركيز تفكؽ صفراء ر لنبات الذرة ال اللضرم لمجمكععمى ا 1-.لترKمميـ

سػػـ كالػػذم تفػػكؽ عمػػى جميػػع المعػػامالت كمػػف ضػػمنها معاممػػة 236.55اعمػى متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  

نزيمػػات عمػػى اسػػـ ر كعػػزل سػػبب ذلػػؾ الػػى دكر البكتاسػػيـك فػػي تحفيػػز ا216.43المقارنػػة التػػي بميػػت 

ر ك ػػذا يػػؤدم الػػى  انسػػجة النبػػاتااسػػتفادة منهػػا دالػػؿ كنقمهػػا الػػى مكاقػػع  المتمرمػػةزيػػادة الكاربك يػػدرات 

 زيادة طكؿ السالمية بزيادة المستكيات السمادية .

اعطػػى اعمػػى متكسػػط لصػػفة  1-. ػػػNكيػػـ 400( اف المسػػتكل 2014كجػػدت ك يػػب ك ػػادم )

اقػػؿ متكسػػط لصػػفة ارتفػػاع نبػػات  1-. ػػػNكيػػـ 200سػػـ ر فيمػػا اعطػػى المسػػتكل 181ارتفػػاع النبػػات بمػػ  

 سـ .160الصفراء بم  الذرة 



( عمػػى اعمػػى متكسػػط ارتفػػاع نبػػات الػػذرة الصػػفراء صػػنؼ 2015حصػػؿ الزبيػػدم كالعباسػػي )

سػـ قياسػان  195.87كالػذم بمػ   1-. لتػرKمميـ  3000عند معاممة الرش الكرقي بتركيز  106بحكث  

كجػد جاسػـ . سػـ  162.37الى معاممة المقارنة ) بدكف اضػافة ( التػي اعطػت اقػؿ متكسػط بمػ  مقػدار  

+  1-. لتػر Kمميػـ  2000( تفكؽ معاممة التدالؿ بيف رش البكتاسػيـك كالفسػفكر بتركيػز 2016كراشد )

سػػػـ قياسػػػان الػػػى  225.02فػػػي صػػػفة ارتفػػػاع نبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء بمعػػػدؿ بمػػػ   1-. لتػػػر Pمميػػػـ  3000

 سـ . 194.02معاممة المقارنة ) بدكف اضافة ( كبمعدؿ بم  مقدار  

فػػػػي صػػػػفة ارتفػػػػاع  1-.ق Nكيػػػػـ  92( تفػػػػكؽ معاممػػػػة ااضػػػػافة 2016) Asnakechك  Mitikaبػػػػيف 

سػػـ لنبػػات الػػذرة  347.33سػػـ ر قياسػػان الػػى معاممػػة المقارنػػة التػػي بميػػت  360.66النبػػات كالػػذم بمػػ  

 الصفراء .

 قطر الساق  -2-3-2

جذرم ر يزداد الذم يرتبط ارتباطان كريقان بالمجمكع الك قطر الساؽ عف نشاط كنمك النبات يعبر 

دت قابميػة اقطر الساؽ بزيػادة الحػـز الكعاليػة اك بزيػادة حجمهػا اك كال مػا ككممػا زادت الحػـز الكعاليػة ز 

 النبات عمى امتصاص الماء كالعناصر الذالبة فيه كنقمها الى اعضاء النبات االرل .

مػػى ( اف  نػػاؾ عالقػػة بػػيف قطػػر السػػاؽ كااضػػطجاع الػػذم يظهػػر ع1990السػػا ككي ) ذكػػر

ر  NPKالنبات ر كتتيرر  ذ  الصفة بالعكامؿ البيلية كالتجهيز المتكازف مػف العناصػر الميذيػة الرليسػية 

فػػدلكؿ النتػػركجيف كالفسػػفكر فػػي بنػػاء معظػػـ ااغشػػية اللمكيػػة فػػي النسػػيج النبػػاتي كلاصػػة البالسػػتيدات 

كيػػزة بنػػاء المجمػػكع عػػاٍؿ اك الػػذم يعػػد ر  تمريػػؿ كػػاربكنياللضػػر كالػػذم يمكػػف النبػػات مػػف عمػػؿ صػػافي 

نكيميػػة التػػي تزيػػد مػػف سػػمؾ كلفػػي تكػػكيف اللاليػػا الكاللضػػرم ااساسػػي ر فضػػالن عػػف دكر البكتاسػػيكـ 

 (.2001ركالركف السيقاف كتقكيتها )األلكسي



ر حققػػػػت اعمػػػػى  1-. ػػػػػNكيػػػػـ 160( اف معاممػػػػة التسػػػػميد النتركجينػػػػي 2004كجػػػػد ككبرلػػػػك )

سـ فيما اعطت معاممة المقارنة اقؿ متكسط 2.250 بم اء متكسط لصفة قطر الساؽ لنبات الذرة الصفر 

( عمػى اعمػى متكسػط لصػفة 2009كالػركف ) Kolawoleحصؿ  سـ .1.300 بمعدؿ بم لهذ  الصفة 

قياسػان الػى  1-( كيـ . قN90 , P40.70 , K74.7ممـ عند معاممة ) 49.53قطر الساؽ كالذم بم  

 ممـ . 35.19معاممة المقارنة التي بميت 

( كجػػكد فػػرؽ معنػػكم فػػي صػػفة قطػػر السػػاؽ عنػػد اسػػتعماؿ 2013الكنػػاني كالجبػػكرم ) احػػظ

ر اذ تفكؽ  1-. ػKمميـ 2000ك  1000السماد البكتاسي رشان عمى محصكؿ الذرة الصفراء بتركيز بيف 

ممػػـ فػػي حػػيف اعطػػت معاممػػة المقارنػػة 24.53التركيػػز الرػػاني كاعطػػى اعمػػى متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  

 ممـ . 23.89

 1-. ػػػNكيػػـ 150 بمسػػتكل يالنتركجينػػ( تفػػكؽ معاممػػة التسػػميد 2013)ر يػػكنس كالحسػػف ذكػػ

) بكدف اضافة ( معاممة المقارنة  بالمقارنة مع غمف البزك يـك  20بعد  1-. ػNكيـ 150عند الزراعة ك 

 معػدؿسػـ قياسػان الػى معاممػة المقارنػة التػي اعطػت اقػؿ 1.45 مقػدار  بمػ  كبمعػدؿفي صفة قطر الساؽ 

 سـ .1.24 مقدار   بم

ك  1000ك  0تراكيػػز مػػف البكتاسػػيـك ك ػػي  ةاربعػػ سػػتعمالها( عنػػد ا2014بينػػت العباسػػي )

فػػػي صػػػفة قطػػػر  تفػػػكؽ معنػػػكماللضػػػرية ر كجػػػكد  لمجمػػػكعرشػػػان عمػػػى ا 1-.لتػػػرKمميػػػـ 3000ك  2000

ي ممػـ ر فػ 27.32لهػذ  الصػفة بمػ   عػدؿكالػذم سػجؿ اعمػى م 1-.لترKمميـ 3000الساؽ عند التركيز 

 ممـ. 18.43 مقدار  بم  معدؿاقؿ ) بدكف اضافة ( حيف اعطت معاممة المقارنة 

المضػاؼ الػى التربػة معنكيػان عمػى بقيػة  1-. ػػKكيػـ 40( تفكؽ المستكل 2015كجد الزبيدم )

% عػف 21.59نسػبة زيػادة مقػدار ا بممػـ 10.7متكسط لهذ  الصفة بمػ   أعمىالمستكيات كالذم اعطى 

 ممـ . 8.8تي بميت معاممة المقارنة ال



( عمػػػى اعمػػػى متكسػػػط لقطػػػر سػػػاؽ الػػػذرة الصػػػفراء عنػػػد معاممػػػة 2016حصػػػؿ جاسػػػـ كراشػػػد )

كالػذم  1-. لتػر Pمميػـ  2000+  1-. لتػر  Kمميػـ  1000التدالؿ لػرش البكتاسػيكـ كالفسػفكر بتركيػز 

 ممـ . 18.13ممـ ر قياسان الى معاممة المقارنة التي بميت  24.10بم  

 وراق عدد اال  -2-3-3

كتكػػكف بصػػكرة متبادلػػة اذ  ر سػػاؽ نبػػات الػػذرة الصػػفراء مػػرتبط بعػػدد العقػػد فػػياف عػػدد ااكراؽ 

يلتمػؼ عػدد ااكراؽ بػيلتالؼ الصػنؼ كالكرافػة ( . 1993تلرج كرقة كاحدة عنػد كػؿ عقػدة )اليػكنس ر 

 (.2012النباتية كمكعد الزراعة كلصكبة التربة .)يكسؼر 

معنكيػػة فػػي عػػدد أكراؽ النبػػات بزيػػادة مسػػتكيات التسػػميد ( عمػػى زيػػادة 2002حصػػؿ الػػدكرم )

% فػػػي 18.2% ك 7.5كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا  1-. ػػػػNكيػػػـ 240ك  120النتركجينػػػي مػػػف صػػػفر الػػػى 

 % في المكسـ اللريفي عمى التكالي .12.8% ك 6المكسـ الربيعي كبنسبة 

ف السػماد المركػب ( فػي دراسػة لمعرفػة تػيرير مسػتكيات ملتمفػة مػ2010بيف فرحػاف كالػركف )

(20:20:20 NPK ) كغـــى 320ك  160ك  0ك ػػػيNPK320تفػػػكؽ معاممػػػة السػػػماد المركػػػب  1-. ػػػػ 

 15.3 مقػػػػدار  بمػػػػ  بمعػػػدؿمعنكيػػػػان فػػػي  ػػػػذ  الصػػػػفة ر  1-كيـ. ػػػػ 160عمػػػػى معاممػػػػة  1-. ػػػػNPKكغــــى

يعطػت فر اما معاممػة المقارنػة  1-كرقة.نبات14.75 1-كيـ. ػ 160ر فيما أعطت معاممة  1-كرقة.نبات

 .1-كرقة.نبات13.05اقؿ متكسط بم  

 1-كرقة . نبات 14.967( اف اعمى متكسط لعدد ااكراؽ بم  2015كجد الزبيدم كالعباسي )

  11.33ر فيمػػػا اعطػػػت معاممػػػة المقارنػػػة  1-. لتػػػرKمميػػػـ  3000عنػػػد معاممػػػة رش البكتاسػػػيـك بتركيػػػز 

 . 1-كرقة .نبات



 1-.ق Nكيػػػـ  92ل ااضػػػافة اارضػػػية ( تفػػػكؽ مسػػػتك 2016) Asnakechك  Mitikaبػػػيف 

ر قياسػػػان الػػى معاممػػػة  1-كرقػػػة . نبػػات 17.4معنكيػػان فػػي صػػػفة عػػدد ااكراؽ كالػػػذم كبمعػػدؿ بمػػػ  مقػػدار  

 . 1-كرقة .نبات 15.8المقارنة التي بميت 

 المساحة الورقية  -2-3-4

سػػػي فػػػي عمميػػػة التمريػػػؿ تعػػػد الكرقػػػة مصػػػنع المػػػكاد اليذاليػػػة فػػػي النبػػػات بيعتبار ػػػا العضػػػك النبػػػاتي الرلي

الكػػاربكنير اف لقيػػاس المسػػاحة الكرقيػػة ا ميػػة فػػي ابػػراز المقػػدرة اانتاجيػػة لمنبػػات ر اذا تلتمػػؼ المسػػاحة 

الكرقيػػػػػػة فػػػػػػي تيرير ػػػػػػا عمػػػػػػى زيػػػػػػادة الحاصػػػػػػؿ بػػػػػػيلتالؼ التركيػػػػػػب الػػػػػػكراري لمصػػػػػػنؼ كالعكامػػػػػػؿ البيليػػػػػػة 

(Elsahookie  ك 2004ر )(Elsahookie ,7541) . 

ة الكرقيػػة لػػُه ا ميػػة كبيػػرة فػػي أظهػػار القػػدرة اانتاجيػػة ألم محصػػكؿ كعامػػؿ اف قيػػاس المسػػاح

( . أف زيػػػادة المسػػػاحة الكرقيػػػة تػػػؤدم الػػػى 1952ر Watsonضػػػركرم لتحميػػػؿ كمعرفػػػة صػػػفات النمػػػك )

           كالػػػػػػػػذم يػػػػػػػػنعكس ايجابػػػػػػػػان عمػػػػػػػػى نمػػػػػػػػك النبػػػػػػػػات كأنتاجػػػػػػػػه  التمريػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػاربكني زيػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي معػػػػػػػػدات 

(Subodi ك Ma  2005ر. ) 

معنكيػػػان فػػػي صػػػفة  1-.لتػػػرKمميػػػـ 2000( تفػػػكؽ التركيػػػز 2008اشػػػارت البيركتػػػي كالػػػركف )ك 

لممكسػػػميف  2دسػػػـ87.60ك  80.66 بمعػػػدؿ بمػػػ  مقػػػدار  2005ك  2004المسػػػاحة الكرقيػػػة لممكسػػػميف 

لكػػال المكسػػميف مقارنػػٍة بمعاممػػة  1-.لتػػرKمميػػـ 3000عمػػى التػػكالي ر كلػػـ يلتمػػؼ معنكيػػان عػػف التركيػػز 

لممكسػميف عمػى  2دسػـ 66.40ك  62.12 مقػدار  بمػ  معػدؿالتي اعطت أقؿ  ارنة ) بدكف اضافة (المق

أضػافة أرضػية +  1-.لتػرPكيػـ 40( تفػكؽ معاممػة التػدالؿ 2010بيف أبك ضػاحي كالتميمػي ) التكالي.

ة ر كبنسػبة زيػاد 2دسػـ 60.2رشان عمى ااكراؽ معنكيان في  ذ  الصفة كالتي بميت  1-.لترPكيـ 3000

 % قياسان الى معاممة المقارنة.15.55مقدار ا 



 ( أف أعمػػػى متكسػػط لصػػػفة المسػػػاحة الكرقيػػػة لنبػػات الػػػذرة الصػػػفراء بمػػػ 2011اشػػار الحسػػػف )

ر فيما أعطت معاممة المقارنة  1-. ػNكيـ 200عند مستكل التسميد النتركجيني  2سـ7490.48 مقدار 

 .  2سـ 6066.27أقؿ متكسط لهذِ  الصفة بم  

( عمى زيادة معنكية بزيادة مستكيات التسميد الفكسفاتي لصػفة 2013صالح كألركف )حصؿ 

ر فيمػا  2سػـ6514أعمى متكسط لهذ  الصفة بم   1-. ػPكيـ 200المساحة الكرقية ر إذ حقؽ المستكل 

 . 2سـ5970أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم  

 2000بػيف رش البكتاسػيـك بتركيػز ( تفكؽ معاممة التػدالؿ 2013أكضح الكناني كالجبكرم )

 كالػذمر  1-. ػػNكيـ 360 بمستكل في مرحمة عقد الحبكب مع التسميد اارضي النتركجيني 1-مميـ.لتر

قياسان الى معاممة المقارنة التي أعطت أقؿ  2سـ6387أعمى متكسط لصفة المساحة الكرقية بم   ىأعط

تراكيػػز مػػف البكتاسػػيـك  ةنػػد اسػػتلداـ أربعػػ( ع2014كجػػد الجبػػكرم كالػػركف ) . 2سػػـ5310متكسػػط بمػػ  

 200تفػػكؽ المسػػتكل  1-.لتػػرK يهغــى 300ك  200ك  100ك  0اللضػػرية ك ػػي   لمجمػػكعرشػػان عمػػى ا

ر فيما اعطت معاممة المقارنة أقؿ  2سـ 6188.7باعطاله أعمى متكسط لهذ  الصفة بم   1-لتر.Kمميـ

 . 2سـ 6073.8 متكسط بم 

 1-. ػػNكيػـ 400المستكل التسػميد النتركجينػي  عمى أف (2014حصمت ك يب ك ادم )كقد 

 200ر فيمػػػا أعطػػػى المسػػػتكل  2ـ0.544حقػػػؽ أعمػػػى متكسػػػط لصػػػفة المسػػػاحة الكرقيػػػة لمنبػػػات بميػػػت 

 . 2ـ 0.513   1-. ػNكيـ

( تفػػػػكؽ معاممػػػػة التػػػػدالؿ بػػػػيف رش البكتاسػػػػيـك كالفسػػػػفكر بتركيػػػػز 2016كجػػػػد جاسػػػػـ كراشػػػػد )

معنكيػػػان فػػػي صػػػفة المسػػػاحة الكرقيػػػة كالتػػػي بميػػػت  1-. لتػػػر Pميػػػـ م 1000+  1-. لتػػػر Kمميػػػـ  2000

 . 2سـ 5738قياسان الى معاممة المقارنة التي بميت  2سـ 225.02



( عمػػػػػى اعمػػػػػى متكسػػػػػط لصػػػػػفة المسػػػػػاحة الكرقيػػػػػة بميػػػػػت 2016حصػػػػػؿ الناصػػػػػرم كالػػػػػركف )

طػػػف سػػػماد عضػػػكم ر فيمػػػا اعطػػػت معاممػػػػة  4+  1-. قNكيػػػـ  160عنػػػد معاممػػػة  2سػػػـ 3650.91

 . 2سـ 3494.07فقط  1-. قNكيـ  320التسميد النتركجيني معدؿ لهذ  الصفة بم  

  الكموروفيل في االوراق النباتية  -2-3-5

يعػػد الكمكركفيػػؿ مػػف ا ػػـ الصػػبيات النباتيػػة المتػػكافرة فػػي البالسػػتيدات كالتػػي لهػػا القػػدرة عمػػى 

ة تلزف بكصفها مادة عضكية تعد امتصاص اطكاؿ مكجية معينة مف الضكء كتحكيمُه الى طاقة كيميالي

فػػي  كنكعػػه ( . أف محتػػكل الكمكركفيػػؿ1975كالػػركف ر  El-Sharkawiمصػػدران لمحيػػاة عمػػى اارض )

كأف مجمػػػؿ  ػػػذ   التمريػػػؿ الكػػػاربكنيااكراؽ النباتيػػػة فػػػي مرحمػػػة معينػػػة مػػػف عمر ػػػا يعػػػد مقياسػػػان لعمميػػػة 

 .(1999كالركف ر  Oriبية الكمكركفيؿ )العممية تحدث عمى سطكح حبيبات الكرانا المكجكدة عميها ص

مػػف  التمريػػؿ الكػػاربكنيلهػػا دكر مهػػـ فػػي زيػػادة فعاليػػة  NPKاف التسػػميد اارضػػي كالػػكرقي بػػػ 

لالؿ زيادة محتػكل الكمكركفيػؿ ر اف عنصػر النتػركحيف  ػك احػد العناصػر المككنػة لجزيلػة الكمكركفيػؿ 

كالمرافػػػؽ اانزيمػػػي  GTPو  CTPو  ATP)كالػػػذم يشػػػترؾ مػػػع الفسػػػفكر فػػػي تكػػػكيف مركبػػػات الطاقػػػة 

NADPH2 2008( )عبد كالسا ككي ر. ) 

( الػى كجػكد زيػادة معنكيػة مسػتمرة فػي النسػبة الملكيػة لمكمكركفيػؿ لنبػػات 0220اشػار الػدكرم )

% ك 39.2كبنسػػبة  1-. ػػػNكيػػـ140ك 120الػػى الػػذرة الصػػفراء بزيػػادة مسػػتكيات التسػػميد النتركجينػػي 

( اف زيػػادة محتػػكل الكمكركفيػػؿ فػػي ااكراؽ يػػؤدم الػػى 0223مػػرزة كالػػركف )% عمػػى التػػكالي . بػػيف 47

 1-. ػػNكغـى 300( أف مسػتكل السػماد النتركجينػي 2008زيادة في كزف الحبة. كجػد عبػد كالسػا ككي )

 1-. ػػNكغـى 160ر فيما أعطى المسػتكل  1-مميـ.غـ 23.6أعطى أعمى قيمة لمحتكل الكمكركفيؿ بم  

 في محتكل الكمكركفيؿ لنبات الذرة الصفراء . 1-مميـ.غـ 20.4 بميت أقؿ قيمة



أعمػى قيمػة لصػفة  لػهباعطا 1-.دكنػـPكيـ 60( تفكؽ المستكل السمادم 2012كجد الحسف )

مقارنٍة مع المستكيات االرل كمعاممة المقارنة التي أعطػت  1-مميـ.غـ0.37محتكل الكمكركفيؿ بميت 

 . 1-مميـ.غـ 0.18أقؿ قيمة بميت 

حقػػؽ أعمػػى متكسػػط  1-. ػػػNكيػػـ 200أف المسػػتكل النتركجينػػي  (2014كد كناصػػر )كجػػد عبػػ

ر فيمػػػا أعطػػػت معاممػػػة المقارنػػػة أقػػػؿ متكسػػػط بمػػػ    SPAD 55.20لصػػػفة دليػػػؿ الكمكركفيػػػؿ بمػػػ  

43.54SPAD ( 2014. احػػػػظ السػػػػعيدم كالػػػػركف)  كيػػػػـ300أف مسػػػػتكل اضػػػػافة الفسػػػػفكرP1-. ػػػػػ 

ر فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ  1-مميـ.غـ1.44يؿ بم  أعطى أعمى متكسط لصفة محتكل الكمكركف

 . 1-مميـ.غـ1.11متكسط بم  

اغنػػػاـ +  3ـ2.5المعػػػدني )-ضػػػافة السػػػماد العضػػػكم( أف معاممػػػة ا2014مػػػانع ككػػػاظـ ) بػػػيف

ر فيمػا  55.3SPAD( حقتت أعمى متكسط لهذ  الصفة بميػت 1-.دكنـNPKكيـ 75دكاجف +  2ـ2.5

 .  SPAD 37.0قؿ متكسط بم  أعطت معاممة المقارنة أ

( زيػػادة معنكيػػة فػػي صػػفة محتػػكل الكمكركفيػػؿ بزيػػادة مسػػتكيات 2014كجػػدت ك يػػب ك ػػادم )

أعمػى  باعطالػهمعنكيان عمى جميع المستكيات  1-. ػNكيـ 400التسميد النتركجيني ر اذ تفكؽ المستكل 

 52.22الذم بم   1- ػ.Nكيـ 300كالذم لـ يلتمؼ معنكيان مع المستكل  SPAD 56.52متكسط بم  

SPAD   كيـ100ر فيما حقؽ المستكلN44.5أقؿ متكسط بم   1-. ػ SPAD   . 

ااضػػػافة اارضػػػية كتراكيػػػز رش  معػػػامالت( فرقػػػان معنكيػػػان فػػػي تػػػيرير 2015احػػػظ الزبيػػػدم )

لهػػذ  الصػػفة بمػػ   معػػدؿدليػػؿ الكمكركفيػػؿ فػػي اكراؽ الػػذرة الصػػفراء . إذ أف أعمػػى صػػفة فػػي البكتاسػػيـك 

47.3SPAD   كيػػـ 40عنػػد المسػػتكل ااضػػافة اارضػػيةKر فيمػػا أعطػػت معاممػػة المقارنػػة أقػػؿ  1-. ػػػ

 .  SPADكحدة  41.6متكسط بم  

 المادة الجافة )غم( -2-3-6



اطػػكؿ فتػػرة المسػػاحة الكرقيػػة كمػػدل بقالهػػا لضػػراء كفعاليػػة المػػادة الجافػػة عمػػى نشػػاط  تعتمػػد

كالػركف ر  Boonmant) هالجافػ تػراكـ المػادةفيػزداد  كاربكنيالتمريؿ ال اتانها تزيد مف عمميممكنة ر 

عند اضافتها عف طريؽ  NPKدكر العناصر الميذية  Silberbush (0220)و  Lingبيف  ( .2007

رسػػتيمية كمػػف رػػـ زيػػادة فػػي المجمػػكع اللضػػرم كالجػػذرم ممػػا مالتربػػة كالػػرش فػػي زيػػادة انقسػػاـ اللاليػػا ال

ر كمػػف رػػـ زيػػادة كفػػاءة عػػف طريػػؽ التربػػة كالػػرش مميػػذيات المضػػافةيسػػهـ فػػي زيػػادة كفػػاءة اامتصػػاص ل

 .راكـ المادة الجافةكاطالة فترة النمك كتيلير الشيلكلة مما يزيد مف ت التمريؿ الكاربكنيعممية 

فػي مرحمتػي  1-مميـ.لتػر7500بتركيػز  NPK( الػى اف معاممػة رش سػماد 2007اشار طه )

 ( بم لحي العمؼ )الساؽ كااكراؽ كالككافي صفة المادة الجافة ف التز ير كتككيف العرنكص أررت معنكيان 

 . 1-طف. ػ8.20ر في حيف اعطت معاممة المقارنة  1-طف. ػ9.29 مقدار 

+  NPK (200 N +120P( عنػػػػػػػد اسػػػػػػػتلداـ السػػػػػػػماد اارضػػػػػػػي 2009كجػػػػػػػد االكسػػػػػػػي )

160K) كالتسػػػميد الػػػكرقي  1-كيـ. ػػػػNPK  3000بتركيػػػزN 1500كP 3000كK ر أف  1-تػػػرمميـ.ل

ر  1-غػػـ. كيـ.نبػػات18.56أعمػػى متكسػػط لصػػفة الػػكزف الجػػاؼ لممجمػػكع اللضػػرم لنبػػات الحنطػػة بمػػ  

 . 1-غـ.نبات 6.33فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم  

اضػػػػافة  1-. ػػػػػPكيػػػػـ 40التسػػػػميد اارضػػػػي  معاممػػػػة( أف 2010بػػػػيف أبكضػػػػاحي كالتميمػػػػي )

االػرل فػي صػفة الػكزف الجػاؼ لممجمػكع  المعػامالتعمػى  رشػان تفكقػت 1-.لترPمميـ 3000ارضية + 

% ك 44.63كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا  1-غـ.نبػػػات246.10اللضػػػرم لنبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء ر إذ بميػػػت 

 .رشان عمى التكالي 1-.لترPمميـ 6000+  1-. ػPكيـ 60% قياسان الى معاممة المقارنة كتكليفة 9.83

أعطػػػى  200K  +200P  +400Nاألرضػػػي  ( أف مسػػػتكل التسػػػميد2011احػػػظ حسػػػيف )

 53.8ك  52.6بميػػػت  106أعمػػػى متكسػػػط لصػػػفة كزف المػػػادة الجافػػػة لصػػػنفي الػػػذرة نيميػػػـك كبحػػػكث ر 

عمى التكالي .اشػار  1-طف. ػ22.3ك  20.7بمعاممة المقارنة التي أعطت  قياسان عمى التكالي  1-طف. ػ



دة الجافػة حصػؿ عنػد معاممػة التػدالؿ ( أف أعمى متكسػط لصػفة كزف المػا2011المكسكم كابكضاحي )

ر كأقػػؿ  1-طف. ػػػ11.06بػػيف ااضػػافة اارضػػية + الػػرش كتجزلػػة السػػماد الػػى لمػػس دفعػػات ر إذ بمػػ  

 . 1-طف. ػ5.48كزف جاؼ حصؿ عند معاممة عدـ ااضافة السماد البكتاسي إذ اعطت 

تكيات ملتمفػة ( في دراسة لمعرفػة تػيرير رش الػذرة الصػفراء بمسػ2012كالركف ) Salihكجد 

رشػػػان ادل الػػػى  1-كيـ. ػػػػ63ر أف المسػػػتكل  1-كيـ. ػػػػ63ك  42ك  21مػػػف البكتاسػػػيـك ك ػػػي صػػػفر  ك 

أم بنسػبة زيػادة  1-كيـ. ػػ10293الػى  8213زيادة حاصؿ المادة الجافػة مقارنػة بمعاممػة المقارنػة مػف 

 قع كرككؾ .% في مك 38أم بنسبة زيادة  1-كيـ. ػ5425الى  3923% في مكقع الككت ر كمف 25

عنػد الزراعػة  1-. ػػNكيػـ 150( أف معاممة التسػميد النتركجينػي )2013بيف يكنس كالحسف )

نبات الذرة يـك مف الزراعة(  30بعد  1-. ػNكيـ 150يكـ مف الزراعة +  20بعد  1-. ػNكيـ 150+ 

بمػػػ   معػػػدؿب ة كقريػػة رمجػػػةك لمػػكقعي الدراسػػػة طػػػكبزاالمػػػادة الجافػػػة لصػػػفة حققػػػت أعمػػػى متكسػػط الصػػفراء 

ك  7.07ر فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم   التكاليعمى  1-طف. ػ8.59ك  1-طف. ػ8.40

 لممكقعيف عمى التكالي. 1-طف. ػ6.63

حقػؽ اعمػى  1-مميػـ .لتػر 3000( اف رش البكتاسػيـك بتركيػز 2015كجد الزبيػدم كالعباسػي )

قياسػػػان معاممػػػة  2غػػػـ . ـ 6017ذم كبمعػػػدؿ بمػػػ  متكسػػػط لػػػكزف المػػػادة الجافػػػة لنبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء كالػػػ

 . 2غـ . ـ 4615المقارنة التي سجمت اقؿ متكسط بم  

( عمػػى اعمػػػى متكسػػط لممػػادة الجافػػػة لنبػػات الػػػذرة الصػػفراء بمػػػ  2015حصػػؿ جنػػك كالػػػركف )

فيمػػػػا سػػػػجمت معاممػػػػة المقارنػػػػة اقػػػػؿ  1-.قNكيػػػػـ  200عنػػػػد معاممػػػػة التسػػػػميد  1-ميكػػػػاغراـ.ق 24.73

 . 1-ميكاغراـ.ق 15.89متكسط بم  

 الكمية : الحاصلفي مكونات  NPKر التسميد االرضي والتغذية الورقية بـ يأثت 2-4

 طول العرنوص  2-4-1



يعػػػد طػػػكؿ العرنػػػكص مػػػف الصػػػفات الدالػػػة عمػػػػى النمػػػك الجيػػػد لنبػػػات الػػػذرة الصػػػفراء كاحػػػػدل 

 أف(. فضػالن عػف 2012ر يكسػؼ ر  2013الصفات التي يعتمد عميها الحاصؿ الكمي )كريـ كالػركفر 

لاصػػػػة عػػػػدد الحبػػػػكب كعػػػػدد الصػػػػفكؼ بحجػػػػـ العرنػػػػكص يعتمػػػػد عمػػػػى مككنػػػػات الحاصػػػػؿ الرليسػػػػية ك 

(Nielsen2007ر. )  اشػػػػارArunkumar  كHebsur (2007       تفػػػػكؽ معاممػػػػة ااضػػػػافة اارضػػػػية )

 (N150 , P75 , K37.5 كيػـ . ق )-سػـ  16.80معنكيػان فػي صػفة طػكؿ العرنػكص كالػذم بمػ   1

 سـ . 12.83اسان الى معاممة المقارنة التي بميت قي

تفػػػكؽ عمػػػى بقيػػػة  1-.دكنػػػـPكيػػػـ 60( أف مسػػػتكل التسػػػميد الفكسػػػفاتي 2012كجػػػد الحسػػػف )

سػػـ فيمػػا أعطػػت معاممػػة المقارنػػة أقػػؿ 10أعمػػى متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ   باعطالػػهالمسػػتكيات االػػرل 

 سـ. 5متكسط بم  

نكم بػالتالؼ مسػتكيات التسػميد الفكسػفاتير اذ مع فرؽ( كجكد 2013احظ صالح كالركف )

 مقػػدار  لصػػفة بمػػ لهػػذ  اأعطػػى أعمػػى متكسػػط ك عمػػى بقيػػة المسػػتكيات  1-. ػػػPكيػػـ 100تفػػكؽ المسػػتكل 

سػـ ر امػا 22.03الذم اعطػى  1-. ػPكيـ 300لـ يلتمؼ معنكيان عف المستكل  حيففي ر سـ 22.27

 سـ .18.62يقؿ متكسط بم  ب جاءتمعاممة المقارنة ف

كجػػػػكد زيػػػػادة معنكيػػػػة فػػػػي طػػػػكؿ العرنػػػػكص بزيػػػػادة مسػػػػتكيات رش  (2014بينػػػػت العباسػػػػي )

 3000ك  2000ك  1000كيػػز ا% لمتر 20.29ك  14.52ك  10.05البكتاسػػيـك ر فقػػد بميػػت الزيػػادة 

 مقػػدار  بمػػ  معػػدؿبػػيعمى  1-.لتػػرKمميػػـ 3000 معاممػػة الػػرش قػػتتفك  كقػػدعمػػى التػػكالي ر  1-.لتػػرKمميػػـ

 سـ .16.75 عطت معاممة القياس ادنى معدؿ بم ر فيما اسـ 20.15

عمػى معاممػة  1-. ػػNكيـ 120( تفكؽ معاممة التسميد النتركجيني 2015مهنا كالركف ) كجد

سػػـر كبنسػػبة مقػػدار ا 15.04 بمػػ  مقػػدار طػػكؿ العرنػػكص لأعمػػى متكسػػط  سػػجمتر اذ  1-. ػػػNكيػػـ 60

 . 1-. ػNكيـ 60معاممة  عف% 8.78



 لعرنوص عدد الحبوب في ا -2-4-2

يتحدد عدد الحبكب النهالي في نباتات الػذرة الصػفراء بصػكرة رليسػية بالنشػاط الػكظيفي لػالؿ 

 نػػػاؾ عالقػػػة ارتبػػػاط مكجبػػػة بػػػيف  . المرحمػػػة الحرجػػػة مػػػف التز يػػػر اانرػػػكم فضػػػالن عػػػف العامػػػؿ الػػػكراري

نػػػكص (. يبػػػدأ تكػػػكيف العر 2002كالػػػركفر  Androleنػػػايتركجيف النبػػػات كعػػػدد الحبػػػكب بػػػالعرنكص )

أسابيع بعد البزكغ رـ يتيرر عدد الحبكب ككزنها احقان بحسب كفرة عكامػؿ النمػك  5-4كالمبايض لالؿ 

(Freeling  رWalbot  1994ر.)  اشػػػػػػػػػػػػارArunkumar  كHebsur (2007 تفػػػػػػػػػػػػكؽ معاممػػػػػػػػػػػػة )

معنكيػان فػي صػفة عػدد الحبػكب فػي  1-( كيػـ . ق N150 , P75 , K37.5ااضػافة اارضػية  ) 

ر قياسػػػػػػػان الػػػػػػػى معاممػػػػػػػة ااضػػػػػػػافة اارضػػػػػػػية          1-حبػػػػػػػة .عرنػػػػػػػكص  576.00لتػػػػػػػي بميػػػػػػػت العرنػػػػػػػكص كا

(N75 , P75 , K37.5كيـ . ق )-1-حبة.عرنكص 432.00ر كالتي سجمت  1 . 

رشػػػان  1-.لتػػػرKمميػػػـ 3000الػػػى تفػػػكؽ معاممػػػة التركيػػػز ( 2008ي كالػػػركف )تػػػأشػػػارت البيرك 

حبػػة ر كلػػـ يلتمػػؼ معنكيػػان عػػف 709.1ص بمػػ  لصػػفة عػػدد الحبػػكب فػػي العرنػػك  معػػدؿأعمػػى  باعطالػػه

حبػةر فيمػا أعطػت معاممػة  673.5عػدد الحبػكب بمػ   معػدؿالػذم أعطػى  1-.لتػرKمميـ 2000التركيز 

( تفػػكؽ 2009كالػػركف ) Mohammadحصػػؿ . 1-حبػػة عرنػػكص 578.56المقارنػػة أقػػؿ متكسػػط بمػػ  

العرنػػكص كالتػػي بميػػت فػػي صػػفة عػػدد الحبػػكب فػػي  1-.قNPKكيػػـ  200معاممػػة ااضػػافة اارضػػية 

          554.1ر قياسػػػػػػان الػػػػػػى معاممػػػػػػة المقارنػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػجمت اقػػػػػػؿ متكسػػػػػػط بمػػػػػػ   1-حبػػػػػػة . عرنػػػػػػكص 607

 .  1-حبة .عرنكص

( زيادة معنكية لعدد الحبكب في العرنػكص بزيػادة مسػتكيات 2011كالركف ) Masoodكجد 

لعػدد الحبػكب فػي العرنػكص بمػ   أعمػى متكسػط 1-. ػPكيـ 100التسميد الفكسفاتي ر إذ حقؽ المستكل 

 . 1-حبة.عرنكص 290قياسان الى معاممة المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط بم   1-حبة.عرنكص 327



لتػر مػاء  20غـ لكػؿ 37.5بتركيز  NPKرش بسماد ال( أف مستكل 2011احظ السعيدم )

ك  2005لممكسػػػػميف  1-حبػػػػة.عرنكص 483.26ك  473.31حقػػػػؽ أعمػػػػى متكسػػػػط لهػػػػذ  الصػػػػفة بمػػػػ  

 355.61ك  346.18 معػدؿ بمػ  مقػدار أقػؿ  سػجمتالتي  المقارنةمعاممة ب مقارنةن عمى التكالي  2006

 عمى التكالي. 1-حبة.عرنكص

حقػػػؽ تفكقػػػان معنكيػػػان  1-. ػػػػPكيػػػـ 300( أف المسػػػتكل السػػػمادم 2013بػػػيف صػػػالح كالػػػركف )

  أعمػػػػػػػػػػػى متكسػػػػػػػػػػػط بمػػػػػػػػػػػ باعطالػػػػػػػػػػػهعمػػػػػػػػػػػى بقيػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػامالت  1-لصػػػػػػػػػػػفة عػػػػػػػػػػػدد الحبكب.عرنػػػػػػػػػػػكص

 . 1-حبة.عرنكص 641.10ر فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم   1-حبة.عرنكص954.90

 باعطالػػػهرشػػػان  1-.لتػػػرKمميػػػـ 200تفػػػكؽ المسػػػتكل  عمػػػى( 2014الجبػػػكرم كالػػػركف ) حصػػػؿ

% قياسػان الػى 13.58كبنسػبة زيػادة  1-حبػة.عرنكص537.1أعمى متكسط لعدد الحبكب بالعرنكص بمػ  

 معاممة المقارنة .

حقػػؽ  1-. ػػػNكيػػـ400( الػػى اف مسػػتكل التسػػميد النتركجينػػي 2014تكصػػؿ ك يػػب ك ػػادم )

كالػػذم تفػػكؽ معنكيػػان عمػػى  1-حبػػة.عرنكص 810أعمػػى متكسػػط لصػػفة عػػدد الحبػػكب فػػي العرنػػكص بمػػ  

 . 1-حبة.عرنكص467كالذم أعطى أقؿ متكسط لهذ  الصفة بم   1-. ػNكيـ 100المستكل 

 4000+  تسػػػػػميد ارضػػػػػي 1-. ػػػػػػNكيػػػػػـ 40مػػػػػة التػػػػػدالؿ ( اف معام2015احػػػػػظ الزبيػػػػػدم )

 تبميػػػػػػػكالتػػػػػػػي لصػػػػػػػفة عػػػػػػػدد الحبػػػػػػػكب فػػػػػػػي العرنػػػػػػػكص  معػػػػػػػدؿرشػػػػػػػان أعطػػػػػػػت أعمػػػػػػػى  1-.لتػػػػػػػرKمميػػػػػػػـ

 . 1-حبة.عرنكص 366.6قياسان معاممة المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط بم   1-حبة.عرنكص714.3

جػػػزء  200تركيػػػز ( عمػػػى تفػػػكؽ معاممػػػة رش البكتاسػػػيـك ب2015حصػػػؿ الفػػػتالكم كالػػػدليمي )

قياسػان الػى معاممػة  1-حبة. عرنكص 493.92بالمميكف في صفة عدد الحبكب في العرنكص كالذم بم  

 . 1-حبة. عرنكص 468.86المقارنة التي بميت 

 حبة )غم(  1111وزن  -2-4-3



 التمريػؿ الكػاربكنياف كزف الحبة  ك مقدار ما تجهز بِه الحبكب مف المكاد الناتجة مف عممية 

ر Andradeلهػػذ  العمميػػة رػػـ تنتقػػؿ الػػى الحبػػكب ) ي ااكراؽر اذ تعػػد المصػػدر الػػرليستػػي تحػػدث فػػكال

الحبكب منها المساحة الكرقيػة ككفاءتهػا فػي اعتػراض  ءسا ـ عكامؿ عديدة في عممية  امتال(. ت2000

ة امػػتالء الحبػػكب ككفػػاءة الجػػذر فػػي امتصػػاص العناصػػرر مػػدالشػػمس ر كطػػكؿ أكبػػر كميػػة مػػف ضػػكء 

جػػػة الحػػػرارة كرطكبػػػة التربػػػةر  ػػػذ  العكامػػػؿ تزيػػػد مػػػف تػػػراكـ المػػػكاد الكاربك يدراتيػػػة كالبركتينيػػػة كالمػػػكاد كدر 

ر  Tollenaarك  Lee؛  2000ر  Nielsenؿ الكراريػػػػة )مػػػػلػػػػرل فػػػػي الحبػػػػكب ر فضػػػػالن عػػػػف العكااا

2007. ) 

أعمػػػى  حقػػػؽ 1-.لتػػػرKمميػػػـ1000( عنػػػد رش السػػػماد البكتاسػػػي بتركيػػػز 2003أشػػػار ليػػػرك )

التػػي أعطػػت أقػػؿ  السػػيطرةغػػـ قياسػػان الػػى معاممػػة 143.50 تبميػػكالتػػي حبػػة 500متكسػػط لصػػفة كزف 

 غـ .123.72بم   معدؿ

غػػـ عنػػد اضػػافة 310.0حبػػة بمػػ  1000( عمػػى أعمػػى متكسػػط لػػكزف 2005حصػػؿ الفالحػػي )

100K  +200P  +200N تسػػػػميد أرضػػػػي كالػػػػرش بمحمػػػػكؿ سػػػػمادم يحػػػػكم عمػػػػى  1-كيـ. ػػػػػNPK 

مقارنػػة بمعاممػػة المقارنػػة التػػي أعطػػت أقػػؿ متكسػػط بمػػ   1-مميـ.لتػػر3000+  1500+  3000بتركيػػز 

كيػػػـ  200( الػػػى تفػػػكؽ معاممػػػة ااضػػػافة اارضػػػية 2009كالػػػركف ) Mohammadاشػػػار  غػػػـ.265

NPKغػػـ ر قياسػػان الػػى معاممػػة القيػػاس التػػي بميػػت 21.9حبػػة كالتػػي بميػػت  100فػػي صػػفة كزف  1-. ق

 , N90, P40.70( تفكؽ معاممة ااضافة اارضية )2009ف )كالرك  Kolawoleغـ . بيف  20.7

K74.70غػػػػـ قياسػػػان الػػػػى معاممػػػػة  10.75حبػػػػة اذ بميػػػت  100معنكيػػػػان فػػػي صػػػػفة كزف  1-( كيػػػـ . ق

 غـ . 9.43المقارنة التي بميت 



 20:20:20NPKسػػماد مركػػب  1-كيـ. ػػػ 320( اف المسػػتكل 2010كجػػد فرحػػاف كالػػركف )

غػػـ قياسػػان معاممػػة المقارنػػة كالتػػي أعطػػت أقػػؿ 278.94بمػػ   حبػػة 1000فػػي كزف حققػػت أعمػػى متكسػػط 

 غـ. 216.43متكسط بم  

حبػػػػة ر اذ  500( كجػػػػكد فػػػػرؽ معنػػػػكم فػػػػي صػػػػفة كزف 2011احػػػػظ المكسػػػػكم كابكضػػػػاحي )

+ رش  1-. ػػػKكيػػـ 160+  1-. ػػػPكيػػـ 120+  1-. ػػػNكيػػـ 320اعطػػت معاممػػة ااضػػافة اارضػػية 

غػـ ر فيمػا 130.83حبػة بميػت  500أعمػى متكسػط لصػفة كزف  1-ر.لتػKمميـ2000البكتاسيكـ بتركيز 

 غـ .98.63أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم  

        لتػػػر مػػػاء مػػػف سػػػماد 20غػػـ لكػػػؿ 37.5( اف التسػػػميد الػػػكرقي بتركيػػػز 2011كجػػد السػػػعيدم )

( NPK 20:20:20 المتكازف )  100كزف اعطى أعمى متكسػط لػ كالذمتفكؽ عمى بقية التراكيز ر اذ 

غػػػػـ لممكسػػػػميف 24.98ك  24.91ر فيمػػػػا اعطػػػػت معاممػػػػة المقارنػػػػة غػػػػـ 25.96ك  25.83بمػػػػ   حبػػػػة

 . التكاليعمى  2006ك  2005

فػػي صػػفة كزف  1-. ػػػNكيػػـ 200( تفػػكؽ المسػػتكل 2012كالػػركف ) Moraditochaeeبػػيف 

بمػػػ  الػػػذم اعطػػػى أقػػػؿ متكسػػػط  1-. ػػػػNكيػػػـ 50غػػػـ مقارنػػػٍة مػػػع المسػػػتكل 127.22حبػػػة اذ بمػػػ  500

 غـ .102.22

أعطػى متكسػط  1-. ػػP2O5كيػـ 300( اف المستكل السمادم 2013تكصؿ صالح كالركف )

غـ كالذم تفكؽ معنكيان عمى بقية المستكيات فيما أعطت معاممة المقارنة 954.9حبة بم   1000لكزف 

 غـ.641.10أقؿ متكسط بم  

 0رش البكتاسيـك  امالتمع( الى عدـ كجكد فرؽ معنكم بيف 2014اشار الجبكرم كالركف )

مػػاء متكسػػط كزف  1-.لتػػرKمميػػـ300مػػاء ر اذ أعطػػى المسػػتكل  1-.لتػػرKمميػػـ300ك  200ك  100ك 

 غـ .139.96غـ ر فيما أعطت معاممة المقارنة ر 142.74حبة بم   500



غـ عند معاممة  157.26حبة بم   500( عمى اعمى كزف 2015كجدت الفتالكم كالدليمي )

 جزء بالمميكف . 200ركيز رش البكتاسيـك بت

 (1-حاصل النبات الواحد )غم.نبات -2-4-4

تػؤرر عكامػؿ النمػػك الملتمفػة فػي تحديػػد مككنػات الحاصػػؿ كبالتػالي حاصػؿ البػػذكر. لػذلؾ فػػيف 

حاصػػػؿ النبػػػات يػػػرتبط بمعػػػدؿ كزف البػػػذرة كعػػػدد البػػػذكر فػػػي العرنػػػكص ر كااليػػػرة  ػػػي ااكرػػػر ارتباطػػػان 

( . يعػػد حاصػػؿ النبػػات الكاحػػد 1996مػػع عكامػػؿ النمػػك )جمػػك كالػػركفر بحاصػػؿ النبػػات ككنهػػا تتيػػاير 

ة ك ػػك دالػػة لمككنػػات الحاصػػؿ الرليسػػ ية فػػي جسػػـ النبػػاترضػػمة النهاليػػة لجميػػع العمميػػات اايالمحصػػ

( . تػػتحكـ فػػي  ػػذ  الصػػفة العديػػد مػػف العكامػػؿ البيليػػة كدرجػػة 2001كصػػفات النمػػك االػػرل )ك يػػبر 

(. 2004ر  Elsahookieالصػنؼ )ك نكع الك ان ككراري ر زراعة كلصكبة التربةالحرارة كالرطكبة كمكسـ ال

اف تػػكفير العناصػػر اليذاليػػة الجػػا زة لمنبػػات كبشػػكؿ متػػكازف يػػؤمف اسػػتمرار الحيكيػػة فػػي زيػػادة معػػدات 

كتصنيع الكاربك يدرات كالبركتينات كبالتالي حصػكؿ زيػادة فػي كزف الحبػكب كحاصػؿ  التمريؿ الكاربكني

 ( .2010كالركف ر  فرحاف ذا ينعكس ايجابان عمى الحاصؿ الكمي )النبات ك 

+  تسػػػػػػػميد ارضػػػػػػػي 1-. ػػػػػػػػPكيػػػػػػػـ40( تفػػػػػػػكؽ معاممػػػػػػػة 2010بػػػػػػػيف ابكضػػػػػػػاحي كالتميمػػػػػػػي )

 سػػجمتفػػي حاصػػؿ النبػػات الكاحػػد عمػػى جميػػع معػػامالت التجربػػة ر اذ  تيذيػػة كرقيػػة 1-.لتػػرPكيػػـ3000

 .% قياسان الى معاممة المقارنة60.24ة مقدار ا كبنسبة زياد 1-غـ.نبات136.0اعمى قيمة بم  مقدار ا 

لتػػر مػػاء مػػف السػػماد المركػػب  20غػػـ لكػػؿ 37.5( تفػػكؽ تركيػػز الػػرش 2011كجػػد السػػعيدم )

NPK  فػػي صػػفة حاصػػؿ النبػػات  2006ك  2005عمػػى الترتيػػب عمػػى بقيػػة التراكيػػز كلكػػال المكسػػميف

ي ر اما معاممة المقارنة أعطت أقػؿ لممكسميف عمى التكال 1-غـ.نبات19.98ك  118.76الكاحد اذ بم  

 .لممكسميف عمى التكالي 1-غـ.نبات 95.65ك  94.85القيـ بميت 



( حصػػػكؿ زيػػػادة فػػػي حاصػػػؿ النبػػػات الكاحػػػد بزيػػػادة مسػػػتكيات التسػػػميد 2011اشػػػار الحسػػػف )

ر فيمػا  1-غـ.نبػات188.72أعمػى حاصػؿ لمنبػات بمػ   1-. ػNكيـ200النتركجينير اذ اعطى المستكل 

 . 1-غـ.نبات139اممة المقارنة اقؿ حاصؿ بم  أعطت مع

 NPK( تفػػػػػكؽ معاممػػػػػة التػػػػػدالؿ )سػػػػػماد ارضػػػػػي مركػػػػػب 2013ذكػػػػػر كػػػػػريـ كالػػػػػركف )كقػػػػػد 

( عمػػى جميػػع المعػػامالت ر اذ اعطػػت اعمػػى متكسػػط  1-كيـ. ػػػ4بمقػػدار  NPK+ رش  1-كيـ. ػػػ400

ة حاصػؿ النبػات الكاحػد معاممة المقارنة التػي أعطػت أقػؿ متكسػط لصػفبقياسان  1-غـ.نبات140.65بم  

 . 1-غـ.نبات42.1كالتي بميت 

 (1-الحاصل الكمي )طن.هكتار -2-4-5

يمان نهاليان لمحاصػؿ كالتػي مػف يمف أ ـ صفات الحقؿ كالتي تعطي تقاف صفة الحاصؿ الكمي 

اجمهػػا يسػػعى المزارعػػكف الػػى زيػػادة الحاصػػؿ بكػػؿ الكسػػالؿ المتاحػػة مػػف لدمػػة المحصػػكؿ كالتسػػميد بكػػؿ 

كطرالػػػؽ اضػػػافتهر كتهيلػػػة التربػػػة كالسػػػقي المنػػتظـ كالكرافػػػة المطمكبػػػة كالمكسػػػـ الزراعػػػي كالتيػػػار انكاعػػه 

ك  Arunkumarاشػػار  الصػنؼ ر جميػع  ػذ  اامػكر مػف شػػينها أف تػؤرر عمػى كميػة الحاصػؿ الكمػي .

Hebsur (2007 ( تفكؽ معاممة ااضافة اارضية )N150 , P75 , K37.5 كيـ . ق )-معنكيان  1

 , N75 , P75ر قياسػػان الػػى معاممػػة ) 1-طػػف.ق 13.70ة الحاصػػؿ الكمػػي كالػػذم بميػػت فػػي صػػف

K37.51-طف. ق 10.18ر كالتي اعطت اقؿ حاصؿ بم   1-( كيـ .ق . 

    160K  +120P  +200N( اف معاممػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػميد اارضػػػػػػػػػػي 2009كجػػػػػػػػػػد االكسػػػػػػػػػػي )

سػط لصػفة الحاصػؿ اعطػت أعمػى متك  1-مميـ.لتػر 3000K  +1500P  +3000N+ رش  1-كيـ. ػ

 Mohammadحصؿ  . 1-كيـ. ػ1650مقارنة بمعاممة السيطرة التي بميت  1-كيـ. ػ5995الكمي بم  

عنػػػد معاممػػػة ااضػػػافة  1-طػػػف . ق 11.5( عمػػػى اعمػػػى حاصػػػؿ لمػػػذرة الصػػػفراء بمػػػ  2009كالػػػركف )

 . 1-طف. ق 10.3ر كاقؿ حاصؿ عند معاممة المقارنة التي بميت  1-. قNPKكيـ 200اارضية 



عند  1-طف. ػ13.14( اف أعمى حاصؿ لنبات الذرة الصفراء بم  2010اشار حمد كالركف )

ر اذ تفكقت معنكيان عمى جميع المعػامالت كمعاممػة NPKسماد مركب  1-كيـ. ػ320المعاممة السمادية 

 . 1-طف. ػ6.61المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط بم  

معنكيان فػي صػفة الحاصػؿ الكمػي عمػى  1-. ػNكيـ200( تفكؽ المستكل 2011كجد الحسف )

ر فيمػا أعطػت معاممػة المقارنػة  1-طف. ػػ9.45أعمى متكسػط لهػذ  الصػفة بمػ   باعطالهبقية المستكيات 

 . 1-طف. ػ6.94أقؿ متكسط بم  

عمػػػى نبػػػات الػػػذرة  1-. ػػػػKكيػػػـ63( اف مسػػػتكل رش البكتاسػػػيـك 2012كالػػػركف ) Salihبػػػيف 

 1-كيـ. ػػػ9520الػػى  4667الحبػػكب مقارنػػة بمعاممػة المقارنػػة مػف الصػفراء ادل الػػى زيػادة فػػي حاصػؿ 

ذكػر  فػي مكقػع كركػكؾ . 1-كيـ. ػػ8473الػى  6424% في مكقع الككت ر كمف 104أم بنسبة زيادة 

Rafat ( 2ك  1ك  0( اف رش السػػػػماد البكتاسػػػػي برالرػػػػة تراكيػػػػز  ػػػػي ) 2012كالػػػػركفر)%K  كعمػػػػى

ي )مرحمػػة النمػػك اللضػػرم ر كمرحمػػة ااز ػػار ر كمرحمػػة رػػالث مراحػػؿ لنمػػك محصػػكؿ الػػذرة الصػػفراء ك ػػ

%( بيعطاله اعمى معدؿ لحاصػؿ الحبػكب 2النمك اللضرم + مرحمة ااز ار ( اذ تفكؽ تركيز الرش )

 لمعاممة المقارنة ) بدكف اضافة ( . 2غـ /ـ 1186كاقؿ حاصؿ حبكب ر 2غـ/ـ1539بم  

معنكيػػػػان فػػػػي صػػػػفة  تفكقػػػػان ققػػػػت ح 1-. ػػػػػNكيػػػػـ150( اف معاممػػػػة 2013بينػػػػت محمػػػػد كعمػػػػي )

قياسػػان الػى معاممػػة  1-كيـ. ػػ7104.72 مقػػدار  الحاصػؿ الكمػػي ر اذ أعطػت أعمػػى متكسػط لمحاصػػؿ بمػ 

حصػػؿ الكنػػاني كالجبػػكرم  . لنبػػات الحنطػػة 1-كيـ. ػػػ2589.49المقارنػػة التػػي أعطػػت أقػػؿ متكسػػط بمػػ  

بمػػػػػػ   1-. ػػػػػػػNكيػػػػػػـ360( عمػػػػػػى اعمػػػػػػى حاصػػػػػػؿ لمػػػػػػذرة الصػػػػػػفراء عنػػػػػػد المسػػػػػػتكل النتركجينػػػػػػي 2013)

 . 1-طف. ػػ8.239 مقػدار  أقػؿ متكسػط بمػ  1-. ػػNكيـ320ر فيما أعطى المستكل  1-طف. ػ13.928

 معػػػدؿباعطالػػػه أعمػػػى  1-.لتػػػرKمميػػػـ200( تفػػػكؽ المسػػػتكل السػػػمادم 2014كجػػػد الجبػػػكرم كالػػػركف )

 المقارنػة . % قياسػان الػى معاممػة11.180 مقػدار ا كبنسػبة زيػادة 1-طف. ػ10.183بم   الكميمحاصؿ ل



جػزء  200( عمػى اعمػى حاصػؿ عنػد معاممػة رش البكتاسػيـك بتركيػز 2015حصػؿ الفػتالكم كالػدليمي )

 .1-طف.ق 9.30قياسان الى معاممة المقارنة التي سجمت  1-طف.ق 10.27بالمميكف كالذم بم  

 1-.ق Nكيػػػػـ  92( تفػػػػكؽ مسػػػػتكل ااضػػػػافة اارضػػػػية 2016) Asnakechك  Mitikaبػػػػيف 

ر قياسان الػى معاممػة المقارنػة التػي بميػت  1-طف . ق 6.08ي صفة حاصؿ الحبكب كالذم بم  معنكيان ف

 . 1-طف .ق 3.52

 في مكونات الحاصل النوعية. NPKالتسميد االرضي والتغذية الورقية تأثير  -2-5

 النسبة المئوية لمبروتين  -2-5-1

لميةر كاف اللصػالص الكيمكحيكيػة تعد البركتينات احد المككنات ااساسية لممادة الحية في ال

لمكالنات الحية كتطكر ا تعتمد بالدرجة ااكلى عمى كيمياء البركتينات مف لػالؿ التػيرير فػي ااحمػاض 

( . يحتػػاج النبػػات فػػي مراحػػؿ نمػػك  2010اامينيػػة التػػي تعػػد ااسػػاس فػػي تكػػكيف البركتينػػات )ابػػرا يـر 

كيف ااحمػػػاض اامينيػػػة كاانزيمػػػات كمرافقاتهػػػا الملتمفػػػة الػػػى عنصػػػر النتػػػركجيف الػػػذم يػػػدلؿ فػػػي تكػػػ

 ( .1982ر  Kirkbyك  Mengel؛  1999؛ النعيمي ر  1988)ابكضاحي كاليكنسر 

% الػػػػػػى 13.2( اف نسػػػػػػبة البػػػػػػركتيف انلفضػػػػػػت مػػػػػػف 2000ر  GRDCذكػػػػػػر فػػػػػػي تقريػػػػػػر )

الػػى  1-طف. ػػػ3.34مػػع زيػػادة الحاصػػؿ مػػف  1-. ػػػPكيػػـ15الػػى  0% عنػػد زيػػادة الفسػػفكر مػػف 12.17

( الػػػى حصػػػكؿ زيػػػادة 2001تكصػػػؿ الػػػدليمي كاالكسػػػي ) فػػػي محصػػػكؿ الػػػذرة الصػػػفراء. 1-طف. ػػػػ5.55

بالمقارنػػػة مػػػع معاممػػػة عػػػدـ  NPKتـــ معنكيػػػة فػػػي نسػػػبة البػػػركتيف بزيػػػادة مسػػػتكيات التسػػػميد اارضػػػي 

 % .209.9ااضافة ر اذ بميت نسبة الزيادة 

ك  120Kااضػافة اارضػية  يت( كجكد فرؽ معنكم بيف معػامم2006أشار فرج كعبدالرزاؽ )

80P  160كN 240كمعاممة  1-كيـ. ػK  160كP  320كN في صفة نسبة البػركتيف فػي  1-كيـ. ػ

كمعاممة المقارنة التي بميػت أقػؿ  التكالي% لممعاممتيف عمى 11.91% ك 11.70الحبكب كالتي بميت 



ت مػف السػػماد الفكسػػفاتي ( فػػي دراسػة تػػيرير اضػػافة رػالث مسػػتكيا2009بػػيف التميمػي ) %.8.53قيمػة 

معنكيان عمى معاممة  1-. ػPكيـ40. تفكؽ مستكل ااضافة اارضية  1-. ػPكيـ60ك  40ك  0ك ي 

في صفة نسبة البركيتف لمذرة الصفراء ر اذ أعطت أعمى قيمػة  1-. ػPكيـ60المقارنة كمعاممة ااضافة 

معاممػػػػة المقارنػػػػة كمعاممػػػػة % قياسػػػػان الػػػػى 12.0% ك 26.58% كبنسػػػػبة زيػػػػادة قػػػػدر ا 13.53بميػػػػت 

 . التكاليعمى  1-. ػPكيـ60

 1-. ػػػػNPKكغـــى002( اف مسػػػتكل اضػػػافة السػػػماد المركػػػب 2010كجػػػد السػػػاعدم كالػػػركف )

% ر 8.69كالػػذم أعطػػى أعمػػى متكسػػط لنسػػبة البػػركتيف بمػػ   1-. ػػػNPKكغــى722تفػػكؽ عمػػى المسػػتكل 

 % .7.91أقؿ متكسط بم   1-. ػNPKكغى722فيما أعطى المستكل 

 داضػػػػػافة مسػػػػػتكيات ملتمفػػػػػة مػػػػػف السػػػػػما ( لػػػػػالؿ دراسػػػػػتهُ 2011حصػػػػػؿ الفهػػػػػداكم كعمػػػػػي )

 1-. ػػPكيػـ22ر اذ أعطػت معاممػة ااضػافة  1-. ػػPكيػـ66ك  44ك  22ك  0ك ي  DAPالفكسفاتي 

معنكيػػان  1-. ػػػPكيػػـ 66معاممػػة  عػػف% كالتػػي لػػـ تلتمػػؼ 10.57لبػػركتيف بميػػت ا متكسػػط لنسػػبةأعمػػى 

( عمػػػى اعمػػػى 2012كالػػػركف ) Isidoraحصػػػؿ  %.10.32بميػػػت مبػػػركتيف لكالتػػػي اعطػػػت أقػػػؿ نسػػػبة 

( كيػـ . N200 + P50 + K50نسبة ملكية لمبركتيف في حبكب الذرة الصفراء عند معاممة ااضافة )

% .  12.56% ر فيما اعطت معاممة المقارنة اقػؿ نسػبة لمبػركتيف بميػت  13.86ر كالتي بميت  1-ق

حقؽ أعمى متكسط  1-. ػNكيـ 160( اف مستكل التسميد النتركجيني 2013اشارت البدراني كالركمي )

المقارنػة اقػؿ متكسػط بمػ  % ر فيما اعطت معاممة 13.61لصفة نسبة البركتيف في حبكب الحنطة بم  

 2ـ2.5اغنػػاـ + 3ـ2.5المعػػدني  -التسػػميد العضػػكم( اف معاممػػة 2014% .كجػػد مػػانع ككػػاظـ )9.85

الػػذرة الحمػػكة  حبػػكبفػػي طػػت أعمػػى متكسػػط لصػػفة نسػػبة البػػركتيف أع 1-. دكنػػـNPKكيػػـ 75دكاجػػف + 

حصػػػػؿ جاسػػػػـ كالػػػػركف  % .9.0% ر فيمػػػػا أعطػػػػت معاممػػػػة المقارنػػػػة أقػػػػؿ متكسػػػػط بمػػػػ  15.9بميػػػػت 



( عمػػى اعمػػى نسػػبة ملكيػػة لمبػػركتيف فػػي بػػذكر الػػذرة الصػػفراء عنػػد معاممػػة رش الفسػػفكر برتكيػػز 2014)

 % .8.60طت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بم  % ر فيما أع9.07اذ بميت  1-.لترPمميـ1000

تفكقػت عمػى بقيػة  1-. ػػKكيػـ150( أف معاممة اضافة السماد البكتاسػي 2015بينت لطيؼ )

% ر فيمػػا أعطػػت معاممػػة 13.14ا أعمػػى نسػػبة لمبػػركتيف فػػي حبػػكب الحنطػػة بمػػ  باعطالهػػالمسػػتكيات 

 % .10.73المقارنة أقؿ متكسط بم  

 (  1-طن . ه) حاصل البروتين  -2-5-2

أعطت أعمى نسبة ملكيػة  1-. ػPكيـ80+  1-. ػNكيـ 80( أف المعاممة 2002بيف لطار )

قياسػػان الػػى معاممػػة المقارنػػة  1-كيـ. ػػػ421.44% كأعمػػى حاصػػؿ لمبػػركتيف بمػػ  21.40لمبػػركتيف بميػػت 

 .لمصفتيف عمى التكالي 1-كيـ. ػ 87.72% ك 18.6التي أعطت أقؿ متكسط بم  

( اسػتجابة حاصػؿ البػركتيف لالضػافات المتزايػدة مػف النتػركجيف اذ أعطػى 2003كجد ليرك )

ر فيما أعطى المستكل  1-كيـ. ػ552.23رشان أعمى حاصؿ لمبركتيف بم   1-.لترNمميـ1500المستكل 

0N   1-كيـ. ػ128.08)معاممة رش بالماء فقط( أقؿ حاصؿ بم . 

البػػػػركتيف بزيػػػػادة مسػػػػتكيات  ( الػػػػى حػػػػدكث زيػػػػادة معنكيػػػػة فػػػػي حاصػػػػؿ2004) كاشػػػػار ككبكلػػػػ

ر فيمػػا أعطػػت  1-طف. ػػػ1.797أعمػػى حاصػػؿ بمػػ   1-. ػػػNكيػػـ160النتػػركجيف ر اذ اعطػػى المسػػتكل 

 . 1-طف. ػ 0.855معاممة المقارنة أقؿ حاصؿ لمبركتيف بم  

معنكيػػان  1-.لتػػرPمميػػـ3000+ 1-. ػػػPكيػػـ40( تفػػكؽ معاممػػة التػػدالؿ 2009احػػظ التميمػػي )

ر اذ حققػػت أعمػػى  106ي صػػفة حاصػػؿ البػػركتيف فػػي الحبػػكب الػػذرة الصػػفراء عمػػى جميػػع المعػػامالت فػػ

   قياسػػان الػػى معاممػػة المقارنػػة التػػي أعطػػت أقػػؿ متكسػػط بمػػ  1-كيـ. ػػػ1014.3متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  

 . 1-كيـ. ػ452.1



معنكيػان فػي صػفة حاصػؿ البػركتيف  1-. ػػNPKكغى712( تفكؽ التسميد 2014كجد الزبيدم )

قياسػػان الػػى معاممػػة المقارنػػة كالتػػي أعطػػت أقػػؿ  1-طف. ػػػ1.65متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ   اذ أعطػى أعمػػى

 . 1-طف. ػ1.29متكسط بم  

 النسبة المئوية لمزيت  -2-5-3

 Benesتعػػػد الػػػذرة الصػػػفراء مػػػف محاصػػػيؿ الحبػػػكب كالتػػػي يمكػػػف اعتبار ػػػا محصػػػكان زيتيػػػان )

ة التػػػػي تػػػػزرع مػػػػف اجمهػػػػا العديػػػػد مػػػػف  ػػػػذ  الصػػػػفة مػػػػف ا ػػػػـ الصػػػػفات النكعيػػػػ ( . اف2000كالػػػػركف ر 

نسػبة زيػت مرتفعػة تعػد عمميػة غيػر اقتصػادية مػع أف الحصػكؿ عمػى حاصػؿ قميػؿ  المحاصيؿ الزيتيػة ر

كتتػػيرر  ػػذ  الصػػفة بعكامػػؿ عديػػدة منهػػا عكامػػؿ بيليػػة كلدمػػة المحصػػكؿ كألػػرل كراريػػة فػػي تحديػػد نسػػبة 

 الزيت.

 1-. ػػNكيػـ240الػى  80نتركجينػي مػف ( أف زيػادة مسػتكيات السػماد ال1999كجد الجبكرم )

( 2004كجػػد ككبرلػػك )% . 35.11% الػػى 38.45تػػؤدم الػػى حصػػكؿ انلفػػاض فػػي نسػػبة الزيػػت مػػف 

عػػدـ كجػػكد تػػيرير معنػػكم لمسػػتكيات التسػػميد النتركجينػػي فػػي صػػفة النسػػبة الملكيػػة لمزيػػت ر اذ اعطػػى 

.  Nكيػـ  160ى المسػتكل % ر فيمػا اعطػ6.207المستكل تسميد صفر اعمى نسبة زيت بم  مقػدار ا 

 % . 6.263اقؿ نسبة لمزيت بم   1-ق

( تفػػكؽ معاممػػة المقارنػػة )مػػف دكف أضػػافة فسػػفكر الػػى التربػػة( معنكيػػان 2009كجػػد التميمػػي )

% كبنسػبة 5.27في صفة نسبة الزيت ر إذ بميت  1-. ػPكيـ60كمعاممة  1-. ػPكيـ40عمى معاممتي 

. حصػػػؿ  التػػػكاليعمػػػى  1-. ػػػػPكيػػػـ60ك  40لػػػى معاممػػػة % قياسػػػان ا2.6% ك 16.15زيػػػادة مقػػػدار ا 

Bakht ( عمػػػى أ2010كالػػػركف ) معاممػػػة ااضػػػافة اارضػػػية % عنػػػد 39.7عمػػػى نسػػػبة لمزيػػػت بميػػػت

100N  +100K  +100P1-كيـ. ػ . 



عمػػى جميػػع  1-. ػػػNPKكغــى002( تفػػكؽ المسػػتكل السػػمادم 2010احػػظ فرحػػاف كالػػركف )

% ر فيمػػا أعطػػت معاممػػة 4.57الػػذرة الصػػفراء بمػػ   حبػػكبفػػي أعمػػى نسػػبة لمزيػػت  باعطالػػهالمسػػتكيات 

( اف اضػػػافة النتػػػركجيف فػػػي مرحمػػػة 2011كجػػػد جيػػػاد كسػػػا ككي) %.2.97المقارنػػػة أقػػػؿ نسػػػبة بميػػػت 

% ر فيمػػا 4.1حقػؽ اقػػؿ نسػػبة لمزيػػت مقػػدار ا  1-كيػػـ . ق400النضػج الفسػػمجي لمػػذرة الصػػفراء بمقػػدار 

 %.4.3كعد نسبة زيت مقدار ا في نفس الم 1-.قNكيـ  200اعطى المستكل 

معنكيػػان عمػػى جميػػع  1-. ػػػPكيػػـ200( تفػػكؽ المسػػتكل السػػمادم 2013بػػيف صػػالح كالػػركف )

% 8.64بميػت  106بحػكث صػنؼ الػذرة الصػفراء  حبػكبأعمى نسػبة لمزيػت فػي  المستكيات ر اذ حقؽ

 % .5.46قياسان الى معاممة المقارنة التي أعطت أقؿ متكسط لهذ  الصفة بم  

 حاصل الزيت -2-5-4

حققػػت أعمػػى  1-(كيـ. ػػػ80N  +60P  +60K( اف معاممػػة التسػػميد )2003أشػػار النقيػػب )

التػػػػي أعطػػػػت أقػػػػؿ متكسػػػػط بمػػػػػ   القيػػػػاسمعاممػػػػة قياسػػػػان الػػػػى  1-كيـ. ػػػػػ602.50حاصػػػػؿ لمزيػػػػت بمػػػػ  

 . 1-كيـ. ػ508.08

( الػػػى حصػػػكؿ زيػػػادة فػػػي حاصػػػؿ الزيػػػت بزيػػػادة مسػػػتكيات 2001أشػػػار الػػػدليمي كاالكسػػػي )

 .% 124.8يت نسبة الزيادة بالمقارنة مع عدـ ااضافة اذ بم NPKالتسميد اارضي بػ 

عند مستكل التسميد  1-طف. ػ 0.696( عمى أعمى حاصؿ لمزيت بم  2004حصؿ ككبرلك )

كجد الداكدم  .  1-طف. ػ0.491ر فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ حاصؿ لمزيت بم   1-. ػPكيـ160

ر تفكؽ  1-. ػNكيـ180ك  120ك  60ك  0مستكيات مف النتركجيف  ي   ةأربع( عند اضافة 2005)

معاممػػة  سػػجمتر فيمػػا 1-كيـ. ػػػ 363.58فػػي صػػفة حاصػػؿ الزيػػت ر اذ بمػػ   1-. ػػػNكيػػـ180المسػتكل 

 .1-كيـ. ػ184.66 بم  لصفة حاصؿ الزيت كالذممتكسط  ادنى القياس



في صفة  1-.لترPمميـ3000+  1-ػ. Pكيـ40( تفكؽ معاممة التدالؿ 2009اشار التميمي )

ة ر الػذحاصؿ الزيت معنكيان عمى جميع المعامالت ر إذ أعطت أعمى متكسط لحاصؿ الزيػت فػي حبػكب 

 . 1-كيـ. ػ235.35ر فيما أعطت معاممة المقارنة أقؿ حاصؿ بم   1-كيـ. ػ319.10الصفراء بم  

ر  1-كيـ. ػػ894.2 بمػ  معاممػة المقارنػة( عمى أعمى حاصؿ زيػت عنػد 2011حصؿ شاكر )

عمػػى  1-كيـ. ػػػ876.7ك  879.5أقػػؿ حاصػػؿ زيػػت بمػػ   1-. ػػػNكيػػـ80ك  40فيمػػا أعطػػى المسػػتكييف 

 التكالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواد وطرائق العملثالثاً : 

 Materials and Methods                                          المواد وطرائق العمل -3

  التجربةاجراء  موقع -3-1

كػػـ شػماؿ مدينػػة  40قضػاء المقداديػػة عمػى بعػد  –تجربػة حقميػػة فػي منطقػة الهاركنيػػة  أجريػت

مزيجيػػة غرينيػػة  نسػػجةـ فػػي تربػػة ذات 2015المكسػػـ اللريفػػي  ارنػػاء فػػي بعقكبػػة مركػػز محافظػػة ديػػالى

Silty loam  تػػيرير ااضػػافة اارضػػية كالتيذيػػة الكرقيػػة بسػػماد  دراسػػةبهػػدؼ(NPK   ) فػػي بعػػض

 . 106صنؼ بحكث  .Zea mays Lت المظهرية كالحاصؿ لنبات الذرة الصفراء المؤشرا



 المختبرية تحاليل التربة  -3-2

 عينات التربة  3-2-1

سػػػـ قبػػػؿ الزراعػػػة  (30-0ألػػػذت عينػػػات عشػػػكالية مػػػف منػػػاطؽ ملتمفػػػة مػػػف الحقػػػؿ بعمػػػؽ )

فيهػػا الصػػفات الفيزياليػػة  العينػػات جيػػدان كألػػذت منهػػا عينػػة كاحػػدة قػػدر لمطػػت.   كاليػػان  تجففػػك كالتسػػميد 

 (1في الجدكؿ ) كما مبيفكالكيميالية لمتربة في ملتبر كمية الزراعة قسـ التربة جامعة ديالى 

 التحاليل الفيزيائية : حجم دقائق التربة  -3-2-2

 .(a 1965ر Black) Pipette Methodفصكات التربة بطريقة مقدر التكزيع الحجمي ل

 قبل الزراعة الحقلالكيميائية لتربة و  زيائية( بعض الصفات الفي1جدول )

 Unitانىحذة  Valueانقيًت  Characterانصفت 

ديسي سًُس.و EC 0.01( 767االيصانيح انكهرتائيح )
-7

 

pH (767) 3.07 - 

غى.كغى 4.5 انًادج انعضىيح
-7 

 ذرتح

يهغى.كغى 00.54 انُرروجيٍ انجاهس
-7 

 ذرتح

يهغى.كغى 07.573 انفسفىر انجاهس
-7 

 ذرتح

يهغى.كغى 007.1 انثىذاسيىو انجاهس
-7 

 ذرتح

 يفصىالث انتزبت

غى.كغى 010.1 انريم
-7

 ذرتح 

غى.كغى 200.0 انغريٍ
-7

 ذرتح 

غى.كغى 700.7 انطيٍ
-7

 ذرتح 

 - Silty loam يسيجيح غريُيح صُف االَسجح

 التحاليل الكيميائية  -3-2-3

  pHدرجة تفاعل التربة  -3-2-3-1

كالػػركف ر  pH meter (Pageباسػػتلداـ جهػػاز  1:  1اشػػح معمػػؽ التربػػة : مػػاء فػػي ر  قػػدر

1982. ) 

 . ECااليصالية الكهربائية  -3-2-3-2



 Electrical Conductivityباسػتلداـ جهػاز  1:  1فػي راشػح معمػؽ التربػة : مػاء  قػدرت

Bridgel  (Page  1982كالركف ر.) 

 المادة العضوية . -3-2-3-3

 Black (Pageو  Walklyكفقػان لطريقػة  Wet Digestionـ الرطػب ضػبطريقػة اله قيسػت

 ( .1982كآلركف ر 

 الجاهز  الكمي النتروجين -3-2-3-4

  MgO( كقدر ايكف اامكنيـك باستعماؿ اككسيد المينيسيـك 2N) KClاستلمص بمحمكؿ 

 عمى كفؽ  Devardaبالتقطير باستلداـ جهاز مايكرككمداؿ كالتزاؿ ايكف النترات باستعماؿ سبيكة 

 ( .1965bر  Black) 1965لعاـ  Bremnerو  Keenyطريقة 

 الفسفور الجاهز  -3-2-3-5

كطػػػكر  pH  =8.5( ك 0.5N) – NaHCO3اسػػػتلمص باسػػػتعماؿ بيكاربكنػػػات الصػػػكديـك 

طيػػاؼ ميػػـك كحػػامض ااسػػككربيؾ ر قػػدر الفسػػفكر بجهػػاز النلمسػػتلمص باسػػتلداـ مكلبيػػدات اامك ا لػػكف

كالػػػػركف ر  Page) 1954لعػػػػاـ  Olsenكفػػػػؽ طريقػػػػة  عمػػػى نػػػػانكميتر 882مػػػػكجي طػػػػكؿ كبالضػػػكلي 

1982. ) 

 البوتاسيوم الجاهز  -3-2-3-6

كقػػػدر باسػػػتلداـ جهػػػاز المهػػػب  0.5 عياريػػػة CaCl2اسػػػتلمص باسػػػتعماؿ كمكريػػػد الكالسػػػيـك 

Flame Photometer (Page  1982كالركف ر.) 

 العمميات الزراعية  -3-3

راعة بحرارتهػا بكاسػطة محػراث مطرحػي قػالب حػرارتيف متعامػدتيف بعمػؽ  ييت تربة الحقؿ لمز 

لكػي تصػبح  فسـ . رـ نعمت التربة بكاسطة اامشاط القرصػية كاجريػت تسػكيتها باسػتعماؿ المعػدا 30



بتػػيري  فػػي المكسػػـ اللريفػػي  106. زرعػػت بػػذكر الػػذرة الصػػفراء صػػنؼ تركيبػػي بحػػكث زراعػػة جػػا زة لم

قسػـ اانتػاج النبػاتي ر بكاقػع  –صكؿ عميها مف المديرية العامة لزراعة ديػالى يدكيان تـ الح 1/8/2015

 سـ .5في كؿ جكرة كبعمؽ  بذكر ةرالر

نبػات  28النباتات لتصبح نبات كاحػد قػي كػؿ جػكرة ر بكاقػع  كلفتتـ رم الحقؿ بعد الزراعة 

مػػادة فعالػػة رشػػان قبػػؿ  0,50 زيفااتػػرابمبيػػد تمػػت ازالػػة اادغػػاؿ كيمياليػػان فػػي الكحػػدة التجريبيػػة الكاحػػدة. 

 ( .1983لتر ماء )السعيدم ر  50مع  لكؿ غـ1000الزراعة عمى التربة بمقدار 

 حشػػػػػػػػػػػػرة حفػػػػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػػػػاؽ الػػػػػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػػػػػفراء                  مكافحػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي  ازينكفالػػػػػػػػػػػػدياسػػػػػػػػػػػػتلداـ مبيػػػػػػػػػػػػد 

Sesamia Criteca  يـك  15انية بعد ر أما المكافحة الرفي ااسبكع الرالث بعد البزكغ كمكافحة اكلية

كالتعشػيب  العػزؽ( . أجريت عممية السقي كلدمة المحصكؿ مػف 2012مف المكافحة ااكلى )اليكنسر 

 يدكيان كمما دعت الحاجة لذلؾ لجميع الكحدات التجريبية .

 

 

 معامًلت التجربة  -3-4

 (RCBD)كفؽ تصميـ القطاعػات العشػكالية الكاممػة  Factorial Expنفذت تجربة عاممية 

 1-. ػػػػNPK كيػػػـ 0مكػػػررات ر العامػػػؿ ااكؿ مسػػػتكيات التسػػػميد اارضػػػي ك ػػػي بػػػدكف تسػػػميد  ةكبرالرػػػ

كتسػػميد بنصػػؼ الكميػػػة  1-( كيـ. ػػػ53.5K   +40P  +100Nكتسػػميد برمػػث الكميػػة المكصػػى بهػػا )

كالعامػػؿ الرػػاني تراكيػػز الػػرش ( ر 2012) عمػػي ر  1-( كيـ. ػػػ80K  +60P  +150Nالمكصػػى بهػػا )

ر  ( NPK 20:20:20المتػػػػكازف ) NPKمػػػػف السػػػػماد المركػػػػب  1-.لتػػػػرNPKغػػػػـ 10 ك 5ك  3ك ػػػػي 

( يكضػػح 3) كممحػػؽكحػػدة تجريبيػػة ر  27معػػامالت كتكػػكف عػػدد الكحػػدات التجريبيػػة  تسػػعليصػػبح لػػدينا 

ر  P%21الزراعػػػة عمػػػى  يلػػػة سػػػكبر فكسػػػفات الرالرػػػي  قبػػػؿ . أضػػػيؼ السػػػماد الفكسػػػفاتي المعػػػامالت



يػػـك مػػف  21بعػػد  تعمػػى دفعتػػيف نصػػفها كدفعػػة أكلػػى أضػػيف N%46ا كأضػػيؼ النتػػركجيف بشػػكؿ يكريػػ

  يػـك مػف الدفعػة ااكلػى 30نصػؼ االػر كدفعػة رانيػة بعػد الك  ) مرحمة النمػك اللضػرم ( تيري  اانبات

دفعتػيف مػع النتػركجيف .  K%43.6. أضيؼ البكتاسػيكـ بشػكؿ كبريتػات البكتاسػيـك  ) مرحمة التز ير (

حسػػػب تراكيػػػز معػػػامالت الػػػرش عمػػػى ااجػػػزاء ببعػػػد اذابتهػػػا بالمػػػاء ك  NPKية أضػػػيفت المحاليػػػؿ السػػػماد

 3سػـ1.50رة )الزا ػي( بمقػدار ر. إذ تػـ اضػافة مػادة نػافػي الصػباح البػاكر البمؿاللضرية لمنباتات حتى 

ر  لتر مف المحاليؿ الميذية كلجميع المعامالت لضماف البمؿ التاـ كلتقميؿ الشد السطحي لمماء 10لكؿ 

لتر كعػازؿ  15رشتيف في مرحمة النمك اللضرم كمرحمة التز ير. تـ استلداـ مرشة ظهرية سعة بكاقع 

متػػر لفصػػؿ الكحػػدة التجريبيػػة عػػف الكحػػدة المجػػاكرة لهػػا. درسػػت الصػػفات  6متحػػرؾ مػػف النػػايمكف بطػػكؿ 

اـ النمك اللضرم لعشرة نباتات التيػرت بعػد أسػبكعيف مػف التز يػر ر رػـ الحصػاد فػي مرحمػة النضػج التػ

 . 20/11/2015لمحاصؿ بتيري  

 

 

 تصميم التجربة  -3-5

                           ((RCBDتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ القطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالية الكاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلدـ

Randomized Complete Block Design ككانػػت مسػػاحة الكحػػدة التجريبيػػة  برالرػػة مكػررات .

حػدة التجريبيػة الكاحػدة بػيف لػط كالػر لطكط فػي الك  ةـ ر كبكاقع أربع2ـ كعرض 3بطكؿ  2ـ6الكاحدة 

سػـ ليصػبح عػدد النباتػات فػي الكحػدة التجريبيػة  30جػكرات بػيف جػكرة كألػرل  7سـ ر فػي كػؿ لػط 75

 .1-نبات. ػ 46666كبكرافة نباتية   نبات ر 28الكاحدة 

 الصفات المدروسة  -3-6

 ارتفاع النبات )سم( -3-6-1



أسػػفؿ  ةكحتػػى العقػػد قاعػػدة النبػػاتس المػػدرج مػػف بكاسػػطة شػػريط القيػػا تػػـ قيػػاس ارتفػػاع النبػػات

 ( .1990النكرة الذكرية )السا ككير 

 1-عدد االوراق.نبات -3-6-2

ااكراؽ لكؿ نبات مف أكؿ كرقة لضراء قريبة مف التربة الى الر كرقة قريبػة مػف  دعدحسب 

 النكرة الذكرية .

 قطر الساق )ممم( -3-6-3

س مدرج عند منتصؼ السالمية التي تحمؿ العرنكص تـ قياس قطر الساؽ بكاسطة شريط قيا

 : العمكم لمنبات بعد ازالة اليمد بحسب العالقة التالية

 (1990)السا ككير  3.14النسبة الرابتة × محيط الساؽ )سـ( = القطر 

 ( 2المساحة الورقية )سم -3-6-4

 المعادلة ااتية : كفقان قيست المساحة الكرقية لكرقة العمـ 

 (  1973كالركف ر  Liang)  0.75×  الكرقة عرض× ( = طكؿ الكرقة 2رقة )سـمساحة الك 

 (SPADوحدة ب) الكمي تقدير الكموروفيل -3-6-5

يـك مف الزراعػة اسػتلداـ جهػاز المقيػاس  75بعد  الناضجة دليؿ الكمكركفيؿ في ااكراؽ قيس

 (.2000كالركفر  Felixفي الحقؿ ) SPAD-502Meterالرقمي 

 ن الجاف لممجموع الخضري )غم( الوز -3-6-6

 قاعدة النباتسـ مف  5نباتات مف اللطكط الكسطية لكؿ معاممة مف عمى بعد  عشرةقطعت 

(. إزالػػة العػػرانيص منهػػا كغسػػمت كقطعػػت الػػى 1980بعػػد النضػػج الفسػػيكلكجي )اانصػػارم كالػػركف ر 

سػاعة لحػيف  48 ؿلػالـْ 70-65 دالػؿ فػرف حرارتػهُ لتجػؼ فػي اكيػاس مرقبػة  كضػعت رـ مناسبةقطع 

 ( .1989)أبكضاحير  كزف العينةربكت 



 طول العرنوص )سم( -3-6-7

 طكؿ العرنكص بكاسطة شريط مدرج تـ قياس

 1-عرنوص –عدد الحبوب  -3-6-8

 كالتجفيؼ . حسب عدد الحبكب في العرنكص يدكيان بعد التفريط

 . غم . حبة  1111وزن  -3-6-9

 . الحساس حبة باستلداـ الميزاف 1000كزف  قيس

 (1-منبات الواحد )غم.نباتالحبوب لحاصل  -3-6-11

معػػػػدؿ كألػػػػذ  نباتػػػػاتعشػػػػرة حاصػػػػؿ  لمػػػػطقػػػػيس متكسػػػػط حاصػػػػؿ النبػػػػات الكاحػػػػد )غػػػػـ( بعػػػػد 

 بعد استلراج نسبة الرطكبة منها . استلراج حاصؿ النبات الكاحد .

 (1-حاصل الحبوب الكمي )طن.هـ -3-6-11

 :مف لالؿ المعادلة التالية  (1-قيس الحاصؿ الحبكب الكمي )طف. ػ

( 1-الكرافػػػػػػة النباتيػػػػػػة )نبات. ػػػػػػػ( × 1-.نبػػػػػػاتغـحاصػػػػػػؿ الحبػػػػػػكب الكمػػػػػػي = حاصػػػػػػؿ النبػػػػػػات الكاحػػػػػػد )

 (1990)السا ككير 

 تقدير نسبة البروتين )%( -3-6-12

مػػكارم( باسػػتلداـ جهػػاز  10النػػايتركجيف بػػالتقطير بعػػد اضػػافة  يدرككسػػيد الصػػكديكـ ) رقػػد

  (1980ر  Haynes) 0.05Nتسحيح مع حامض الكبريتيؾ المايكرككمداؿ كال

  ااتية :تـ حساب نسبة البركتيف كما في المعادلة 

 6.25× النسبة الملكية لمبركتيف = النسبة الملكية لمنتركجيف في الحبكب 

 حممت العينات في ملتبر قسـ التربة كالميا  كمية الزراعة جامعة ديالى .

 (1-.هـحاصل البروتين )طن -3-6-13



 : ااتيةقدر حاصؿ البركتيف لمهكتار في الحبكب كفؽ المعادلة 

 (1-حاصؿ الحبكب )طف. ػ× لمبركتيف في الحبكب  = % (1-حاصؿ البركتيف في الحبكب )طف. ػ

 نسبة الزيت في الحبوب )%( -3-6-14

            Soxletتػػػػػـ تقػػػػػدير نسػػػػػبة الزيػػػػػت عمػػػػػى أسػػػػػاس الػػػػػكزف الجػػػػػاؼ لمحبػػػػػكب باسػػػػػتلداـ جهػػػػػاز 

 (  كااتي :1970ر  A.O.A.C) لطريقة الجمعية اامريكية لممحمميف الكيميالييف كفقان 

 .100× كزف الحبكب ÷ %النسبة الملكية لمزيت = كزف الزيت المستلمص مف الحبكب 

 حممت العينات في ملتبرات كمية الزراعة جامعة بيداد .

 ( .1-حاصل الزيت )طن.هـ -3-6-15

النسػػبة الملكيػػة ( × 1-ايجػػاد حاصػػؿ ضػػرب حاصػػؿ الحبػػكب )طف. ػػػتػػـ حسػػابُه عػػف طريػػؽ  

 (.2001ر  كاالكسي لمزيت )الدليمي

 

 التحميل االحصائي . -3-7

( كبتجربػػة عامميػػة كفقػػان تصػػميـ ANOVAتحميػػؿ التبػػايف )  حممػػت البيانػػات احصػػاليان بطريقػػة

لمقارنػػػػػة متكسػػػػػطات  .L.S.D( كاسػػػػػتعماؿ اقػػػػػؿ فػػػػػرؽ معنػػػػػكم RCBDالقطاعػػػػػات العشػػػػػكالية الكاممػػػػػة )

 Satistical Analysis( بيستعماؿ برنامج SAS,2004) 0.05المعامالت المدركسة تحت احتمالية 

System=SAS  ( .1990) السا ككي ك ك يب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : النتائج والمناقشة

                                               Results and Discussionالنتائج والمناقشة  -4

 ارتفاع النبات )سم( . -4-1

( الػى كجػكد فػرؽ معنػكم بػيف معػامالت ااضػافة اارضػية ر اذ تفكقػت 2تشير نتالج جدكؿ )

معنكيػػان فػػي صػػفة ارتفػػاع  1-كيػػـ.ق 80K .60P  .150Nمعاممػػة ااضػػافة اارضػػية نصػػؼ التكصػػية 

 24.38سػػػـ ر كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا 228.16النبػػػات كالػػػذم سػػػجؿ اعمػػػى متكسػػػط لهػػػذ  الصػػػفة بمػػػ  

% قياسان الى المستكل بدكف تسميد ارضي )تيذية كرقية فقػط( كالمسػتكل رمػث التكصػية عمػى  7.126ك

التػػكالي ر فيمػػا اعطػػى المسػػتكل بػػدكف تسػػميد ارضػػي )تيذيػػة كرقيػػة فقػػط( اقػػؿ متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  

المضػػافة  NPKاألرػػر اايجػػابي لمعناصػػر  سػػـ . يعػػزل سػػبب الزيػػادة فػػي ارتفػػاع النبػػات الػػى183.43



ارضػػان فػػي زيػػادة تفػػرع الجػػذكر كانتشػػار ا كزيػػادة كفاءتهػػا فػػي امتصػػاص المػػاء كالميػػذيات مػػف التربػػة ممػػا 

ادل الػػى زيػػادة اسػػتطالة لاليػػا النبػػات المرسػػتيمية كانقسػػامها كبالتػػالي زيػػادة طػػكؿ السػػالميات ) يػػكنس 

عديػدة كمهمػة لمنبػات كيعػد اساسػان لعمميػة اانبػات مػف لػالؿ  (ر إذ يػؤدم الفسػفكر ادكاران 2013كالحسف.

ا ميته في انتاج الطاقة لتمؾ العمميػة اذ يلػزف بشػكؿ الفػايتيف فػي الحبػكب كدلكلػه فػي تكػكيف ااغشػية 

اللمكيػػة كااحمػػػاض النككيػػػة ر كالمسػػػا مة فػػػي نقػػػؿ السػػػكريات مػػػف ااكراؽ الػػػى امػػػاكف اللػػػزف كالتمريػػػؿ 

(. فضػػػالن عػػػػف أرػػػر النتػػػركجيف ككنػػػه يػػػدلؿ فػػػي كػػػػؿ 2010بكضػػػاحي كالتميمػػػيكبػػػذلؾ يسػػػرع النمػػػك )ا

العمميػػػػػػات اللاصػػػػػػة بػػػػػػالبركتكبالـز كالتفػػػػػػاعالت اانزيميػػػػػػة كالتمريػػػػػػؿ الكػػػػػػاربكني كااحمػػػػػػاض اامينيػػػػػػة 

كالكمكركفيؿ كالصبيات المساعدة كااحماض النككية ك الهرمكنػاتر كمػف رػـ تنظػيـ عمػؿ ااككسػيف فػي 

( . امػػا البكتاسػػيـك فيعمػػؿ 2000ر IPIيػػة فػػي النبػػات ممػػا زاد مػػف ارتفػػاع النبػػات ) احػػداث السػػيادة القم

عمى زيادة نشاط اانزيمات مف لالؿ التحكـ بالضيط اازمكزم لملاليا الحارسة كبػذلؾ يػنظـ أليػة فػتح 

ت كغمؽ الريكر مما يسرع مف انتقاؿ الميذيات عبر ااكعية كالقصيبات اك يزيد مػف كفػاءة نقػؿ السػكريا

لمسػػػاؽ ممػػػا زاد مػػػف ارتفاعػػػه          المرسػػػتيميةمػػػف ااكراؽ الػػػى امػػػاكف اللػػػزف ممػػػا زاد مػػػف انقسػػػاـ اللاليػػػا 

( ك                     2010( ك ) فرحػػػػػاف كالػػػػػركف ر2013( . ك ػػػػػذا يتفػػػػػؽ مػػػػػع ك)كػػػػػريـ كالػػػػػركفر1991) العػػػػػاني ر 

 (Alimohammadi  2011كالركف ر . ) 

 1-.لترNPKغـ10( تفكؽ التركيز 2ة فبينت النتالج في الجدكؿ )اما معامالت التيذية الكرقي

سػػـ ر كبنسػػبة زيػػادة 218.42معنكيػػان فػػي صػػفة ارتفػػاع النبػػات باعطالػػه اعمػػى متكسػػط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  

غـ 3عمى التكالي . فيما اعطى التركيز  1-لتر NPKغـ 5ك3% لمتركيزيف 6.121ك  9.023مقدار ا 

NPK سـ ر يعزل سبب ذلؾ الى أرر التيذية الكرقية بسماد 200.34اقؿ متكسط بم   1-لترNPK  فػي

تيلير الشيلكلة لنبات الذرة الصفراء ر كجد اف رش  ذ  الميذيات يعمؿ بشكؿ فاعؿ عمى ابقاء اكراقه 

فعالػػة فػػي عمميػػة التمريػػؿ الكػػاربكني حتػػى كصػػكؿ النبػػات الػػى النضػػج التػػاـ ر اضػػافةن الػػى تنظػػيـ حركػػة 



نتػػركجيف كالفسػػفكر كالبكتاسػػيـك كبشػػكؿ متػػكازف بػػيف ااكراؽ الحديرػػة ك القديمػػة مػػع العناصػػر كلاصػػةن ال

رفػػع كفػػاءة الجػػذكر عمػػى امتصاصػػها مػػف محمػػكؿ التربػػة ك ػػذا يزيػػد مػػف مؤشػػرات النمػػك لمنبػػات كلاصػػةن 

المساحة الكرقية الى تؤدم الى زيادة التضميؿ ك ذا يزيد مف نشاط عمؿ ااككسينات كالجبرلينػات كالتػي 

( ك ػػذا مػػا اكػػد  ) كػػريـ 2010ر Tisdaleؤدم الػػى زيػػادة اسػػتطاله السػػالميات فيػػزداد ارتفػػاع النبػػات )تػػ

( ك                 2013( ك ) يػػػػػػػػػػػػػكنس كالحسػػػػػػػػػػػػػف ر 2010( ك )ابػػػػػػػػػػػػػك ضػػػػػػػػػػػػػاحي كالتميمػػػػػػػػػػػػػير 2013كالػػػػػػػػػػػػػركف ر

 ( .2014) الزبيدم ر 

( كجكد فركقات 2جدكؿ )بيف ااضافة اارضية كالتيذية الكرقية فيبيف  التدالؿاما معامالت 

    150Nر  60Pر 80Kمعنكيػػػة بػػػيف جميػػػع المعػػػامالت ر اذ تفكقػػػت معاممػػػة التػػػدالؿ نصػػػؼ التكصػػػية 

معنكيػػان عمػػى جميػػع المعػػامالت بيعطالهػػا اعمػػى متكسػػط  1-.لتػػرNPK غػػـ 10+ معاممػػة الػػرش1-كيـ. ػػػ

الػػى معاممػػة بػػػدكف  % قياسػػػان 37.67سػػـ كبنسػػػبة زيػػادة مقػػدار ا  242.13لصػػفة ارتفػػاع النبػػػات بميػػت 

كالتػػػػي اعطػػػػت اقػػػػؿ متكسػػػػط بمػػػػ   1-. لتػػػػرNPKغػػػػـ 3تسػػػػميد ارضػػػػي + معاممػػػػة الػػػػرش معاممػػػػة الػػػػرش 

الػذم يعػد   Tryptophan Synthataseاف لعنصر البكتاسػيـك دكر فػي تنشػيط أنػزيـ سـ ر 175.86

جمػة كمػف المسبب في تحفيز عمميات ااستنساخ الجيني كالتر   IAAسمفان لهرمكف اندكؿ حامض اللميؾ

 المرسػػتيمة جديػػد كزيػادة تركيػػز البػركتيف فػي لاليػػا كفػي ذلػػؾ يػؤدم الػى نمػػك اانسػجة RNAرػـ تلميػؽ 

( ر 2009كالػػركف ر  Lamberليػػنعكس بػػذلؾ فػػي ارتفػػاع النبػػات كالمسػػاحة الكرقيػػة كطػػكؿ العرنػػكص )

زيػادة ارتفػاع ( الػذيف اشػاركا الػى 2005( ك ) الفالحػير2010 ذ  مػا اكػد   ) ابػك ضػاحي كالتميمػي ر 

 النبات بزيادة مستكيات ااضافة اارضية كالتيذية بالعناصر الميذية .

والتــداخل بينهمــا فــي متوســط ارتفــاع  NPK( تــأثير التســميد اْلرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ2جــدول )

 النبات )سم( لنبات الذرة الصفراء

 المتكسط تراكيز الرش الكرقيمستكيات التسميد اارضي 



 3 1-كيـ. ػ
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 183.43 193.10 181.33 175.86 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

205.86 213.06 220.03 212.98 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

219.30 223.06 242.13 228.16 

  LSD5%  =15.197ي التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرق
 لمتسميد اارضي

LSD5%=8.774 
 218.42 205.82 200.34 المتكسط

 LSD5%  =8.774لمرش الكرقي 

 

 

 قطر الساق ) ممم(  -4-2

( كجكد زيادة معنكية في قطر الساؽ مع زيادة مستكيات ااضػافة 3تشير النتالج في جدكؿ )

قياسػػان الػػػى  التكصػػيةكرمػػث  التكصػػيةنصػػػؼ  % لممسػػتكييف11.20ك  22.80اارضػػية كبزيػػادة بميػػت 

ممػـ . يعػػزل 22.41المسػتكل بػدكف تسػميد )رش فقػػط( الػذم سػجؿ اقػػؿ متكسػط لصػفة قطػر السػػاؽ بمػ  

في زيادة فعاليػة كنشػاط المرسػتيـ ااكلػي فػي ذكات الفمقػة الكاحػدة التػي تكسػع  NPKسبب ذلؾ الى أرر 

ذكات الفمقػػة الكاحػػدة مرسػػتيمان متلصصػػان كالػػذم منػػه  ااكلػػي فػػي الكػػامبيكـاحقػػان قطػػر السػػاؽ ر اذا يعػػد 

( ر فضػػالن عػػف دلػػكؿ عنصػػر الفسػػفكر كالنتػػركجيف 1990يتكػػكف اللشػػب كالمحػػاء اابتػػدالياف ) عيسػػىر

القػادرة عمػى تزكيػد  CTPك  ATP GTPكمركبػات الطاقػة  DNA,RNAفي تركيب ااحماض النككية 

يضية لمعديد مف المركبات كالنشا كالبركتينات التركيبية ك النبات بالطاقة المهمة في اكماؿ المسارات اا



المبيػػدات المفسػػػفرة كاانزيمػػات كمرافقاتهػػػا ك ػػذا انعكػػػس ايجابيػػان فػػػي تكػػكيف الحػػػـز الكعاليػػة ممػػػا زاد مػػػف 

(. اف لقطػػر السػػاؽ ا ميػػة تػػنعكس فػػي 1999اعػػداد ا كأحجامهػػا كبػػذلؾ ازداد قطػػر السػػاؽ )النعيمػػي ر 

الحبػػكب ر اذ كجػػد عالقػػة ارتبػػاط بػػيف اللػػزيف ااحتيػػاطي مػػف المػػكاد اليذاليػػة  انتػػاج حاصػػؿ عاليػػان مػػف

؛ عيسى  2010كمتانته ر ك ذا ينعكس عمى حاصؿ النبات . ك ذا يمارؿ ما كجد  ) الحسف كالدكرم ر 

( اذ اعطػػػى التركيػػػز 3فػػػي الجػػػدكؿ ) NPKر( . يالحػػػظ اف قطػػػر السػػػاؽ ازداد معنكيػػػان عنػػػد رش 1990

% قياسػان الػى 12.98ممػـ كبزيػادة مقػدار ا 26.63اعمى متكسػط لقطػر السػاؽ بمػ   1-.لترNPKغـ 10

 ممـ . 23.57الذم سجؿ اقؿ متكسط لقطر الساؽ بم   1-.لترNPKغـ .3التركيز 

مػػػف لػػػالؿ تشػػػجيع امتصػػػاص  ATPيعػػػزل سػػػبب ذلػػػؾ أرػػػر البكتاسػػػيـك فػػػي تكػػػكيف مركبػػػات 

تج عمميػة التمريػؿ الكػاربكني كالكاربك يػدرات ( ر المهػـ فػي نقػؿ نػكا2012كالػركف ر  Rafatالفسفكر ) 

كالبركتينػػػػات الػػػػى نسػػػػيج المحػػػػاء ممػػػػا يزيػػػػد مػػػػف قطػػػػر الحػػػػـز الكعاليػػػػة كيحػػػػافظ عمػػػػى ضػػػػيط اللاليػػػػا      

( ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع مػػػا كجػػػد                1995ر Marschner الحارسػػػة كالػػػتحكـ فػػػي عمميػػػة فػػػتح كغمػػػؽ الريػػػكر )

 ( .2013) الكناني ر 

والتــداخل بينهمــا فــي متوســط قطــر  NPKأثير التســميد االرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ( : تــ3جــدول )

 الساق )ممم( لنبات الذرة الصفراء

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 22.41 23.18 22.24 21.81 بدكف تسميد أرضي

 التكصية السمادية رمث
N100, P40, K53 

23.92 25.24 25.62 24.92 



 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

24.99 26.47 31.09 27.52 

  LSD5%  =1.597التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.922 
 26.63 24.65 23.57 المتكسط

 LSD5%  =0.922لمرش الكرقي 

ارر معنكيػان فػي  NPK( اف التدالؿ بيف ااضافة اارضية كالتيذية الكرقية ب3الجدكؿ ) بيف

+ معاممة 1-كيـ ق150Nر P60ر K80صفة قطر الساؽ ر اذ حققت معاممة التدالؿ نصؼ التكصية 

ممـ كبنسبة زيادة  31.09اعمى متكسط لصفة قطر الساؽ بم   1-.لترNPKغـ 10الرش معاممة الرش 

.    NPKغػـ 3% قياسان إلى معاممػة بػدكف تسػميد ارضػي + معاممػة الػرش معاممػة الػرش 42.58مقدار ا 

 ممـ .  21.81كالتي سجمت اقؿ متكسط لهذ  الصفة بم   1-لتر

تعػػػزل الزيػػػادة فػػػي قطػػػر السػػػاؽ الػػػى التػػػيرير المشػػػترؾ لالضػػػافة اارضػػػية كالكرقيػػػة فػػػي زيػػػادة 

الجػذكر كتفرعاتهػا كرفػع كفاءتهػا فػي امتصػاص المػاء تراكيز  ذ  العناصر فػي النبػات ممػا زاد مػف نمػك 

( ر ك ػذا يمارػؿ مػا 1991كالميذيات كالذم ادل الى زيادة النمك اللضرم كمنها قطر الساؽ) العاني ر 

 ( .2009( ك )التميمي ر 2003( ك ) ليركر2013كجد  ) الكناني ر 

  1-عدد االوراق . نبات 4-3

ؽ معنػكم بػيف مسػتكيات ااضػافة اارضػية ر اذ تفػكؽ ( كجػكد فػر 4تبيف النتالج في الجدكؿ )

معنكيان باعطاله متكسط لصفة عدد ااكراؽ  1-كيـ.ق 150Nر  60Pر 80Kالمستكل نصؼ التكصية 

% قياسان الػى المسػتكل بػدكف  4.32ك  13.37كبنسبة زيادة مقدار ا  1-كرقة نبات  15.82كالذم بم  

. يعػػزل 1-كرقػػة . نبػػات  13.95ط لهػػذ  الصػػفة بمػػ  تسػػميد ارضػػي )رش فقػػط( الػػذم اعطػػى اقػػؿ متكسػػ

المضػػاؼ ارضػػان ر كالػػذم ادل الػػى زيػػادة جا زيػػة  ػػذ  العناصػػر فػػي  NPKسػػبب ذلػػؾ الػػى أرػػر سػػماد 



التربػػػة كبالتػػػالي سػػػهكلة امتصاصػػػها مػػػف قبػػػؿ النبػػػات ر اذ ادل الػػػى زيػػػادة نشػػػاط العمميػػػات الحيكيػػػة فػػػي 

عمميػػػة التمريػػػؿ الكػػػاربكني كالتػػػي انعكسػػػت ايجابيػػػان عمػػػى  النبػػػات كزيػػػادة محتػػػكل الكمكركفيػػػؿ المػػػؤررة فػػػي

 ( .2010ر  Zegerك Taiz( ك ) 1996مؤشرات النمك مرؿ عدد ااكراؽ ) جمك كالركف ر

قياسػان الػى  106اشارت العديد مػف الدراسػات الػى طػكؿ فتػرة النمػك اللضػرم لمصػنؼ بحػكث 

ك ػػي تػػزداد بزيػػادة لدمػػة المحصػػكؿ فضػػالن بقيػػة ااصػػناؼ ر ممػػا ادل زيػػادة عػػدد ااكراؽ فػػي النبػػات ر 

ر بكتػػاش 2004( ك ػػذا يتفػػؽ مػػع ) ككبرلػػكر 2012ر يكسػػؼ ر1990عػػف مكسػػـ الزراعػػة ) السػػا ككير 

 ( . 2010؛ فرحاف كالركفر 2014؛ العباسي ر2004كك يب ر

( كجكد زيادة معنكية بزيادة 4في ما يلص تراكيز الرش الكرقي فقد اكضحت نتالج الجدكؿ )

معنكيان عمى بقيػة التراكيػز باعطالػه اعمػى متكسػط  1-.لتر NPKغـ 10الرش ر اذ تفكؽ التركيز تراكيز 

 2.19ك 5.42كنسػبة زيػادة مقػدار ا  1-كرقة . نبات  15.35لصفة عدد ااكراؽ في النبات كالذم بم  

الكرقيػة عمى التػكالي . يعػكد سػبب ذلػؾ الػى أرػر التيذيػة  1-.لتر NPKغـ 5ك3% قياسان الى التركيزيف 

فػي زيػػادة كفػػاءة السػػماد المسػػتلدـ كلاصػػةن عنػػدما تكػكف الكميػػات المضػػافة مناسػػبة كضػػمف مراحػػؿ نمػػك 

النبػػات ر اذ يػػؤمف ذلػػؾ حصػػكؿ النبػػات عمػػى حاجاتػػه مػػف اليناصػػر اليذاليػػة فػػي الكقػػت المناسػػب ممػػا 

الكػاربكني لػالكراؽ ممػا  يؤدم ذلؾ الى زيادة في نمك العاـ لمنبات كتزداد تبعان لذلؾ كفاءة عممية التمريػؿ

يسػػبب ذلػػؾ زيػػادة فػػي عػػدد ااكراؽ كزيػػادة مسػػاحتها السػػطحية اذ تعػػد المصػػنع الػػرليس لتكػػكيف اليػػذاء 

كتمريمه مما يزيد مف كمية المكاد المتمرمة كانتقالها الػى امػاكف اللػزف ك ػذا يشػجع ظهػكر ااكراؽ جديػدة 

 ( . 1988عمى الساؽ ) ابك ضاحي كاليكنس.

والتــداخل بينهمــا فــي متوســط عــدد  NPKتــأثير التســميد االرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ( : 4جــدول )

 لنبات الذرة الصفراء 1-االوراق.نبات

 المتكسط تراكيز الرش الكرقيمستكيات التسميد 



 5 1-.لترNPKغـ 3 1-اارضي كيـ. ػ
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 13.95 14.40 14.00 13.46 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

14.73 15.26 15.50 15.16 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

15.50 15.80 16.16 15.82 

  LSD5%  =0.47التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.27 
 15.35 15.02 14.56 المتكسط

 LSD5%  =0.27لمرش الكرقي 

( كجػكد 4ما يلص التدالؿ بيف مستكيات ااضافة اارضية كالتيذية الكرقيػة يبػيف جػدكؿ )في

فرؽ معنكم بيف معامالت التدالؿ ر اذا حققت معاممة التدالؿ نصؼ التكصية + معاممة الرش معاممة 

ر كبنسػبة زيػادة  1-كرقػة نبػات 16.16اعمى متكسط لصفة عػدد ااكراؽ بمػ   1-.لترNPKغـ 10الرش 

.  NPKغػـ 3% قياسان الى معاممة بدكف تسميد ارضي + معاممة الػرش معاممػة الػرش 20.40ار ا مقد

. يعزل سػبب ذلػؾ الػى أرػر كػؿ مػف التسػميد 1-كرقة .نبات  13.36التي سجمت اقؿ متكسط بم   1-لتر

في زيػادة اامتصػاص عػف طريػؽ الجػذكر كااكراؽ كأرر ػا المتػدالؿ  NPKاارضي كالكرقي بالميذيات 

ي تنشيط العمميات الحيكية كرفع كفاءة الجذكر في امتصاص الميذيات ر كتظهر تقنية التيذية الكرقية ف

فػػػي مقػػػدرة الجػػػزء اللضػػػرم لمنبػػػات عمػػػى زيػػػادة امتصػػػاص النتػػػركجيف كتمريمػػػه كتحكيمػػػه الػػػى مركبػػػات 

بات كالتػي نتركجينية عضكية سيما في البالستيدات اللضر التي تعد مراكز صنع الكاربك يدرات في الن

يتككف منها السميمكز كالمركبات الكاربكنية التي تدلؿ في تككيف جدار اللمية كالنسيج الكسطي لػالكراؽ 

) الميزكفيؿ( مما سػبب زيػادة ظهػكر العقػد مػا زاد مػف عػدد ااكراؽ . كقػد يرجػع سػبب ذلػؾ أرػر عنصػر 



ات كااغشػػػػػية الحيػػػػػة النتػػػػػركجيف الػػػػػذم يشػػػػػبع النمػػػػػك اللضػػػػػرم مػػػػػف لػػػػػالؿ دلكلػػػػػه فػػػػػي بنػػػػػاء البركتينػػػػػ

كالبركتكبالـز كااحماض النككية ر كالذم يزيد مف نشاط انقساـ كتكسع اللاليا ممػا يػؤدم الػى اسػتطالة 

سالميات بعض العقد التاجية تحت التربة كظهكر ػا فػكؽ سػطح التربػة ممػا ادل الػى زيػادة عػدد ااكراؽ 

انػزيـ فػي مراحػؿ نمػك  80نشػيط اكرػر مػف ( . فضالن عف أرر البكتاسيكـ في ت2002المتككنة )الدكرم ر

النبػػات الملتمفػػة ر كالػػذم يحػػافظ عمػػى بقػػاء ااكراؽ نشػػطة كفعالػػة حتػػى كصػػكؿ النبػػات مراحػػؿ متقدمػػة  

( . ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع مػػػا كجػػػد  ) التميمػػػي ر 2011مػػػف عمػػػر  ك ػػػذا يزيػػػد مػػػف عػػػدد ااكراؽ ) الشػػػبينير 

 ( . 2016ر  Asnakechك  Mitika( ك) 2014( ك ) ك يب ك ادم ر2009
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( الى كجكد فرؽ معنكم بيف مستكيات ااضافة اارضػية اذ اعطػى المسػتكل 5يشير جدكؿ )

اعمػػى متكسػػط لصػػفة المسػػاحة الكرقيػػة كالػػذم بمػػ   1-كيػػـ .ق N150ر  P 60ر 80Kنصػػؼ التكصػػية 

تكل بدكف تسػميد ارضػي )رش فقػط( %  قياسان الى المس20.95ر بنسبة زيادة مقدار ا   2سـ 596.58

فػي ااضػافة اارضػية  NPKر يعػزل سػبب ذلػؾ الػى أرػر  2سـ  534.35كالذم حقؽ اقؿ متكسط بم  

في تككيف ااغشية اللمكية كانقساـ اللاليػا كتطػكر الجػذكر ممػا سػاعد فػي انتشػار ا كزيػادة امتصاصػها 

جميػػػع اجػػػزاء النبػػػات ر كزيػػػادة محتػػػكل لمميػػػذيات كنقػػػؿ السػػػكريات مػػػف امػػػاكف تككينهػػػا فػػػي الكرقػػػة الػػػى 

( كالذم سا ـ في زيادة معدات التمريؿ الكاربكني فػي النبػات كالػذم انعكػس عمػى 6الكمكركفيؿ جدكؿ )

( مػػف تطػػكر ااعضػػاء 1990زيػػادة المسػػاحة الكرقيػػة ر تتفػػؽ  ػػذ  النتيجػػة مػػع مػػا اشػػار اليػػه السػػا ككي)

ذ  الميػػذيات بالكميػػات الكافيػػة لمنبػػات سػػا ـ فػػي زيػػادة النباتيػػة باللدمػػة الجيػػدة لممحصػػكؿ ر اف تػػكافر  ػػ

عمميػػػػة التمريػػػػؿ الكػػػػاربكني كمػػػػا ينػػػػتج عنهػػػػا مػػػػف الكاربك يػػػػدرات فضػػػػالن عػػػػف تنشػػػػيط بنػػػػاء البركتينػػػػات 



كالكمكركفيػؿ بمسػػاعدة منظمػػات النمػػك التػػي تعمػػؿ عمػػى اانقسػػاـ كااسػػتطالة لملاليػػا كاسػػيما فػػي مرحمػػة 

ر kraussعكس ايجابيػػا عمػػى نمػػك ااكراؽ كزيػػادة مسػػاحتها السػػطحية .)تكػػكيف ااكراؽ الحديرػػة ممػػا يػػن

( تفػكؽ التركيػز 5( . تظهر النتالج فػي جػدكؿ )2006ر   Elsahookie؛  1999؛ النعيمي ر 1993

اقػػؿ  1-. لتػػرNPKغػػـ 3ر فيمػػا سػػجؿ التركيػػز  2سػػـ 550.74رشػػان كالػػذم بمػػ    1-. لتػػر NPKغػػـ 10

. تعػػػزل  ػػػذ  الزيػػػادة فػػػي المسػػػاحة الكرقيػػػة الػػػى تػػػيرير  2سػػػـ 502.74متكسػػػط لهػػػذ  الصػػػفة كالػػػذم بمػػػ  

العناصر الميذية المضافة رشان في زيادة انقساـ اللاليا المرستمية كمف رـ زيادة في المجمػكع اللضػرم 

كالجذرم مما يسهـ في زيادة كفاءة اامتصاص لمميذيات كمف رـ زيادة كفاءة عمميػة التمريػؿ الكػاربكني 

لنمػك كتػيلير الشػيلكلة كانتظػاـ عمػؿ الهركمكنػات التػي تعمػؿ عمػى اانقسػاـ كااسػتطالة ك اطالة مدة ا

كا سيما مرحمة ااكراؽ الحديرة التككيف مما ينعكس ايجابيان عمى نمك ااكراؽ كزيادة مساحتها السطحية 

(Muchdarاف نقػػص الميػػذيات ك 1990ر . ) عػػدـ جا زيتهػػا لمنبػػات كلصكصػػان عنصػػر البكتاسػػيكـ فػػي

مراحػػؿ النمػػك اللضػػرم يػػؤدم الػػى اكسػػدة المرافقػػات اانزيميػػة المهمػػة فػػي عمميػػة نقػػؿ االكتركنػػات فػػي 

عممية الفسفرة الضكلية مما يسبب تكقؼ تككيف الكمكركفيؿ كبالتالي يؤرر عمى عممية التمريؿ الكاربكني 

( . اف مرحمػػػػة ممػػػػىء المصػػػػبات تعتمػػػػد Cakmak .2005ة الكرقيػػػػة ) ممػػػػا يػػػػؤرر سػػػػمبان عمػػػػى المسػػػػاح

 رLeeككميػػػة ااشػػػعة الضػػػكلية السػػػاقطة عميهػػػا )عمػػػى المسػػػاحة الكرقيػػػة لمنبػػػات بالدرجػػػة ااسػػػاس 

Tollenaar 2007ر. ) 

والتـداخل بينهمـا فـي صـفة المسـاحة  NPK( : تأثير التسميد االرضي والتغذية الورقيـة بالــ5جدول )

 ( في نبات الذرة الصفراء2مالورقية )س

مستكيات التسميد اارضي 
 1-كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ



 493.22 540.04 520.54 419.08 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

522.38 539.62 541.05 534.35 

 سماديةنصؼ التكصية ال
N150, P60, K80 

566.77 592.05 630.92 596.58 

  LSD5%  =76.74التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=44.31 
 570.67 550.74 502.74 المتكسط

 LSD5%  =44.31لمرش الكرقي 

جػػكد فػػرؽ ( ك 5فيمػػا يلػػص التػػدالؿ بػػيف مسػػتكيات التسػػميد اارضػػي كالػػكرقي بػػيف الجػػدكؿ )

+  1-كيػػـ.ق  N150,P60,K80معنػكم بػيف معػػامالت التػدالؿ ر اذ حققػت معاممػػة نصػؼ التكصػية 

اعمػػى متكسػػػط لصػػػفة المسػػاحة الكرقيػػػة كالتػػػي بميػػػت  1-.لتػػػر NPKغػػػـ 10معاممػػة الػػػرش معاممػػػة الػػرش

% عػػػػػف معاممػػػػػػة بػػػػػدكف تسػػػػػػميد ارضػػػػػي + معاممػػػػػػة 44.21كبنسػػػػػػبة زيػػػػػادة مقػػػػػػدار ا  2سػػػػػـ  630.92

كيعػػػزل سػػػبب ذلػػػؾ الػػػى تػػػيرير   2سػػػـ 419.08التػػػي سػػػجمت اقػػػؿ متكسػػػط بمػػػ   1-تػػػر.لNPKغػػػـ3الػػػرش

التدالؿ بيف ااضافة اارضية  كالكرقية مف تكفير العناصر بالكميات التي يحتاجها النبات مما زاد مف 

 ( .2005( ر ك ذا يتفؽ مع )الفالحي ر1991النمك اللضرم كلاصةن المساحة الكرقية ) العاني ر

 ( .SPAD) بوحدة  الكمي روفيلالكمو  – 4-5

( تفػػػػػػػكؽ مسػػػػػػػتكل ااضػػػػػػػافة اارضػػػػػػػية نصػػػػػػػؼ التكصػػػػػػػية 6تشػػػػػػػير النتػػػػػػػالج فػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ )

N150,P60,K80 معنكيػػػػػان عمػػػػػى بقيػػػػة المسػػػػػتكيات باعطالػػػػػه اعمػػػػى متكسػػػػػط لصػػػػػفة دليػػػػػؿ  1-كيػػػػـ.ق

 % قياسػػان الػػى المسػػتكل بػػدكف18.63ر كبنسػػبة زيػػادة مقػػدار ا  SPAD 50.41الكمكركفيػػؿ كالػػذم بمػػ  

. كالػذم لػـ  42.49SPADتسميد ارضي )رش فقط( كالذم سجؿ اقؿ متكسػط لهػذ  الصػفة كالػذم بمػ  

. فيمػا يلػص اضػافة الميػذيات  45.70SPADيلتمؼ معنكيان عمى المسػتكل رمػث التكصػية الػذم بمػ  



معنكيػػان باعطالػػه اعمػػى متكسػػط لصػػفة دليػػؿ  1-. لتػػر NPKغػػـ 10( تفػػكؽ التركيػػز 6رشػػان يبػػيف جػػدكؿ )

. الػػذم سػػجؿ اقػػؿ  1-.لتػػرNPKغػػـ 3ر قياسػػان الػػى التركيػػز  SPAD 47.720كركفيػػؿ كالػػذم بمػػ  الكم

 10ر بينما لـ يكف  نػاؾ فػرؽ معنػكم بػيف التركيػزيف  SPAD  43.27متكسط لهذ  الصفة كالذم  بم 

. كقػػػد يعػػػزل السػػػبب فػػػي زيػػػادة محتػػػكل الكمكركفيػػػؿ فػػػي اكراؽ النباتػػػات التػػػي تػػػـ  1-.لتػػػرNPKغػػػـ 5ك

اارضػي كالػرش الػكرقي ممػا زاد مػف محتػكل  ػذ  العناصػر فػي انسػجة النبػات  NPKبعناصر  تسميد ا

ممػػػػا دفػػػػع النبػػػػات الػػػػى امتصػػػػاص العناصػػػػر النػػػػادرة كالحديػػػػد كالمينيسػػػػيـك بفعػػػػؿ اامتصػػػػاص التػػػػارزم 

Syngrasim absorption   كالذم يقصد به امتصاص عنصر معيف يحفػز عمػى امتصػاص عنصػر

كالتػي تشػترؾ  )2001كالػركف . Lambersيف مػادة معينػة فػي جسػـ النبػات )الر يشترؾ معان في تكػك 

في بناء صبية الكمكركفيؿ ر مما زاد مف محتكا ا عمى سطكح حبيبات الكرانا في البالستيدات اللضرر 

فضالن عػف أرػر عنصػر البكتاسػيكـ فػي تنشػيط انزيمػات بنػاء  ػذ  المػكاد ر كالػذم يزيػد مػف سػرعة انتقػاؿ 

درة مػػف الجػػذكر الػػى مكاقػػع بنػػاء  ػػذ  المػػكاد فػػي ااكراؽ كااعضػػاء االػػرل ر فضػػالن عػػف العناصػػر النػػا

 Barkerليزيد مف كفاءة اامتصاص الحيكم لمجذكر مف  ذ  العناصر ) Carrirsتنشيط كبناء حكامؿ 

( . ك ػػػذا يػػػؤدم الػػػى تػػػكازف غػػػذالي فػػػي جسػػػـ النبػػػات يػػػنعكس ايجابيػػػا عمػػػى بنػػػاء 2007ر pilbeamك 

كركفيػؿ ر اذ يػدلؿ النػايتركجيف فػي تركيػب صػبية الكمكركفيػؿ كالصػبيات المسػاعد  كتحتػكم صبية الكم

% مف نايتركجيف ااكراؽ ر كاف البالستيدات تحتػكم عمػى نصػؼ المحتػكل الكمػي لمنػايتركجيف 70عمى 

 ( . 1989)الصحاؼ ر 

حصػكؿ عمػى ادل الػى ال NPKنجد اف التدالؿ بيف التسميد اارضي كالتيذية الكرقية بسماد 

عنػػػد معاممػػػة التػػػدالؿ تسػػػميد ارضػػػي بنصػػػػؼ  SPAD 53.12اعمػػػى متكسػػػط لػػػدليؿ الكمكركفيػػػؿ بمػػػ  

ر كبنسػػػبة زيػػػادة قػػػدر ا 1-.لتػػػر NPKغػػػـ  5+ معاممػػػة الػػػرش  1-كيػػػـ .ق N150,P60,K80التكصػػػية 

كالتػػي  1-.لتػػرNPKغػػـ  3% عػػف معاممػػة بػػدكف تسػػميد ارضػػي + معاممػػة الػػرش معاممػػة الػػرش 34.76



ر كالتػػػي تلتمػػػؼ معنكيػػػان عػػػف معاممػػػة نصػػػؼ  SPAD 39.42متكسػػػط لهػػػذ  الصػػػفة بمػػػ  سػػػجمت اقػػػؿ 

ر يعػػزل  SPAD 51.89التػػي حققػػت  1-. لتػػر NPKغػػـ 10التكصػػية + معاممػػة الػػرش معاممػػة الػػرش

سػػبب الزيػػادة الػػى أرػػر التسػػميد اارضػػي الػػذم يزيػػد مػػف جا زيػػة العناصػػر فػػي التربػػة كالتيذيػػة الكرقيػػة 

نبات في اكقات حرجة مف عمر النبات ر كبالتالي تػكفير متطمبػات النمػك الجيػدة المهمة في سد حاجة ال

مػػف اف اللدمػػػة الجيػػػدة لممحصػػكؿ تزيػػػد مػػػف ( 2010ر  Vermaك Verma ر ك ػػذا مػػػا اشػػار أليػػػه )

صفات النمك ر اذ ارػرت ايجابيػان عمػى محتػكل الكمكركفيػؿ فػي ااكراؽ . كاف نقػص  ػذ  الميػذيات سػبب 

كالذم يضاؼ الى فقداف فعالية ااحماض النككية كالبركتينات التركيبيػة ر كالنػاتج  مف اسباب الشيلكلة

مػػف عػػػدـ التػػكازف فػػػي منظمػػػات النمػػك المحفػػػزة كالمربطػػػة كقمػػة تكػػػكيف السػػػايتككاينيف الػػذم يحػػػافظ عمػػػى 

RNA  مػػػف التحمػػػؿ ر كيعمػػػؿ عمػػػى ربػػػطtRNA  مػػػعmRNA  فػػػي ارنػػػاء تكػػػكيف البػػػركتيف كالكمكركفيػػػؿ

لػػػرل إذ تصػػػبح  ػػػذ  المركبػػػات عديمػػػة المػػػكف كتلػػػزف فػػػي الفجػػػكة كتكػػػكف الكمكركبالسػػػت كالصػػػبيات اا

( . امػػػا سػػػبب الزيػػػادة فػػػي المعاممػػػة 1999كالػػػركف ر Oriمتشػػػيلة كغيػػػر قالمػػػة بالعمميػػػات الكظيفيػػػة ) 

فيرجع الى ككف عدد ااكراؽ في  ػذ   1-.لترNPKغـ 5نصؼ التكصية + معاممة الرش معاممة الرش 

غػػػـ 10مػػػف عػػػدد اكراؽ نباتػػػات معاممػػػة نصػػػؼ التكصػػػية + معاممػػػة الػػػرش معاممػػػة الػػػرش المعاممػػػة اقػػػؿ

NPK( ممػػا زاد مػف محتػكل الكمكركفيػػؿ فػي ااكراؽ ر انػه كممػػا زاد عػدد ااكراؽ قػػؿ 4جػدكؿ )  1-.لتػر

 Tollenaarكبػالعكس ) المتككنػة الكمكركفيؿ فيهػا نتيجػة لممنافسػة بػيف ااكراؽ عمػى جزيلػة الكمكركفيػؿ 

( . كربمػا يعػزل سػػبب الزيػادة الػى التفػكؽ فػػي صػفات قطػر السػاؽ ك عػػدد ااكراؽ ك 1992لػركف ر كا,

( كذلػػػػؾ ألرػػػػر الكمكركفيػػػػؿ فػػػػي عمميػػػػة التمريػػػػؿ 7,5,4,3المسػػػػاحة الكرقيػػػػة ك الػػػػكزف الجػػػػاؼ) الجػػػػداكؿ 

الكػػػاربكني كزيػػػادة مػػػدة بقػػػاء ااكراؽ نشػػػطة كلضػػػراء كتجمػػػع المػػػادة الجافػػػة مػػػف لػػػالؿ نشػػػاط اللاليػػػا 

( 1968ر Hassioك Fisherكبالتالي زيادة نكاتج عممية التمريؿ الكاربكني )  CO2ككفالتها في تمريؿ 

كالتػػػي انعكسػػػت ايجابيػػػان عمػػػى محتػػػكل الكمكركفيػػػؿ فػػػي ااكراؽ .  ػػػذ  النتػػػالج تتفػػػؽ مػػػع )ك يػػػب ك ػػػادم 



( ك ) عبػػػػػػػػػػد ك السػػػػػػػػػػا ككي ر 2013)صػػػػػػػػػػالح كالػػػػػػػػػػركف ر( ك2011ر Arnallك  Moges( ك)2014

 الذيف اشاركا الى زيادة محتكل الكمكركفيؿ بزيادة مستكيات التسميد .  (2008

 

 

 

 

 

 

والتــداخل بينهمــا فــي متوســط دليــل  NPK( : تــأثير التســميد االرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ6جــدول )

 ( في نبات الذرة الصفراءSPADالكموروفيل )بوحدة 

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 42.49 44.09 43.97 39.42 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

44.19 45.75 47.17 45.70 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

46.22 53.12 51.89 50.41 

  LSD5%  =4.101التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=2.36 
 47.72 47.62 43.27 المتكسط

 LSD5% =2.36لمرش الكرقي 



 الوزن الجاف لممجموع الخضري ) غم ( . -4-6

تػػرتبط المػػادة الجافػػة لمنبػػات بالمسػػاحة الكرقيػػة كمكسػػـ نمػػك كمعػػدؿ النمػػك النبػػات النػػاتج عػػف 

(ر 2008بنشاط اللاليا كمحتكل الكمكركفيؿ ) عبد كالسا ككي ركفاءة عممية التمريؿ الكاربكني المرتبط 

( الػػى كجػػكد فػػرؽ معنػػكم بػػيف المتكسػػطات الحسػػابية لمػػكزف الجػػاؼ بػػػتيرير 7تشػػير النتػػالج فػػي الجػػدكؿ )

 1-كيـ .ق N150,P60,K80مستكيات التسميد اارضي ر إذ أعطت معاممة التسميد نصؼ التكصية 

غػػـ ر التمػػؼ معنكيػػان عػػف المسػػتكل بػػدكف  371.85ؼ لمنبػػات بمػػ  مػػع الػػرش اعمػػى متكسػػط لمػػكزف الجػػا

مػػع الػػرش  1-كيػػـ .ق N100,P40,K53تسػػميد ارضػػي )معاممػػة الػػرش فقػػط( كالمسػػتكل رمػػث التكصػػية 

% عمػػػى  27.21ك  57.16غػػػـ كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا 292.29ك 236.60كالػػػذم سػػػجؿ كػػػؿ منهػػػا 

أرػػر النتػػركجيف فػػي بنػػاء انسػػجة الجسػػـ مػػف لػػالؿ  التػػكالي . يعػػزل سػػبب الزيػػادة فػػي الػػكزف الجػػاؼ الػػى

دلكله في تركيب ااغشية اللمكية كالعضيات كالمادة النككية كااحماض اامينية كاانزيمػات كمركبػات 

( كمف رـ زاد عدد 2الطاقة مما ادل الى زيادة حجـ اللاليا كسرعة انقسامها فزاد ارتفاع النبات جدكؿ )

(  كبالتػػػػالي زيػػػػادة المػػػػادة 3( كقطػػػػر السػػػػاؽ جػػػػدكؿ )5قيػػػػة جػػػػدكؿ )ر الك  ( كالمسػػػػاحة4ااكراؽ جػػػػدكؿ )

الكاربك يدراتية كالتي يحفز انزيمات نقمها الػى انسػجة الجسػـ عنصػر البكتاسػيـك كالفسػفكر ممػا ادل الػى 

( . فضالن عف أرر البكتاسيكـ في تنشيط 1988حصكؿ زيادة في الكزف الجاؼ ) ابك ضاحي كاليكنس ر

اللمػػكم لملاليػػا الككلنكيميػػة التػػي تزيػػد مػػف سػػمؾ السػػيقاف كتقكيتهػػا ر فضػػالن عػػف تحفيػػز  عمميػػة اانقسػػاـ

عممية التمريؿ الكاربكني مػف لػالؿ زيػادة المسػاحة الكرقيػة كمحتػكل الكمكركفيػؿ ممػا زاد مػف بنػاء المػكاد 

 2001لػركف رالمصنعة كسرعة انتقالها الى اماكف اللزف مما زاد مف تراكـ المادة الجافة ) األلكسػي كا

؛ مػػػػانع  2009؛ االكسػػػي ر2012( . ك ػػػذا يمارػػػػؿ مػػػا كجػػػد  )  ػػػػادم ك ك يػػػب ر 1999؛ النعيمػػػي ر

 ( . 2014ككاظـ ر



( كجكد زيادة معنكية في الكزف الجػاؼ بزيػادة 7فيما يلص تراكيز الرش تبيف نتالج الجدكؿ )

 330.29كزف الجاؼ بمػ  اعمى معدؿ ال 1-.لترNPKغـ  10تراكيز الرش الكرقي ر اذ اعطى التركيز 

عمى التكالي ر  1-.لترNPKغـ5ك 3% قياسان الى التركيزيف  6.90ك  26.30غـ بنسبة زيادة مقدار ا 

.  1-.لتػػرNPKغػـ 3غػـ عنػد تركيػز الػرش  261.50فيمػا حصػؿ عمػى اقػؿ متكسػط لمػكزف الجػػاؼ بمػ  

اد مػػػف كفػػػػاءة عػػػػف طريػػػؽ ااكراؽ ممػػػػا ز  NPKيعػػػزل سػػػبب ذلػػػػؾ الػػػى اامتصػػػػاص السػػػريع لمعناصػػػر 

امتصػػاص المػػاء كالعناصػػػر الميذيػػة كتمريػػؿ غػػػاز رنػػالي اككسػػيد الكػػػاربكف ممػػا رفػػع مػػػف كفػػاءة عمميػػػة 

التمريػػػؿ الكػػػاربكني كزيػػػادة معػػػدات نكاتجػػػه كسػػػرعة نقمهػػػا الػػػى مكاقعهػػػا كبالتػػػالي زاد كزف المػػػادة الجافػػػة 

kannan)  كزيادة جا زية ااحماض  ( . فضالن عف دلكؿ النتركجيبف في تركيب المادة الحية1986ر

مف قبؿ عنصر البكتاسيـك ر مما ساعد عمػى زيػادة  Nitrate reductaseاامينية نتيجة لتنشيط انزيـ 

 ( .2000ر  IPIكمية المكاد المصنعة في ااكراؽ ك ذا بيرر  يزيد مف تراكـ المادة الجافة )

التـداخل بينهمـا فـي متوسـط الـوزن و  NPK( : تأثير التسميد االرضي والتغذية الورقيـة بالــ7جدول )

 الجاف لممجموع الخضري )غم( في نبات الذرة الصفراء

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 236.60 259.28 232.48 218.03 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

281.66 294.42 300.80 292.29 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

284.82 399.96 430.78 371.85 

  LSD5%  =20.59التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 



 لمتسميد اارضي 330.29 308.95 261.50 المتكسط
LSD5%=11.88  لمرش الكرقيLSD5%  =11.88 

( 7الؿ بػػيف التسػػميد اارضػػي كالتيذيػػة الكرقيػػة فتبػػيف النتػػالج فػػي الجػػدكؿ )امػػا بالنسػػبة لمتػػد

كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة بػػيف معػػامالت التػػدالؿ فػػي صػػفة الػػكزف الجػػاؼ ر اذ حصػػؿ عمػػى اعمػػى متكسػػط 

+ معاممػة 1-كيػـ .ق N150,P60,K80غـ عنػد معاممػة نصػؼ التكصػية  430.78لمكزف الجاؼ بم  

رشان كالتي تفكقت معنكيان عمػى جميػع معػامالت التػدالؿ ر فيمػا  1-.لترNPKغـ 10الرش معاممة الرش 

اقػؿ متكسػط بمػ   1-.لتػرNPKغػـ 3اعطت معاممة بػدكف تسػميد ارضػي + معاممػة الػرش معاممػة الػرش 

غـ . يعزل سبب الزيػادة الػى أرػر التكامػؿ بػيف اضػافة ااسػمدة ارضػان كرشػها كرقيػان فػي تمبيػة  218.03

ذيات لالؿ مراحؿ حياة النبات . مما زاد مػف معػدات تمريمهػا كانتقالهػا عبػر حاجة النبات مف  ذ  المي

النسػػػؽ النػػػازؿ مػػػف ااكراؽ الػػػى السػػػاؽ كالجػػػذكر ممػػػا انعكػػػس ايجابيػػػان فػػػي تػػػراكـ كممػػػىء انسػػػجة الجسػػػـ 

( فضػالن عػف 2011)المصبات( بهذ  المكاد مما سبب زيادة في الكزف الجاؼ )المكسػكم كابػك ضػاحي ر

تز ير الذكرم كاانركم مما سبب زيادة في فترة النمك اللضػرم ممػا زاد مػف معػدات تػراكـ تيلير مدة ال

( .  ػػػذ  2013( ك )كػػػريـ كالػػػركف ر1990المػػادة الجافػػػة فػػػي السػػػيقاف كااكراؽ كالجػػػذكر )السػػػا ككي ر

( ك)التميمػػػػػي 2012( ك) المكسػػػػػكم كابػػػػػك ضػػػػػاحي ر2007( ك)طػػػػػهر2003النتػػػػػالج تتفػػػػػؽ مػػػػػع)ليركر

 اشاركا الى حصكؿ زيادة في الكزف الجاؼ بزيادة مستكيات التسميد اارضي كالكرقي .  ( الذيف2009ر

 طول العرنوص )سم( -4-7

( اف لكػػؿ مػػف ا ضػػافة اارضػػية كالتيذيػػة الكرقيػػة كالتػػدالؿ بينهػػا أرػػران 8تبػػيف نتػػالج الجػػدكؿ )

ر  60Pر  80Kمعنكيػػا فػػي طػػكؿ العرنػػكص ر كقػػد أعطػػى مسػػتكل ااضػػافة اارضػػية نصػػؼ التكصػػية 

150Nسػػـ كبنسػػبة زيػػادة كبنسػػبة زيػػادة 21.866ر أعمػػى متكسػػط لصػػفة طػػكؿ العرنػػكص بمػػ   1-كيـ. ػػػ

% عػػػف المسػػػتكل بػػػدكف تسػػػميد ارضػػػي )معاممػػػة الػػػرش فقػػػط( كالػػػذم أعطػػػى أقػػػؿ متكسػػػط بمػػػ  20.88



المضاؼ أرضان ممػا زاد مػف جا زيػة  ػذ  العناصػر فػي  NPKسـ . يعزل سبب ذلؾ الى أرر 18.088

ة كلاصةن فػي مراحػؿ تكػكيف العرنػكص كمرحمػة بػدء التز يػر اانرػكمر إذ يػدلؿ النتػركجيف فػي بنػاء الترب

المكاد الكاربك يدراتية العضكية المهمة في بناء العرنكصر فضالن عف أرر الفسفكر في تككيف الحكامض 

لكلػػه فػػي تركيػػب القػػادر عمػػى تزكيػػد النبػػات بالطاقػػة فضػػالن عػػف د ATPالنككيػػة كالمبيػػدات الفكسػػفاتية ك 

التي يعتمد نشاطها العديد مف العمميات اايضية كايضان لُه أرر  NADPHك  NADمرافقات اانزيمات 

فػػػػي أنقسػػػػاـ اللاليػػػػا كعمميػػػػات تحػػػػرر الطاقػػػػة كنمػػػػك كتطػػػػكر الجػػػػذكر ممػػػػا سػػػػاعد فػػػػي انتشػػػػار ا كزيػػػػادة 

في التكغؿ كاانتشارر  ( مما ساعد ا1امتصاصها لمميذيات ككف انسجة التربة مزيجية غرينية جدكؿ )

( ممػا يعنػي أنتقػاؿ نػكاتج التمريػػؿ 5جميػع  ػذ  العكامػؿ سػا مت فػي تكػكيف مسػاحة كرقيػة جيػدة جػدكؿ )

)ااكراؽ( الػػػػػى المصػػػػػب )العرنػػػػػكص( كبالتػػػػػالي زيػػػػػادة فػػػػػي طػػػػػكؿ العرنػػػػػكص  المصػػػػػدرالكػػػػػاربكني مػػػػػف 

النسبة لمعامالت تراكيز (. اما ب2008( ر )البيركتي كالركفر 1990( ر )السا ككير1999)النعيمير 

( تفػػػػػػػكؽ معاممػػػػػػػة الػػػػػػػرش بتركيػػػػػػػز 8الػػػػػػػرش الػػػػػػػكرقي فػػػػػػػيالحظ مػػػػػػػف النتػػػػػػػالج المكجػػػػػػػكدة فػػػػػػػي الجػػػػػػػدكؿ )

سـ كبنسبة زيادة 21.022معنكيان بإعطاله أعمى متكسط لصفة طكؿ العرنكص بم   1-.لترNPKغـ10

يكف  ناؾ  سـ. فيما لـ19.300كالذم أعطى أقؿ متكسط بم   -1.لترNPKغـ3% عف التركيز 8.92

ر تعػزل سػبب تمػؾ الزيػادة فػي طػكؿ العرنػكص الػى  1-.لتػرNPKغػـ10ك  5فرقان معنكيان بػيف التركيػزيف 

أرر التيذية الكرقية في سد متطمبات النمك في مراحؿ حرجة مف حياة النبات كلاصةن فػي مرحمػة تكػكيف 

ممػػا سػػبب زيػػادة طػػكؿ العرنػػكصر فضػػالن عػػف أرػػر النتػػركجيف فػػي احػػداث السػػيادة القميػػة فػػي العرنػػكص 

العرنكص كالذم يعد مصػب لنػكاتج تمريػؿ المركبػات النتركجينيػة كالفكسػفاتية العضػكية كالمتمرمػة بصػكرة 

( ر فضػػػال عػػػف 2007عمػػػى ااكراؽ )طػػػهر NPKجيػػػدة بسػػػبب تكزيعهػػػا المتجػػػانس نتيجػػػة رش عناصػػػر 

عرنػػكصر ك ػػذا يتفػػؽ مػػع ا ميػػة البكتاسػػيـك المشػػجع انزيمػػات نقػػؿ نػػكاتج اايػػض اللمػػكم نحػػك تكػػكيف ال

 ( .2012( ك ) ادم ك ك يبر2008( ك )البيركتي كالركفر2003)ليركر



أكضػػحت النتػػالج فػػي  NPKفيمػػا يلػػص التػػدالؿ بػػيف ااضػػافة اارضػػية كالتيذيػػة الكرقيػػة بػػػ

+  1-كيـ. ػ150Nك  60Pك  80K( تفكؽ معاممة التدالؿ اضافة ارضية نصؼ التكصية 8الجدكؿ )

تفكقػػان معنكيػػان عمػػى جميػػع المعػػامالت بإعطالهػػا أعمػػى متكسػػط لصػػفة  1-.لتػػرNPKغػػـ10معاممػػة الػػرش 

% قياسان الى معاممة التدالؿ بدكف تسميد 38.37سـ كبنسبة زيادة مقدرا ا 23.33طكؿ العرنكص بم  

سػػـ. 16.86كالتػػي سػػجمت أقػػؿ متكسػػط بمػػ   1-.لتػػرNPKغػػـ3ارضػػي + معاممػػة الػػرش معاممػػة الػػرش 

أرػػػر السػػػماد الػػػكرقي كالػػػذم اصػػػبح مكمػػػالن لمسػػػماد المضػػػاؼ ارضػػػان فػػػي تطػػػكر تعػػػزل سػػػبب الزيػػػادة الػػػى 

الممػػتص لاللهػػا الػػى ااجػػزاء العميػػا  NPKااعضػػاء التكارريػػة لنبػػات الػػذرة الصػػفراء كألرػػر  فػػي تمريػػؿ 

( . 2013لمنبات مكاقع ااستفادة منها في تكػكيف العرنػكص كنشػكء ااز ػار عمػى العرنػكص )المكسػكمر

( ك 2003( ك )ليػػػركر2008( ك )البيركتػػػي كالػػػركفر2013تتفػػػؽ مػػػع )كػػػريـ كالػػػركفرك ػػػذ  النتػػػالج 

 ( .2013)صالح كالركفر

والتـداخل بينهمـا فـي متوسـط طـول  NPK( : تـأثير التسـميد االرضـي والتغذيـة الورقيـة بالــ8جدول )

 العرنوص )سم( في نبات الذرة الصفراء

مستكيات التسميد اارضي 
 1-كيـ. ػ

 المتكسط كرقيتراكيز الرش ال

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 18.08 18.66 18.73 16.86 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

20.5 20.86 21.06 20.81 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

20.53 21.73 23.33 21.86 

  LSD5%  =1.495 التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي



 لمتسميد اارضي 21.02 20.44 19.30 المتكسط
LSD5%=0.86  لمرش الكرقيLSD5%  =0.863 

  1-عدد الحبوب.عرنوص -4-8

يتحدد عدد الحبػكب النهػالي فػي نبػات الػذرة الصػفراء بصػكرة رليسػية بالنشػاط الػكظيفي لػالؿ 

( . يبدأ تككيف 2008الكراري )عبد كالسا ككيرالمرحمة الحرجة مف التز ير اانركمر فضالن عف العامؿ 

( رػػـ يتػػيرر 1994رWalbotك  Freelingاسػػابيع بعػػد البػػزكغ ) 5-4العرنػػكص كالمبػػايض لػػالؿ المػػدة 

 عدد الحبكب ككزنها احقان بحسب كفرة عكامؿ النمك.

ر  80K( الػػى تفػػكؽ المسػػتكل ااضػػافة اارضػػية نصػػؼ التكصػػية السػػمادية 9بػػيف الجػػدكؿ )

60P  150رNعمػػػػى بقيػػػػة المسػػػػتكيات باعطالػػػػه أعمػػػػى متكسػػػػط لصػػػػفة عػػػػدد الحبػػػػكب فػػػػي  1-كيـ. ػػػػػ

كالذم لـ يلتمؼ معنكيان عف المستكل رمػث التكصػية السػمادية  1-حبة.عرنكص 634.84العرنكص بم  

 . 1-حبة.عرنكص 603.06الذم بم  

افيػة المضػاؼ أرضػان الػى  ػذ  المعػامالت ممػا كفػر كميػات ك NPKيعزل سبب ذلؾ الى أرر 

مػػف اليػػذاء المصػػنع بعمميػػة التمريػػؿ الكػػاربكني كالػػذم ينتقػػؿ الػػى ااز ػػار الناشػػلة فتقػػؿ نسػػبة ااجهػػاض 

كبالتػػالي يزيػػد مػػف عقػػد ا عمػػى طػػكؿ العرنػػكصر إذ يقػػـك النبػػات بعقػػد كنضػػج البػػذكر التػػي تكػػكف مػػزكدة 

احمػػػاض اامينيػػػة ( . فضػػالن عػػػف أرػػػر النتػػركجيف فػػػي بنػػاء ا1990بنػػكاتج التمريػػػؿ الكػػاربكني )عيسػػػىر

ااساسػػية فػػي تكػػكيف البركتينػػات كمػػف رػػـ نقمهػػا لػػالؿ مرحمػػة التز يػػر لتزيػػد مػػف تكػػكيف منشػػات ااز ػػار 

(. أف عنصػػػػر النتػػػػركجيف يػػػػدلؿ فػػػػي بنػػػػاء الكمكركفيػػػػؿ كيزيػػػػد مػػػػف النمػػػػك 1990النشػػػػطة )السػػػػا ككير

الت اانزيميػػة كعمميػػة اللضػػرم بشػػكؿ كبيػػر كيػػدلؿ فػػي كػػؿ التفػػاعالت المرتبطػػة بػػالبركتكبالـز كالتفػػاع

التمريؿ الكاربكني مما زاد مف معدؿ بناء المكاد في ااكراؽ كتراكمها لالؿ مرحمة نشكء ااز ار كعقد ا 

( . فضػػػالن عػػػف أرػػػر البكتاسػػػيكـ فػػػي 1997كالػػػركف ر  Tollenerممػػػا زاد مػػػف فتػػػرة امػػػتالء الحبػػػكب )



ها فػي ااكراؽ الػى مكاقػع النشػكء الجديػػدة تشػجيع نقػؿ نػكاتج عمميػة التمريػؿ الكػاربكني مػف مكاقػع تصػنيع

( فضػػػػالن عػػػػف أرػػػػر  فػػػػي تنظػػػػيـ 1981كالػػػػركفر Mengelلػػػػالؿ التمقػػػػيح كاالصػػػػاب كعقػػػػد الحبػػػػكب )

الهرمكنػػات النباتيػػة التػػي لهػػا عالقػػة بتكػػكيف ااز ػػار كتمقيحهػػا كالصػػابها ر كػػؿ ذلػػؾ انعكػػس عمػػى زيػػادة 

 ( . 2014الجبكرم كالركفر( ك ذا ما اكد  )2000رIPIعدد الحبكب في العرنكص )

بتراكيز ملتمفة ر كقد أعطى  NPK( حدكث استجابة معنكية عند رش 9تبيف نتالج الجدكؿ )

 1-حبػػػة.عرنكص 630.22رشػػػان أعمػػػى متكسػػػط لصػػػفة عػػػدد الحبػػػكب بمػػػ   1-.لتػػػرNPKغػػػـ10التركيػػػز 

كسػػط لهػػذ  رشػػان كالػػذم سػػجؿ أقػػؿ مت 1-.لتػػرNPKغػػـ3% قياسػػان الػػى التركيػػز 13.59كبزيػػادة مقػػدار ا 

 1-.لتػرNPKغػـ 5. كالػذم لػـ يلتمػؼ معنكيػان عػف تركيػز الػرش  1-حبػة.عرنكص 554.80الصفة بمػ  

 .  1-حبة.عرنكص 599.99كالذم بم  

يعزل سبب ذلؾ الى األرػر المباشػر لمعناصػر الميذيػة فػي زيػادة معػدات النمػك ر ك ػذا يعنػي 

فػي عمميػة انقسػاـ كتكسػع  N.P.Kه كػؿ مػف زيادة المساحة اللضراء لمنبات مف لالؿ األرر الذم يؤديػ

( كتنشػػيط اانزيمػػات كالهرمكنػػات المسػػؤكلة عػػف بنػػاء كتكػػكيف المػػكاد 1999كاسػػتطالة اللاليػػا )النعيمػػير

التركيبية الدالمة في بناء انسجة النبات لالؿ مدة بناء ااجهزة التكاررية مما زاد مف كفػاءة تمريمهػا ممػا 

(. فضػالن عػف انلفػاض درجػات الحػرارة 1988)ابكضػاحي كاليػكنسرزاد مف عدد الحبكب في العرنكص 

في المكسـ اللريفي لالؿ فترة التز يػر اانرػكم كالتػي سػا ـ عمػى بقػاء حبػكب المقػاح محتفظػة بحيكيتهػا 

كتػػكفير المػػاء لمنبػػات جعػػؿ مػػف المبػػايض جػػا زة اسػػتقباؿ حبػػكب المقػػاح ممػػا زاد مػػف عػػدد الحبػػكب فػػي 

الزراعة في المكسػـ الربيعػي اذ ترتفػع درجػات الحػرارة لػالؿ التز يػر كالتػي العرنكص ر عمى العكس مف 

 ( .1985تؤرر في نسبة اللصب كذلؾ نتيجة لجفاؼ حبكب المقاح )السعد كالركفر

 

 



 

 

 

 

 

 

والتــداخل بينهــا فــي متوســط عــدد  NPK( : تــاثير التســميد االرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ 9جــدول )

 ( في نبات الذرة الصفراء .1-رنوصالحبوب في العرنوص )حبة.ع

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ3

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 547.11 570.27 599.20 511.87 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

571.47 610.24 627.47 603.06 

 كصية السماديةنصؼ الت
N150, P60, K80 

581.07 630.53 692.93 634.84 

  LSD5% =92.16التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=53.20 
 630.22 599.99 554.80 المتكسط

 LSD5%  =53.209لمرش الكرقي 

يالحػظ مػف النتػالج فػػي  فيمػا يلػص التػدالؿ بػيف ااضػافة اارضػية كالكرقيػػة كالتفاعػؿ بينهمػا

 692.93( حصػػػػػػكؿ أعمػػػػػػى متكسػػػػػػط لصػػػػػػفة عػػػػػػدد الحبػػػػػػكب فػػػػػػي العرنػػػػػػكص كالػػػػػػذم بمػػػػػػ  9الجػػػػػػدكؿ )



+ معاممػػػػة  1-كيـ. ػػػػػ150Nر  60Pر  80Kعنػػػػد معاممػػػػة التػػػػدالؿ نصػػػػؼ التكصػػػػية  1-حبػػػػة.عرنكص

فيمػػا أعطػػت معاممػػة التػػدالؿ بػػدكف تسػػميد + معاممػػة الػػرش  1-.لتػػرNPKغػػـ  10الػػرش معاممػػة الػػرش 

 . 1-حبة.عرنكص511.87اقؿ متكسط لهذ  الصفة بم   1-.لترNPKغـ 3مة الرش معام

كالػػػػػػركفر  Kogbe؛  2011؛ السػػػػػػعيدمر  2014ك ػػػػػػذا يتفػػػػػػؽ مػػػػػػع )الجبػػػػػػكرم كالػػػػػػركف ر 

( الذيف اشاركا الى اف  ناؾ زيادة معنكية في عدد الحبكب في العرنكص كحاصؿ الحبكب الػذرة 2003

 . NPKرضية كالكرقية بسماد الصفراء بزيادة متسكيات ااضافة اا

 حبة)غم( 1111وزن  -4-9

حبػة بزيػادة مسػتكيات  1000( كجػكد زيػادة معنكيػة فػي كزف 10أظهرت النتالج في الجدكؿ )

 50Nر  60Pر  80Kااضػػػػػافة اارضػػػػػية ر إذ حقػػػػػؽ مسػػػػػتكل ااضػػػػػافة اارضػػػػػية نصػػػػػؼ التكصػػػػػية 

ك  34.53كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا غػػػـ ر  236.024أعمػػػى متكسػػػط لهػػػذ  الصػػػفة كالػػػذم بمػػػ   1-كيـ. ػػػػ

% قياسػػان الػػى المسػػتكل بػػدكف تسػػميد ارضػػي )معاممػػة الػػرش فقػػط( كالمسػػتكل رمػػث التكصػػية عمػػى 9.77

غػػـ عنػػد المسػػتكل  175.440حبػػة كالػػذم بمػػ   1000التػػكالي ر فيمػػا حصػػؿ عمػػى أقػػؿ متكسػػط لػػكزف 

 بدكف تسميد ارضي )معاممة الرش فقط( .

المضػافة أرضػان فػي زيػادة مككنػات  N.P.Kاايجػابي لعناصػر يعزل سػبب الزيػادة الػى األرػر 

الحاصؿ كالتي انعكست عمػى الحاصػؿ ر إذ تػؤدم  ػذ  العناصػر أرػران مهمػان فػي زيػادة كزف الحبػة لػالؿ 

( مف لالؿ اطالة الفترة ما بيف التز ير كالنضج الفسيكلكجي 2012المكسـ اللريفي )عبداهلل كالركف ر 

(. كاف النتػػػػركجيف 2011ر  Dawoodفر كقػػػػت كػػػػاؼ امػػػػتالء الحبػػػػكب )اامػػػػر الػػػػذم أدل الػػػػى تػػػػكا

كالفسػػفكر يشػػػتركاف فػػي تركيػػػب العديػػػد مػػف المػػػكاد كالبركتينػػػات كالكاربك يػػدرات كاانزيمػػػات كالهرمكنػػػات 

ر  7ر  5كالكمكركفيؿ مما سبب زيادة في المساحة الكرقية كالكزف الجاؼ كمحتكل الكمكركفيػؿ )الجػداكؿ 

ر ايجػػػابي فػػػي عمميػػػة التمريػػػؿ الكػػػاربكني ممػػػا أدل الػػػى زيػػػادة تػػػراكـ المػػػادة اليذاليػػػة فػػػي ( ك ػػػذا لػػػه أرػػػ6



( مف اف السػماد 1997كالركف ) Tolenaar( ك ذا ما اكد  2000رIPIالحبكب كاطالة فترة اامتالء )

النتركجينػػػػي يسػػػػاعد عمػػػػى زيػػػػادة تػػػػراكـ المػػػػادة الجافػػػػة لػػػػالؿ مرحمػػػػة امػػػػتالء الحبػػػػكب فضػػػػالن عػػػػف أرػػػػر 

تاسػػػػيـك فػػػػػي زيػػػػػادة كفػػػػاءة نقػػػػػؿ الكاربك يػػػػػدرات كالبركتينػػػػػات مػػػػف ااكراؽ )المصػػػػػدر( الػػػػػى الحبػػػػػكب البك 

)المصب( ممػا سػبب زيػادة فػي كزف الحبػكبر كػكف الحبػكب تعػد المصػب االيػر لنػكاتج عمميػة التمريػؿ 

 ( .2013؛ الكناني ر  2006( . ك ذا يتفؽ مع )فرج كعبدالرزاؽ ر 2008الكاربكني)العبيدمر

معنكيػػػان فػػػي صػػػفة كزف  1-.لتػػػرNPKغػػػـ 10( تفػػػكؽ التركيػػز 10النتػػػالج فػػػي الجػػػدكؿ )بينػػت 

 3غػػػـ ر فيمػػػا أعطػػػى التركيػػػز 222.600حبػػػة باعطالػػػه أعمػػػى متكسػػػط لهػػػذ  الصػػػفة كالػػػذم بمػػػ  1000

 غـ .200.224أقؿ متكسط بم   1-.لترNPKغـ

ل عػػف طريػػؽ ااكراؽ بشػػكؿ مباشػػر كسػػريع أد N.P.Kيعػػزل سػػبب ذلػػؾ الػػى اف امتصػػاص 

الى زيادة في تراكيز ا في ااكراؽ مما زاد مف معدات تمريمها كمف رـ انتقالهػا الػى اجػزاء النبػات كمنهػا 

(. اذ أف الكزف النهالي لمحبكب يعتمد عمػى معػدؿ تػراكـ المػادة 2000رIPIالحبكب مما زاد مف اكزانها )

ر يػزداد بزيػادة لاليػا السػكيداء ( . كاف معدؿ نمػك البػذك 2000رDennisالجافة كطكؿ فترة  ذا التراكـ )

كحبيبات النشي فيها كالتي تعتمد عمػى حجػـ المصػدر ككفاءتػه فػي تجهيػز الميػذيات التػي تػرتبط بعكامػؿ 

( . كاف تحديػد كزف البػذرة يػرتبط 1982كالػركفر Schoperالنمك الملتمفة كا مها عنصػر النتػركجيف )

ك ػػي نتيجػػػة لمتػػدالؿ الػػكراري البيلػػي ر أف التيذيػػػة بزيػػادة عػػدد لاليػػا السػػكيداء كعػػػدد حبيباتهػػا النشػػكية 

المتكازنة مف العناصػر المهمػة كالفسػفكر كالبكتاسػيكـ تعطػي حبػة اكرػر كزنػا كاكرػر امػتالٍء كلاصػةن عنػد 

 ( .2001رش الميذيات في المراحؿ الحرجة مف عمر النبات )فترة امتالء الحبكب( )محمد ر

جبػػة بػػيف كزف الحبػػكب كعػػدد الحبػػكب كبػػيف ( كجػػكد عالقػػة ارتبػػاط مك 2006) Hamzaبػػيف 

؛ االكسي  1993ر  Krass؛  2003؛ ليركر 2009حاصؿ النبات.  ذ  النتالج تتفؽ مع )االكسير

 (.2005كالركفر



 

 

 

 

والتــداخل بينهــا فــي متوســـط وزن NPK(:تــاثير التســميد االرضــي والتغذيــة الورقيــة بالـــ11جــدول)

 حبة)غم(1111

مستكيات التسميد 
 1-يـ. ػاارضي ك

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 175.44 190.58 171.95 163.78 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

207.22 208.15 229.61 214.99 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

229.66 230.80 247.60 236.02 

   LSD5% =1.49التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=6.14 
 222.60 203.63 200.22 المتكسط

 LSD5%  =6.14لمرش الكرقي 

أدت  NPKنجد أف  ناؾ عالقة تػدالؿ معنكيػة مػا بػيف ااضػافة اارضػية كالتيذيػة الكرقيػة بػػ

غػـ عنػد معاممػة التػدالؿ نصػؼ التكصػية 247.600 الى الحصكؿ عمى أعمى متكسط لهذ  الصفة بم 

K80  رP60  رN150  غـ10+ معاممة الرشNPKقياسػان 51.17ر كبنسػبة زيػادة مقػدار ا  1-.لتر %

غـر 163.78كالتي أعطت أقؿ متكسط بم   1-.لترNPKغـ3عف معاممة بدكف تسميد + معاممة الرش 



مػػف تػػكفير  NPKالتيذيػػة الكرقيػػة بسػػماد (. يرجػػع سػػبب ذلػػؾ الػػى أرػػر ااضػػافة اارضػػية ك 10جػػدكؿ )

العناصر اليذالية كبصػكرة متكازنػة لػالؿ مراحػؿ النمػك كلاصػة لػالؿ فتػرة أمػتالء الحبػكب ممػا زاد مػف 

؛ المكسكم كابكضاحير  2013( . ذ  النتالج تتفؽ مع )كريـ كالركفر1990كزف الحبكب )السا ككير

 ( .2015؛ الفتالكم كالدليمي ر  2005؛ الفالحير 2011

 (1-)غم.نبات الواحد حاصل النبات -4-11

يعػػد حاصػػؿ النبػػات المحصػػمة النهاليػػة لفعاليػػات النبػػات كافػػة ر ك ػػك دالػػة لمككناتػػه الرليسػػية 

كصفات النمك االرلر إذ يتػيرر بعكامػؿ البيلػة كدرجػة الحػرارة كالرطكبػة كنػكع التربػة كالعناصػر اليذاليػة 

مسػؤكؿ عػف اظهػار الصػفة  جػيف 30الػى  20(. كبحدكد 2001المتكافرة ككرارية كنكع الصنؼ )ك يبر

(Elsahoolie2004ر. ) 

( الى كجكد فرقان معنكيان بيف مستكيات ااضافة اارضػيةر إذ حصػؿ 11تشير نتالج الجدكؿ )

عنػػد مسػػتكل ااضػػافة نصػػػؼ  1-غـ.نبػػات 199.859عمػػى أعمػػى متكسػػط لصػػفة حاصػػؿ النبػػات بمػػ  

% قياسػػػػان الػػػػى 35.34كبنسػػػػبة زيػػػػادة مقػػػػدار ا  1-كيـ. ػػػػػ 150Nر  60Pر  80Kالتكصػػػػية السػػػػمادية 

 147.569المستكل بدكف تسميد ارضي )معاممة الرش فقط( الذم اعطى أقؿ متكسط لهذ  الصفة بم  

فػي تحسػيف صػفات النمػك كافػة  NPK. يرجع سبب ذلؾ الى أرر ااضػافة اارضػية لسػماد  1-غـ.نبات

الكرقية كمحتكل الكمكركفيؿ كالكزف الجاؼ كالتي أنعكست ايجابػا  كارتفاع النبات كقطر الساؽ كالمساحة

( عمػػػى 9ر 10ر 8عمػػػى مككنػػػات الحاصػػػؿ طػػػكؿ العرنػػػكص ك كزف الحبػػػكب كعػػػدد الحبػػػكب )الجػػػداكؿ 

التكالير إذ أف اضافة  ذا السماد أرضُا ساعد عمػى زيػادة كفػاءة عمميػة التمريػؿ الكػاربكني كتحفيػز غمػؽ 

كلة كاطالة فترة امتالء الحبكب ككفاءة عممية نقؿ الكاربك يدرات كالبركتينات كفتح الريكر كتيلير الشيل

( 2000كالزيػت الػػى الحبػػكب ممػػا زاد مػػف حاصػػؿ النبػات كانعكػػس ذلػػؾ عمػػى الحاصػػؿ الكمػػي )النعيمػػير



؛  2012؛  ػػػػػػػػػادم كك يػػػػػػػػػب ر 2013؛ كالكنػػػػػػػػػاني كالجبػػػػػػػػػكرم ر 2005ك ػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػد  )الفالحػػػػػػػػػير

Brohi2000ر. ) 

( كجػػكد زيػػادة معنكيػػة فػػي حاصػػؿ النبػػات بزيػػادة تراكيػػز الػػرش 11ج فػػي الجػػدكؿ )بينػػت النتػػال

 3قياسػان لمتركيػػز  1-.لتػػرNPKغػـ10ك  5% لمتركيػػزيف 19.96ك  11.30الػكرقي كبنسػبة زيػػادة بميػت 

بػيعمى متكسػط لحاصػؿ النبػات بمػ   1-.لتػرNPKغـ10عمى التكالي ر اذ تفكؽ التركيز  1-.لترNPKغـ

غػػـ. يعػػزل سػػبب 161.641أقػػؿ متكسػػط بمػػ   1-.لتػػرNPKغػػـ3سػػجؿ التركيػػز غػػـ ر فيمػػا 193.917

عػف طريػؽ ااكراؽ بشػكؿ مباشػر كسػريع ادل  NPKالزيادة في  ذ  الصفة الى اف امتصاص عناصر 

الى زيادة تراكيز ا في ااكراؽ مما زاد مف اكزانها مف لالؿ اطالة مدة امػتالء الحبػكب كذلػؾ مػف لػالؿ 

حجـ النسيج اليذالي في الحبة )نسيج السكيداء( كزيادة كفاءة في تجميػع نػكاتج  تيلير الشيلكلة كزيادة

عممية التمريؿ الكاربكنير فضالن عف أرر  ػذ  العناصػر فػي نقػؿ المػكاد المصػنعة الػى امػاكف لزنهػا فػي 

كالػػػركف ر  Mohammad( ك ) 1990رMuchdar( ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )1995رPeltonenالحبػػػكب )

2009 . ) 

والتداخل بينها في متوسط حاصل  NPK: تاثير التسميد االرضي والتغذية الورقية بالـ  ( 11جدول )

 ( في نبات الذرة الصفراء1-النبات ) غم . نبات 

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 147.56 160.07 154.33 128.30 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

176.45 183.22 204.46 188.04 



 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

180.16 202.20 217.21 199.85 

  LSD5%  =9.78التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=5.65 
 193.91 179.91 161.64 المتكسط

 LSD5%  =5.65لمرش الكرقي 

( كجػكد فرقػػا معنكيػا بػيف معػامالت التػػدالؿ فػي ااضػافة ارضػية كالتيذيػػة 11أكضػح جػدكؿ )

+ معاممػة الػرش  1-كيـ. ػػ 150Nر  60Pر  80Kالكرقية. اذ تفكقت معاممة التدالؿ نصػؼ التكصػية 

لهػػػذ  الصػػػفة بمػػػ   معنكيػػػان عمػػػى جميػػػع معػػػامالت التػػػدالؿ باعطالهػػػا أعمػػػى متكسػػػط 1-.لتػػػرNPKغػػػـ10

% عػػػف معاممػػػة بػػػدكف تسػػػميد ارضػػػي + معاممػػػة 69.29كبنسػػػبة زيػػػادة مقػػػدار ا  1-غـ.نبػػػات 217.21

. يعزل سبب  1-غـ.نبات128.300كالتي أعطت أقؿ متكسط لهذ  الصفة بم   1-.لترNPKغـ3الرش 

فػي  NPKلكرقيػة بػػ ذ  الزيادة في حاصؿ النبات الى التارير المتدالؿ بيف ااضافة اارضػية كالتيذيػة ا

عممية التمريؿ الكاربكني كعممية تصنيع البركتيف مما زاد مف حجـ اندكسبيـر الحبػة ر ممػا زاد مػف عػدد 

ككزف  ػػػذ  الحبػػػكب ر اذ تحفػػػز  ػػػذ  العناصػػػر النبػػػات عمػػػى نقػػػؿ كافػػػة نػػػكاتج اايػػػض اليػػػذالي كلاصػػػة 

افسػة اجػزاء النبػات االػرل عمػى  ػذ  المركبات النتركجينية كالفكسفاتية نحك مؿء ااندكسبيـر كتقميػؿ من

المػػكاد الضػػركرية لتمػػؾ العمميػػات الحيكيػػة كالتػػي تتجمػػع فػػي الحبػػكب ر ك ػػذا يكسػػبها صػػفة نكعيػػة جيػػدة 

تؤ مهػػػػػػػا لمتنػػػػػػػافس ااقتصػػػػػػػادم كبكميػػػػػػػة سػػػػػػػماد أقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف كميػػػػػػػات ااسػػػػػػػمدة المضػػػػػػػافة لمتربػػػػػػػة فقػػػػػػػط 

(Neuman( . ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )1979رPongsakul  كRatanert  الػػػذم اشػػػار الػػػى اف 2001ر )

 اضافة الميذيات رشان كالى التربة يعمؿ عمى زيادة حاصؿ النبات .

 (.1-الحاصل الكمي )طن.هـ -4-11



( كجكد فركؽ معنكيػة بػيف مسػتكيات التسػميد اارضػي كالػكرقي 12بينت النتالج في الجدكؿ )

  150Nر  60Pر  80Kكالتػػػػػدالؿ بينهمػػػػػا ر اذ حقػػػػػؽ مسػػػػػتكل ااضػػػػػافة اارضػػػػػي نصػػػػػؼ التكصػػػػػػية 

ك  35.47كبنسػبة زيػادة مقػدار ا  1-طف. ػػ 9.328أعمػى متكسػط لصػفة الحاصػؿ الكمػي بمػ   1-كيـ. ػ

% لممستكييف بدكف تسميد ارضي )رش فقط( كرمث التكصية السمادية عمى التكالي ر فيما أعطى 8.77

 . 1-طف. ػ 6.8862المستكل بدكف أقؿ متكسط لمحاصؿ الكمي بم  

فػي مككنػات  NPKنكية عند المستكل نصؼ التكصية السمادية الى تارير الػػتعكد الزيادة المع

( كأعمػى معػدؿ لعػدد الحبػكب 8الحاصؿ ر إذ أعطى  ذا المستكل أعمى معدؿ لطكؿ العرنكص جدكؿ )

( ممػػػا زاد مػػػف حاصػػػؿ النبػػػات الكاحػػػد 10حبػػػة جػػػدكؿ ) 1000( كأعمػػػى كزف 9فػػػي العرنػػػكص جػػػدكؿ )

مى الحاصؿ الكمي. اذ كجدت عالقة ارتباط مكجبػة بػيف كزف الحبػكب ( مما أنعكس ايجابا ع11جدكؿ )

( ر كاف الحاصػػؿ الكمػػي يمرػػؿ المحصػػمة النهاليػػة 2006ر  Hamzaكعػػدد الحبػػكب كحاصػػؿ النبػػات )

( ر فضػػالن عػػف تػػيريرُ  فػػي صػػفات النمػػك كالػػذم حػػافظ 2012كالػػركفر  Salihلمككناتػػه ك ػػذا مػػا اكػػد  )

( ممػا زاد مػف تػدفؽ الميػذيات )نػكاتج التمريػؿ الكػاربكني ( 6جػدكؿ ) عمى محتكل معػيف مػف الكمكركفيػؿ

الى مناشئ الحبكب فزاد مف اعداد المبايض الملصبة كاطاؿ مػدة امتاللهػا ممػا سػبب زيػادة فػي اكزانهػا 

ك ذا انعكس ايجابا عمى عدد لاليا السكيداء كعدد الحبيبات النشكية ممػا سػبب زيػادة فػي كزف الحبػكب 

( . ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )السػػػعيدمر 2008ادة الحاصػػػؿ كتحسػػػيف نكعيتػػػه )عبػػد كالسػػػا ككير كالػػذم ادل زيػػػ

 ( . 2010كالركف ر  Najadi( ك ) 2011

( كجػػكد زيػػادة معنكيػػة فػػي الحاصػػؿ الكمػػي 12فيمػػا يلػػص تراكيػػز الػػرش الػػكرقي بػػيف جػػدكؿ )

 1-.لتػػرNPKغػػـ 10ك  5% لمتركيػػزيف 19.89ك  11.27بزيػػادة تراكيػػز الػػرش الػػكرقي كبزيػػادة بميػػت 

 .  1-طف. ػ 7.5453الذم أعطى اقؿ متكسط بم   1-.لترNPKغـ 3قياسا الى التركيز 



يعػػزل بسػػبب  ػػذ  الزيػػادة فػػي الحاصػػؿ الػػى تػػارير رش الميػػذيات ممػػا زاد مػػف تركيز ػػا دالػػؿ 

نسػػيج الكرقػػة ممػػا قمػػؿ التنػػافس بػػيف اعضػػاء النبػػات عمػػى  ػػذ  الميػػذيات ر ممػػا حفػػز عمػػؿ اانزيمػػات 

النمك المؤررة فػي اانسػقاـ كااسػتطالة كبنػاء المركبػات ااساسػية كالكاربك يػدرات كالبركتينػات كمنظمات 

كسرعة انتقالها عبر ااكعية الناقمة ر فضالن عف رفع مستكيات الكمكركفيػؿ كالتمريػؿ الكػاربكني ادل الػى 

عػػدد ااكراؽ جػػدكؿ ( ك 5زيػػادة مسػػتكيات بنػػاء اليػػذاء ممػػا انعكػػس عمػػى زيػػادة المسػػاحة الكرقيػػة جػػدكؿ )

( . ككػؿ ذلػؾ 1999( كالنعيمػي )1993ر Krauss( مما رفع قيـ مككنػات الحاصػؿ ك ػذا مػا اكػد  )4)

( ر )أبكضػػػػاحي 2001انعكػػػػس عمػػػػى زيػػػػادة الحاصػػػػؿ النهػػػػالي . ك ػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع )االكسػػػػي كالػػػػركفر

 ( .2012( ك ) ادم كك يبر2010كالتميمير

والتـداخل بينهـا فـي صـفة الحاصـل  NPKية الورقية بالـ ( : تاثير التسميد االرضي والتغذ12جدول )

 ( في نبات الذرة الصفراء1-الكمي ) طن .ه

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 6.886 7.469 7.202 5.987 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

8.234 8.550 9.533 8.772 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

8.415 9.435 10.136 9.328 

  LSD5%  =0.433التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.250 
 9.046 8.395 7.545 المتكسط

 LSD5%  =0.250لمرش الكرقي 



فرؽ معنكم بػيف معػامالت التػدالؿ بػيف ااضػافة اارضػية كالتيذيػة ( كجكد 12أكضح جدكؿ )

+ معاممػة الػرش  1-كيـ. ػ 150Nر  60Pر  80Kالكرقية ر اذ حققت معاممة التدالؿ نصؼ التكصية 

كبنسػبة زيػادة مقػدار ا  1-طف. ػػ10.1360أعمى متكسط لمحاصؿ الكمي كالػذم بمػ   1-.لترNPKغـ10

كالتػػي أعطػػت  1-.لتػػرNPKغػػـ3ف تسػػميد ارضػػي + معاممػػة الػػرش % عػػف معاممػػة التػػدالؿ بػػدك 69.30

ر كيعػػزل سػػبب ذلػػؾ الػػى تػػارير ااضػػافة اارضػػية  1-طف. ػػػ5.9870أقػػؿ متكسػػط لمحاصػػؿ الكمػػي بمػػ  

كالكرقيػػػة فػػػي تػػػكفير متطمبػػػات النمػػػك لػػػالؿ مراحػػػؿ النمػػػك ممػػػا سػػػبب زيػػػادة فػػػي مؤشػػػرات النمػػػك كافػػػػة 

 Heraصػػؿ كبػػيرر  زاد الحاصػػؿ الكمػػي ر ك ػػذا مػػا أكػػد  )( ممػػا زاد مػػف مككنػػات الحا1990)السػػا ككير

ازداد حاصػؿ الحبػكب  NPKمػع التسػميد اارضػي  NPK( مف اف رش الذرة الصفراء بػ1982كالركفر

( ك 2007ر  Hebsurك  Arunkunarك ػػػػػػػػػػػذا يتفػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػع )  1-طف. ػػػػػػػػػػػػ7.25الػػػػػػػػػػػى  6.97مػػػػػػػػػػػف 

 ( . 2015( ك ) الفتالكم كالدليمي ر 2009)االكسير

 بة المئوية لمبروتين في الحبوب )%(النس -4-12

( كجػػػػكد فرقػػػػان معنكيػػػػان بػػػػيف مسػػػػتكيات ااضػػػػافة اارضػػػػية كالتيذيػػػػة الكرقيػػػػة 13بػػػػيف جػػػػدكؿ )

معنكيػػػان عمػػػى  1-كيـ. ػػػػ150Nر  60Pر  80Kكالتػػػدالؿ بينهمػػػا ر اذ تفػػػكؽ المسػػػتكل نصػػػؼ التكصػػػية 

% كبنسػػبة زيػػادة مقػػدرا ا 13.60المسػػتكييف بػػدكف تسػػميد ارضػػي كرمػػث التكصػػية السػػمادية كالػػذم بمػػ  

% قياسان الى المستكل بدكف تسميد ارضػي كرمػث التكصػية السػمادية عمػى التػكالي ر 16.14ك  33.33

فيمػػا أعطػػى المسػػتكل بػػدكف تسػػميد ارضػػي )معاممػػة الػػرش فقػػط( أقػػؿ متكسػػط لصػػفة نسػػبة البػػركتيف فػػي 

الػػى تػػيرير ااضػػافة اارضػػية  % . تعػػزل الزيػػادة المعنكيػػة فػػي نسػػبة البػػركتيف10.20الحبػػكب اذ بمػػ  

ممػػا زاد مػػف جا زيػػة  ػػذ  العناصػػر فػػي التربػػة كلاصػػة عنصػػر النتػػركجيف كبالتػػالي زيػػادة  NPKبسػػماد 

امتصاصػػػػه مػػػػف قبػػػػؿ النبػػػػاتر اذ يػػػػدلؿ فػػػػي بنػػػػاء البركتػػػػكبالـز كااغشػػػػية الحيػػػػة لملاليػػػػا كالعضػػػػيات 

ر  CTPر  ATPت الطاقػػػػة )كمركبػػػا NADPH2ك  NADH2كالبركتينػػػات كاانزيمػػػات كمرافقاتهػػػا مرػػػؿ 



GTP كفػػي تكػػكيف ااحمػػاض اامينيػػة التػػي تعػػد الحجػػر ااسػػاس فػػي تكػػكيف البركتينػػات ممػػا زاد مػػف )

؛  1991؛ العػػػػاني ر  1988بناء ػػػػا كانتقالهػػػػا الػػػػى امػػػػاكف اللػػػػزف فػػػػي الحبػػػػكب )أبكضػػػػاحي كاليػػػػكنسر

Mangel  كKirkby  كـ المػادة الجافػة لػالؿ ( ر اف السماد النتركجينػي يسػاعد عمػى زيػادة تػرا1982ر

(. ك ػػذا مػػا 1997كالػػركف ر  Tollenaarمرحمػػة امػػتالء الحبػػكب ممػػا زاد مػػف نسػػبة البركتينػػات فيهػػا )

( اف امتصاص النبات لمنتػركجيف فػي مرحمػة امػتالء الحبػكب يػؤدم الػى 1975كالركف ) Austinاكد  

يف المضػػػاؼ زادت اسػػػتجابة زيػػػادة محتػػػكا  فػػػي الحبػػػكب عمػػػى شػػػكؿ بػػػركتيف . كممػػػا زاد مسػػػتكل النتػػػركج

النبات لمبكتاسيكـ مع زيادة نسبة البركتيف في الحبكب ر فضالن عف أرر البكتاسيكـ في تنشيط اكرر مف 

انػػزيـ دالػػػؿ اللميػػػة كمػػػف دكنػػػه تقػػػؿ فعاليػػػات الحيكيػػػة فهػػػك مهػػػـ فػػػي انجػػػاز عمميػػػة التػػػزاؿ النتػػػرات  80

كذلؾ  Strach Sythetaseنشي بكاسطة كفي بناء السكريات كتككيف  Nitrate Reductaseبكاسطة 

( ك ػذا يتفػؽ مػع   1977ر  Mengelك  Kochالمسؤكؿ عػف تكػكيف البركتينػات ) Kinaseتحفيز انزيـ 

 (Hussain  ( ك )  2009رIsidora  2012كالركف ر . ) ( أف 13فيما يلص التيذية بيف جدكؿ )

% كالػذم 11.98كالػذم بمػ   1-.لتػرNPKغـ3رشان تفكؽ معنكيان عف التركيز  1-.لترNPKغـ5التركيز 

الذم حقؽ أعمى متكسط لنسػبة البػركتيف فػي الحبػكب  1-.لترNPKغـ10لـ يلتمؼ معنكيان عف التركيز 

% ك ػذا يكضػػح 11.42أقػػؿ متكسػط بمػػ   1-.لتػرNPKغػػـ 3% فيمػا سػػجؿ التركيػز 12.11كالػذم بمػػ  

صػاص النتػركجيف كتمريمػه كنقمػه الػى فػي قػدرتها عمػى زيػادة امت NPKأ مية التيذيػة الكرقيػة بالميػذيات 

مكاد يتـ لزنها في الحبكب التي لها المقدرة عمى جذب النتػركجيف العضػكم الممرػؿ فػي ااكراؽ بصػكرة 

ر Brohiك  Ozcan( ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )2006بػػػركتيف يمكػػػف لزنػػػه فػػػي الحبػػػكب )الجميمػػػي كالمرجػػػانير

تكضح النتالج في الجدكؿ  ( . 2012كالركف ر  Selim( ك ) 2010( ك )الساعدم كالركفر 2000

+  1-كيـ. ػػػػػ 150Nر  60Pر  80K( تفػػػػكؽ معاممػػػػة التػػػػدالؿ اضػػػػافة أرضػػػػية نصػػػػؼ التكصػػػػية 13)

معنكيػػان عمػػى جميػػع معػػامالت الدراسػػة باعطالهػػا أعمػػى متكسػػط لصػػفة  1-.لتػػرNPKغػػـ 5معاممػػة الػػرش 



ة بػدكف تسػميد + معاممػة % ر فيما أعطت معاممػ14.05نسبة البركتيف في حبكب الذرة الصفراء بميت 

% . تعػػػزل الزيػػادة فػػي نسػػػبة البػػركتيف فػػػي 9.76أقػػؿ نسػػبة لمبػػػركتيف بميػػت  1-.لتػػػرNPKغػػـ 3الػػرش 

حبكب الذرة الصفراء الى تيرير ااضافة اارضية كالكرقية لمميذياتر فضالن عف أرر الحبػكب فػي جػذب 

يمكػػف لزنػػه فػػي الحبػػكب ر فضػػالن النتػػركجيف العضػػكم المتكػػكف فػػي ااكراؽ كالػػذم يكػػكف بهيلػػة بػػركتيف 

عف اف الهرمكنات كاانزيمات كمركبػات الطاقػة يػدلؿ فػي تركيبهػا النتػركجيف كالفسػفكر كتكػكف مػف ا ػـ 

في ااندكسػبيـر الحبػة ك ػي المسػؤكلة عػف انبػات الجنػيف بعػد ذلػؾ  االيركفالمكاد التي تلزف في طبقة 

كبهذ  التكليفة عمى تالير شيلكلة ااكراؽ مف ( ر اذ تعمؿ  ذ  الميذيات 2005)أبكضاحي كالركفر 

لػػػالؿ تنشػػػيط اانزيمػػػات المحممػػػة لممركبػػػات كالعضػػػيات فػػػي لاليػػػا نسػػػيج الكرقػػػة كبػػػذلؾ تبقػػػى ااكراؽ 

محتفظة بحيكيتها كنشاطها في تككيف المركبات النتركجينية كانتقالها الى مكاقع اللزف في الحبكب عمى 

( . اف منافسػػة اعضػػاء النبػػات عمػػى الميػػذيات اك كنقصػػها 1988شػػكؿ بػػركتيف )أبكضػػاحي كاليػػكنسر 

سبب مف اسباب الشيلكلة الذم يضاؼ الى فقداف فعالية ااحماض النككيػة كالبركتينػات التركيبيػة مػف 

التككيف كالناتج مف عدـ التكازف في المنظمات المحفزة كالمربطة كقمة تككيف السػايتككاينيف الػذم يحػافظ 

فػػي ارنػػاء تكػػكيف البػػركتيف ر كفصػػؿ  mRNAمػػع  t-RNAيعمػػؿ عمػػى ربػػط مػػف التحمػػؿ ك  RNAعمػػى 

( لػذا 1999كالػركف ر  Oriالبركتيف الجديد مف الرايبكسكمات لفسح المجاؿ اماـ تككيف بػركتيف جديػد )

زاد مف محتكل الحبكب مف البركتيف . ك ذا يتفؽ مع  NPKفيف التيذية الكرقية كااضافة اارضية مف 

ك  Kogbe( ك )2005( ك )المرجػػػػػانير 2006( ك )فػػػػػرج كعبػػػػػدالرزاؽر 2005 ركتعبػػػػػاف)ابكضػػػػػاحي 

Adediran  2003ر . ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

والتداخل بينها في متوسـط النسـبة  NPK( : تاثير التسميد االرضي والتغذية الورقية بالـ 13جدول )

 المئوية لمبروتين في الحبوب )%( في نبات الذرة الصفراء .

مستكيات التسميد 
 1-ي كيـ. ػاارض

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 10.20 10.57 10.27 9.76 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

11.42 11.62 12.09 11.71 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

13.08 14.05 13.67 13.60 

  LSD5%  =0.266يف التسميد اارضي كالكرقي التدالؿ ب
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.863 
 12.11 11.98 11.42 المتكسط

 LSD5%  =0.863لمرش الكرقي 

 ( 1-حاصل البروتين )طن.هـ -4-13

( كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة بػػػيف مسػػػتكيات ااضػػػافة اارضػػػية 14اكضػػػحت النتػػػالج فػػػي الجػػػدكؿ )

 150Nر  60Pر  80Kاذ تفكؽ مسػتكل ااضػافة اارضػية نصػؼ التكصػية كالكرقية كالتدالؿ بينهمار 



معنكيػػان عمػػى المسػػتكييف بػػدكف تسػػميد ارضػػي )معاممػػة الػػرش فقػػط( كرمػػث التكصػػية السػػمادية  1-كيـ. ػػػ

ر فيمػا أعطػى المسػتكل بػدكف تسػميد  1-طف. ػػ 1.2700باعطاله أعمػى متكسػط لحاصػؿ البػركتيف بمػ  

. يعػزل سػبب الزيػادة فػي ذلػؾ  1-طف. ػػ 0.684حاصػؿ لمبػركتيف بمػ   ارضي )معاممة الرش فقط( أقؿ

الى تيرير التسميد اارضي في  ذ  المعامالت مما زاد مف جا زية  ذ  العناصر في التربة مما زاد مف 

تراكيز ا في انسجة النباتات مما ادل الى تفكقهػا فػي جميػع مؤشػرات النمػك ارتفػاع النبػات كعػدد ااكراؽ 

كالمسػػػاحة الكرقيػػػة كالػػػكزف الجػػػاؼ كمحتػػػكل الكمكركفيػػػؿ كالتػػػي أنعكسػػػت أيجابػػػان فػػػي زيػػػادة  كقطػػػر السػػػاؽ

( ر ممػػػا زاد مػػػف نسػػػبة البػػػركتيف فػػػي الحبػػػكب جػػػدكؿ 1990( )السػػػا ككير12الحاصػػػؿ الكمػػػي جػػػدكؿ )

( مػف اسػتجابة حاصػؿ 2003( ك ذا أرر بشكؿ ايجابي في حاصؿ البػركتيف ك ػذا مػا اكػد  ليػرك )13)

( ك )السػػػػػاعدم 2009ضػػػػػافات المتزايػػػػػدة مػػػػػف النتػػػػػركجيف ر ك ػػػػػذا يتفػػػػػؽ مػػػػػع  )التميمػػػػػيرالبػػػػػركتيف لال

 (.2010كالركفر

( كجػػػكد فػػػرؽ معنػػػكم بزيػػػادة تراكيػػػز الػػػرش الػػػكرقير اذ تفػػػكؽ التركيػػػز 14تبػػػيف نتػػػالج الجػػػدكؿ )

معنكيػان فػػي صػفة حاصػػؿ البػركتيف عمػػى بقيػة التراكيػػز باعطالػه أعمػػى متكسػط لهػػذ   1-.لتػػرNPKغػـ10

أقػػؿ متكسػػط لحاصػػؿ البػػركتيف  1-.لتػػرNPKغػػـ3ر فيمػػا أعطػػى التركيػػز  1-طف. ػػػ1.1014بمػػ   الصػػفة

فػػي تػػيلير شػػيلكلة  NPKر تعػػزل  ػػذ  الزيػػادة الػػى تػيرير التيذيػػة الكرقيػػة مػػف  1-طف. ػػػ 0.8747بمػ  

نباتػػات الػػذرة الصػػفراء بسػػبب التجهيػػز المسػػتمر كالمتػػكازف لمميػػذيات لػػالؿ المراحػػؿ الحرجػػة مػػف حيػػاة 

بػػات كلاصػػةن فتػػرة مػػا بعػػد التز يػػر ر ممػػا سػػبب فػػي اطالػػة مػػدة أمػػتالء الحبػػكب كزيػػادة تػػراكـ المػػكاد الن

الممرمة مف  ذ  العناصر كبلاصة المركبات النتركجينيػة ممػا زاد مػف نسػبة تػراكـ البػركتيف فػي الحبػكب 

بػيف حاصػؿ  ( ك ذا انعكس ايجابان عمى الحاصؿ الكمػي لمحبػكبر إذ اف  نػاؾ عالقػة طرديػة13جدكؿ )

 البركتيف كبيف النسبة الملكية لمبركتيف كالحاصؿ الحبكب الكمي .

 



 

 

 

 

والتـداخل بينهمـا فـي متوسـط حاصـل  NPK(: تاثير التسميد االرضي والتغذية الورقية بـال14جدول)

 ( في نبات الذرة الصفراء1-البروتين )طن.هــ

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 تراكيز الرش الكرقي
 3 متكسطال

 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 0.6847 0.7670 0.7030 0.5843 بدكف تسميد أرضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

0.9396 0.9930 1.1523 1.0283 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

1.1003 1.3246 1.3850 1.2700 

  LSD5%  =0.0527الكرقي التدالؿ بيف التسميد اارضي ك 
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.0304 
 1.1014 1.0068 0.8747 المتكسط

 LSD5%  =0.0304لمرش الكرقي 

امػا بالنسػبة لمعػامالت التػدالؿ بػيف ااضػػافة اارضػية كالتيذيػة الكرقيػة فقػد اكضػحت النتػػالج 

كقػػت معاممػػة التػػدالؿ نصػػؼ ( الػػى كجػػكد فػػرؽ معنػػكم بػػيف جميػػع المعػػامالت ر اذ تف14فػػي الجػػدكؿ )

معنكيػػػان عمػػػى جميػػػع  1-.لتػػػرNPKغػػػـ 10+ معاممػػػة الػػػرش  1-كيـ. ػػػػ150Nر  60Pر  80Kالتكصػػػية 

 . 1-طف. ػ 1.3850المعامالت باعطالها أعمى متكسط لهذ  الصفة بم  



 3% قياسان الى معاممة بػدكف تسػميد ارضػي + معاممػة الػرش 137.03كبنسبة زيادة مقدار ا 

 . 1-طف. ػ 0.5843لتي سجمت أقؿ متكسط بم  ا 1-.لترNPKغـ

يرجػػع سػػبب ذلػػؾ الػػى تػػيرير ااضػػافة اارضػػية كالكرقيػػة فػػي تفػػكؽ جميػػع مككنػػات الحاصػػؿر 

كاف الحاصؿ الكمي يمرؿ المحصمة النهالية لمككناته ر اذ اف اضػافة الميػذيات أرضػان اك رشػان أدل الػى 

فػػػػتح الريػػػػكر كزيػػػػادة المسػػػػاحة الكرقيػػػػة كتكػػػػكيف رفػػػػع كفػػػػاءة عمميػػػػة التمريػػػػؿ الكػػػػاربكني كتحفيػػػػز غمػػػػؽ ك 

الكاربك يدرات كالبركتينات كنقمها الى الحبكب ر ك ذا دفع باتجا  زيػادة حاصػؿ البػركتيف بسػبب ارتباطػه 

ك  Koch( ك )2004بالحاصػػػؿ الكمػػػي لمحبػػػكب كالنسػػػبة الملكيػػػة لمبػػػركتيف . ك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػع )ككبرلػػػك ر

Mangel  2003 ( ك )ابكضاحي كتعباف ر1977ر.) 
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( أف زيادة مستكيات ااضػافة اارضػية مػف سػماد 15يالحظ مف النتالج المبينة في الجدكؿ )

NPK  تػػػؤدم الػػػى حصػػػكؿ اسػػػتجابة معنكيػػػة تمرمػػػت فػػػي زيػػػادة حاصػػػؿ الحبػػػكب كانلفاضػػػا فػػػي النسػػػبة

ف تسػػميد ارضػػي )معاممػػة الػػرش فقػػط( معنكيػػا فػػي الملكيػػة لمزيػػت فػػي الحبػػكب . إذ تفػػكؽ المسػػتكل بػػدك 

% كبنسػػبة 7.25صػػفة نسػػبة الزيػػت عمػػى مسػػتكل ااضػػافة رمػػث التكصػػية كنصػػؼ التكصػػية ر اذ بمػػ  

% قياسػان الػى مسػتكل ااضػػافة رمػث التكصػية كنصػؼ التكصػية عمػػى 16.65ك  13.17زيػادة مقػدار ا 

 التكالي.

 3( تفػػػػػػكؽ التركيػػػػػػز15نتػػػػػػالج الجػػػػػػدكؿ )امػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمعػػػػػػامالت التيذيػػػػػػة الكرقيػػػػػػة فبينػػػػػػت 

% ر فيمػػا أعطػػى التركيػػز 6.92معنكيػػان فػػي  ػػذ  الصػػفة عمػػى بقيػػة التراكيػػز ر اذ بمػػ   1-.لتػػرNPKغػػـ

معنكيػػان  1-.لتػػرNPKغػػـ 5% . أيضػػا تفػػكؽ التركيػػز 6.33أقػػؿ نسػػبة لمزيػػت بميػػت  1-.لتػػرNPKغػػـ10

 % .6.61بم   1-.لترNPKغـ 10عف التركيز 



( الذيف كجػدكا اف 2011( كجياد كالسا ككي )2009ع ما كجد  التميمي ) ذ  النتالج تتفؽ م

نسػػػبة الزيػػػت تػػػنلفض بزيػػػادة مسػػػتكيات التسػػػميد ر لكنهػػػا ا تتفػػػؽ مػػػع مػػػا تكصػػػؿ اليػػػه صػػػالح كالػػػركف 

( مػػف حصػػكؿ زيػػادة فػػي نسػػبة الزيػػت بزيػػادة مسػػتكل التسػػميد . كقػػد 2010( كفرحػػاف كالػػركف )2013)

ر الػى  NPKت في الحبكب الػذرة الصػفراء مػع زيػادة مسػتكيات التسػميد بػػيعزل اانلفاض في نسبة الزي

اف  ػػذ  العناصػػر تعػػد المكػػكف الػػرليس لكحػػدات اانسػػجة النباتيػػة كقػػد ادت زيػػادة مسػػتكيات اضػػافة  ػػذ  

العناصر الى دعـ بناء  ذ  اانسجة عمى حساب نسبة الزيت لمحبكب ر كاف زيادة عدد الحبكب لمنبات 

ة مستكيات التسميد قػد تكػكف سػببان انلفػاض نسػبة الزيػت لكجػكد عالقػة سػالبة بػيف عػدد الناتج عف زياد

 ( .1996كالركفر  Niugussieالحبكب في النبات كنسبة الزيت )

والتـداخل بينهمـا فـي النسـبة المئويـة  NPK( تأثير التسميد االرضي والتغذية الورقيـة بالــ15جدول )

 لمزيت في حبوب الذرة الصفراء 

يات التسميد مستك 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 7.25 6.48 7.23 8.04 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

6.46 6.40 6.36 6.40 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

6.27 6.21 6.15 6.21 

  LSD5%  =0.072دالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي الت
 لمتسميد اارضي

LSD5%=0.041 
 6.33 6.61 6.92 المتكسط

 LSD5%  =0.041لمرش الكرقي 



( تبػػيف كجػػكد فػركؽ معنكيػػة بػػيف جميػػع 15امػا بالنسػػبة لمعػػامالت التػدالؿ فػػاف نتػػالج الجػدكؿ )

معنكيػان  1-.لتػرNPKغػـ 3ارضػي + معاممػة الػرش المعامالتر اذ تفكقػت معاممػة التػدالؿ بػدكف تسػميد 

% ر فيما أعطت معاممة التدالؿ نصؼ التكصػية + معاممػة 8.043باعطالها أعمى نسبة لمزيت بميت 

( ك     2004% ر ك ػػذا يتفػػؽ مػػع ) ككبرلػػك ر 6.156أقػػؿ نسػػبة لمزيػػت بميػػت  1-.لتػػرNPKغػػـ10الػػرش 

 ( . 2009) التميمي ر 

 (1-حاصل الزيت )كغم.هـ -4-15

( فػػػي كجػػػكد 1-( سػػػمككا مشػػػابهان لحاصػػػؿ الحبػػػكب )طف. ػػػػ1-اذ سػػػمؾ حاصػػػؿ الزيػػػت )كيـ. ػػػػ

( ظهػكر فػرؽ 16عالقة طردية بيف الحاصؿ كزيادة مستكيات التسميد اارضي كالكرقي ر بيف الجدكؿ )

 معنكم بيف مستكيات ااضافة اارضية إذ تفكؽ مستكل ااضافة رمػث التكصػية السػمادية معنكيػان قياسػان 

كالػػػذم لػػػـ يلتمػػػؼ  1-كيـ. ػػػػ 561.8الػػػى المسػػػتكل بػػػدكف تسػػػميد ارضػػػي )معاممػػػة الػػػرش فقػػػط( إذ بمػػػ  

معنكيػػػػان عػػػػف المسػػػػػتكل نصػػػػؼ التكصػػػػػية السػػػػمادية التػػػػػي حققػػػػت أعمػػػػػى متكسػػػػط لحاصػػػػػؿ الزيػػػػت بمػػػػػ  

ر فيمػػػا سػػػجؿ المسػػػتكل بػػػدكف تسػػػميد ارضػػػي)معاممة الػػػرش فقػػػط( أقػػػؿ حاصػػػؿ بمػػػػ   1-كيـ. ػػػػ579.4

تعػػزل  ػػذ  الزيػػادة فػػي حاصػػؿ الزيػػت الػػى زيػػادة الحاصػػؿ الكمػػي النػػاتج مػػف تػػيرير  . 1-كيـ. ػػػ 472.5

 ( .2009( كالتميمي )2004ك ذا يتفؽ مع ما كجد  ككبرلك ) NPKاضافة السماد 

معنكيػان عػف بػاقي التراكيػز  1-.لتػرNPKغػـ10( تفػكؽ التركيػز 16بينت النتػالج فػي الجػدكؿ )

اقػؿ  1-.لتػرNPKغـ 3فيما سجؿ التركيز  1-كيـ. ػ 571.5باعطاله أعمى متكسط لحاصؿ الزيت بم  

المضػػاؼ رشػػان فػػي زيػػادة الحاصػػؿ الكمػػي  NPK. يعػػزل ذلػػؾ الػػى أرػػر الػػػ 1-كيـ. ػػػ510.8حاصػػؿ بمػػ  

 كالذم أنعكس ايجابا في زيادة حاصؿ الزيت . 1-طف. ػ

ج فػػي فيمػػا يلػػص التػػدالؿ بػػيف مسػػتكيات ااضػػافة اارضػػية كالتيذيػػة الكرقيػػة أكضػػحت النتػػال

معنكيػػػػان  1-.لتػػػرNPKغػػػـ10( تفػػػكؽ معاممػػػة التػػػدالؿ نصػػػؼ التكصػػػية + معاممػػػة الػػػرش 16الجػػػدكؿ )



% قياسػان الػى معاممػة 32.06كبنسبة زيادة مقػدار ا  1-كيـ. ػ 624.0باعطالها أعمى حاصؿ زيت بم  

التػػي سػػجمت أقػػؿ حاصػػؿ زيػػت بمػػ   1-.لتػػرNPKغػػـ 3التػػدالؿ بػػدكف تسػػميد ارضػػي + معاممػػة الػػرش 

 ( .2004( ك ) ككبرلك ر  2009ر ك ذا يتفؽ مع ) التميمي ر  1-كيـ. ػ472.5

 

والتـداخل بينهمـا فـي متوسـط حاصـل  NPK( تأثير التسميد االرضي والتغذية الورقيـة بالــ16جدول )

 ( في نبات الذرة الصفراء1-الزيت )كغم.هـ

مستكيات التسميد 
 1-اارضي كيـ. ػ

 المتكسط تراكيز الرش الكرقي

3 
 1-.لترNPKغـ

5 
 1-.لترNPKغـ

10 
 1-.لترNPKغـ

 492.5 484.3 520.7 472.5 بدكف تسميد ارضي

 رمث التكصية السمادية
N100, P40, K53 

531.9 547.2 606.3 561.8 

 نصؼ التكصية السمادية
N150, P60, K80 

528.0 586.3 624.0 579.4 

  LSD5%  =33.26التدالؿ بيف التسميد اارضي كالكرقي 
 تسميد اارضيلم

LSD5%=19.20 
 571.5 551.4 510.8 المتكسط

 LSD5%  =19.20لمرش الكرقي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خامساً : االستنتاجات والمقترحات

    Conclusions and Suggestion   مقترحاتاالستنتاجات وال -5

 االستنتاجات  5-1  

 N150,P60,K80 لسػػػػماديةحػػػػدكث أسػػػػتجابة معنكيػػػػة عنػػػػد معاممػػػػة التػػػػدالؿ نصػػػػؼ التكصػػػػية ا .1

 في معظػـ الصػفات قياسػان الػى معاممػة بػدكف تسػميد + 1-.لترNPKغـ10+ معاممة الرش1-كيـ.ق

ر ك ػي اافضػؿ ككنهػا التزلػت معاممػة ااضػافة اارضػية كامػؿ 1-. لترNPKغـ  3معاممة الرش 

ني كتكفير المػكاد التكصية الى النصؼر مما ادل الى زيادة كفاءة النبات في عممية التمريؿ الكاربك 

اليذالية المتمرمة كالجا زة لبناء مصب قػكم ) طػكؿ العرنػكصر عػدد الحبػكبر كزف الحبػكب ( ممػا 

 سا ـ في زيادة حاصؿ النبات.

ممػا ادل الػػى تفػػكؽ معنػػكم  1-.لتػػرNPKغػػـ  10ك 5اسػتجابة نبػػات الػػذرة الصػػفراء لتراكيػز الػػرش .2

 رشا. 1-.لترNPKغـ 3في صفات النمك كالحاصؿ قياسا الى التركيز 

اف التسػػميد الػػكرقي فقػػط ا يسػػد متطمبػػات النمػػك كانمػػا يعػػد مكمػػال لمتسػػميد اارضػػي كا يمكػػف اف  .3

 يككف بديالن عنه .

كجػػكد عالقػػة طرديػػة بػػيف مسػػتكيات التسػػميد اارضػػي كالػػكرقي كالنسػػبة الملكيػػة لمبػػركتيف كحاصػػمه  .4

 كحاصؿ الزيت كعكسية مع النسبة الملكية لمزيت في الحبكب .

 



 

 

 

 

 مقترحات ال -5-2

عمػػػى نمػػػط  ػػػذ  الدراسػػػة لتشػػػمؿ التسػػػميد  تجػػػارب الػػػرل ايجػػػاد تكليفػػػات سػػػماديةبػػػاجراء  نقتػػػرح .1

 .لمعناصر الصيرل التي يحتاجها النبات 

ااقتصػػػػادية لهػػػػذ  التكليفػػػػات لجميػػػػع المحاصػػػػيؿ  دراسػػػػة اقتصػػػػادية لمعرفػػػػة مػػػػدل الجػػػػدكلاجػػػػراء  .2

 ملتمفة.الكالرز كالذرة الصفراء كلالصناؼ  كالشعير ااقتصادية الرليسة مرؿ الحنطة

تطبيػػػؽ  ػػػذ  التجربػػػة فػػػي المكسػػػـ الربيعػػػي لمعرفػػػة تػػػدالؿ التيذيػػػة الكرقيػػػة مػػػع الظػػػركؼ البيليػػػة  .3

 الملتمفة .
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عػػف طريػػؽ الػػرش كالتربػػة عمػػى نبػػات  NPKأضػػافة  . تػػيرير 1996ر يكسػػؼ أحمػػد محمػػكد . اْللوســي

 ز رة الشمس . رسالة ماجستير . قسـ التربة . كمية الزراعة . جامعة بيداد . 

. دراسة تيرير  2001ر يكسؼ أحمد محمكد ؛ منذر ماجد تاج الديف كحسيف محمكد شكرم .اْللوسي 

ف فػي نمػك الػذرة الصػفراء . التدالؿ بيف مكاعيػد أضػافة السػماد البكتاسػي كمسػتكيات النتػركجي

 . 70-65( : 4)32مجمة العمـك الزراعية العراقية . مجمد 

ر يكسػػػػػػؼ أحمػػػػػػد محمػػػػػػكد ؛ يكسػػػػػػؼ محمػػػػػػد أبػػػػػػك ضػػػػػػاحي كعبػػػػػػد المجيػػػػػػد تركػػػػػػي حمػػػػػػادم  اْللوســــــي

. تػػػارير الػػػرش بالحديػػػد كالمنينيػػػز كالتسػػػميد بالبكتاسػػػيـك فػػػي تػػػكازف اليػػػذالي  2005المعينػػػي.

 . 28-23( : 5)36مجمة العمـك الزراعية العراقية . لمحصكؿ الحنطة . NPKلعناصر 

فػػي نمػػك  NPK. تػػيرير التسػػميد اارضػػي كالػػكرقي بعناصػػر  2009ر يكسػػؼ احمػػد محمػػكد . اْللوســي

 . 88-82( : 1)40. مجمة العمـك الزراعية العراقية .  حنطةالكحاصؿ 

 1980اكم كفقػي الشػماع .ر مجيد محسف ؛ عبد الحميد أحمػد اليػكنس ؛ غػانـ سػعد اهلل حسػ اْلنصاري

 . مبادلء المحاصيؿ الحقمية العممي . كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي . جامعة بيداد . 

. تػػيرير مسػػتكيات ملتمفػػة مػػف التسػػميد  2013ر كحيػػدة عمػػي أحمػػد كأبػػرا يـ أحمػػد الركمػػي . البــدراني

( .Triticum     sspالنتػركجيف ) اليكريػا ( عمػى بعػض صػفات النمػك لصػنفيف الحنطػة )

 .732 - 723( : 3)12مجمة أبحاث كمية التربية ااساسية .



.  2008ر رزاف ز يػػر ؛ أحمػػػد طػػػالؿ فػػزاع ؛ ميسػػػكف جػػػابر حمػػزة كصػػػبحي  ػػػادم شػػػاكر . البيروتـــي

تيرير مكاعيد كتراكيز البكتاسيكـ المضافة رشي في نمك كحاصؿ الذرة الصػفراء . مجمػة العمػـك 

 . 32-24( : 3)39جمد الزراعية العراقية . الم

. دكر أضافة الفسفكر الى التربة كبالرش في نمك كحاصػؿ الػذرة  2009ر عمي جاسـ  ادم . التميمي

 الصفراء . رسالة ماجستير . كمية الزراعة . جامعة بيداد .

سػػميد النتركجينػػي ت. دراسػػة تػػارير مكافحػػة اادغػػاؿ ككميػػة البػػذار كال 1991ر حامػػد عبػػاس . الجبــوري

 صكؿ سمجـ كمككناته . رسالة ماجستير . كمية الزراعة . جامعة بيداد .عمى مح

. تارير التسػميد الػكرقي 2014ر رشيد لضير ؛ حمزة نكرم الدليمي كصابريف حاـز الربيعي . الجبوري

( .Zea mays Lبعنصػػرم البكتاسػػيـك كالكالسػػيـك فػػي حاصػػؿ كمككنػػات الػػذرة الصػػفراء )

 . 336-326( : 4) 6المجمد  –مـك الزراعية مجمة الفرات لمع106صنؼ بحكث ر 

. تػػػارير التسػػػميد اارضػػػي 2006عبػػػد الك ػػػاب عبػػػد الػػػرزاؽ كعمػػػي حسػػػف فػػػرج المرجػػػاني . الجميمـــي   

فػػي الممػػتص منهػػا لحػػنط اللبػػز . مجمػػة العمػػـك الزراعيػػة العراقيػػة .  NPKكالػػكرقي لمميػػذيات 

37(1 : )47 – 56 . 

رير مكاعيػػد الزراعػػة كالتسػػميد الفكسػػفاتي فػػي النمػػك الحاصػػؿ . تػػي 2012ر أحمػػد فرحػػاف فمػػيح . الحســن

( رسالة ماجسػتير . كميػة التربيػة لمعمػـك  .Zea mays Lلرالث أصناؼ مف الذرة الصفراء )

 الصرفة . جامعة ديالى . 

. تػػػيرير التسػػػميد النتركجينػػػي كالكرافػػػة النباتيػػػة  2010ر عبػػػاس مهػػػدم كسػػػعد أحمػػػد الػػػدكرم .  الحســـن

فػػي نمػػك كحاصػػؿ كنكعيػػة عمػػؼ الػػذرة الصػػفراء . مجمػػة جامعػػة تكريػػت لمعمػػـك كطػػكر النمػػك 

 .  101-89( : 3العدد ) 11الزراعية. المجمد 



ر تيرير السماد النيتركجينػي كالكرافػة النباتيػة فػي النمػك كالحاصػؿ  2011ر عمي صباح عمي .  الحسن

سػػية لمعمػػـك . مجمػػة القاد (.Zea mays Lكبعػػض مككناتػػه لمحصػػكؿ الػػذرة الصػػفراء )

 . 2011( ر 1ر العدد ) 1الزراعية ر المجمد 

. دليمػػؾ ألستصػػالح كزراعػػة ااراضػػي الجديػػدة كالصػػحراكية . مكتبػػة  1992ر محمػػد أحمػػد . الحســيني

 الساعي لمطباعة كالنشر ر القا رة ر مصر .

. العممػػػػي فػػػػي تشػػػػريح النبػػػػات كالتحضػػػػيرات  1989ر طالػػػػب عكيػػػػد كفػػػػالح محمػػػػد عزيػػػػز . الخزرجــــي

لمجهرية . كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي . جامعػة صػالح الػديف . مطػابع كزارة التعمػيـ ا

 العالي في المكصؿ .

ر عادؿ عبد اهلل ؛ احمػد الزبيػدم ؛ نكرالػديف شػكقي ؛ أحمػد عبػد الهػادم الػراكم ؛ حمػد محمػد  الخفاجي

في اانتاج الزراعي .  . أرر البكتاسيـك2000صالح ؛ عبد المجيد تركي كلالد بدر حمادم .

 . 25-15( :1)11مجمة العمـك الزراعية العراقية .

ـــداودي . تػػػيرير مسػػػتكيات ملتمفػػػة مػػػف التسػػػميد النتركجينػػػي كمسػػػافات 2005ر عمػػػي حسػػػيف رحػػػيـ . ال

 rassicaالزراعيػة بػيف اللطػكط فػي صػفات النمػك كالحاصػؿ كمككناتػه لمحصػكؿ السػمجـ )

napus  L. الزراعة ر قسـ المحاصيؿ الحقمية . جامعة تكريت . ( رسالة ماجستير . كمية 

ــدليمي . تػػيرير أضػػافة السػػماد المركػػب النتػػركجيف  2001ر حسػػف يكسػػؼ كيكسػػؼ أحمػػد االكسػػي . ال

كالفسػػفكر كالبكتاسػػكـ عػػف طريػػؽ الػػرش كالتربػػة عمػػى حاصػػؿ كمككناتػػه لنبػػات ز ػػرة الشػػمس . 

 .  64-55( :4)32مجمة العمـك الزراعية العراقية . مجمد 

. استجابة نمػك كحاصػؿ الػذرة الصػفراء كعمػؼ الضػر لمتسػميد  2002ر سعد اهلل أحمد محمد . الدوري

النتركجينػػػػي تحػػػػت كرافػػػػة نباتيػػػػة كاطػػػػكار حػػػػش ملتمفػػػػة . رسػػػػالة ماجسػػػػتير . كميػػػػة الزراعػػػػة 

 كاليابات . جامعة المكصؿ .



فراء لمتسػػميد النتركجينػػي . مػػدل اسػػتجابة كحاصػػؿ كنكعيػػة الػػذرة الصػػ2006ر أبػػرا يـ احمػػد . الرومــي

كالكرافػػة النباتيػػة فػػي مكاعيػػد زراعػػة ملتمفػػة . أطركحػػة الػػدكتكرا  . كميػػة الزراعػػة كاليابػػات . 

 جامعة المكصؿ .

ــــدي    ( ارػػػػر التيذيػػػػة الكرقيػػػػة 2015نجػػػػـ عبػػػػد اهلل جمعػػػػة كايمػػػػف احمػػػػد عبػػػػد الكػػػػريـ العباسػػػػي )الزبي

 (.Zea mays L)رم لمػذرة الصػفراء بالبكتاسػيـك كالحديػد الملمبػي فػي صػفات النمػك اللضػ

 . 122 – 107( : 2)11تحت نظاـ الرم بالتنقيط . مجمة ديالى لمعمـك الزراعية . مجمد 

. تيرير ااضافة اارضية كالتيذية الكرقية بالبكتاسيـك فػي بعػض 2015ر  شاـ  اشـ صالح . الزبيدي

اجسػتير . كميػة التربيػة . رسػالة م (.Zea mays Lصػفات النمػك كالحاصػؿ لمػذرة الصػفراء )

 لمعمـك الصرفة . جامعة ديالى .

ر عباس جاسـ حسيف ؛ صػباح سػعيد حمػادم العػاني ؛ أسػك لطيػؼ عزيػز ااركػكازم كسػهى  الساعدي

فػي بعػض المركبػات الكيمياليػة لحبػكب  NPK . تػيرير الجبػرليف كسػماد 2010ضياء تػكيج .

-121( : 1) 8ربالء . المجمػد ( مجمػة جامعػة كػ.Triticum asetivum Lنبػات الحنطػة )

127  . 

. الػػػذرة الصػػػفراء أنتاجهػػػا كتحسػػػينها كزارة التعمػػػيـ العػػػالي كالبحػػػث  1990. جيػػػدر مػػػدحت م الســـاهوكي

 العممي . جامعة ديالى .

. تطبيقػػات فػػي تصػػميـ كتحميػػؿ التجػػارب . 1990ر مػػدحت محمػػكد ككريمػػة محمػػد ك يػػب . الســاهوكي

 ممي . جامعة بيداد .كزارة التعميـ العالي كالبحث الع

. أنسب كرافة نباتية لمحصػكؿ 1985ر طالب محمد ؛ فكزم عبد الحسيف كغازم مجيد الككاز . السعد

الػػػذرة الصػػػفراء بالعالقػػػة مػػػع مسػػػتكيات ملتمفػػػة مػػػف الػػػرم . مجمػػػس البحػػػث العممػػػي . مجمػػػة 

 . 257-243( : 4)4البحكث الزراعية كالمكارد المالية . المجمد 



. تػيرير 2014د الرزاؽ عمي ؛ عبػاس جاسػـ حسػيف السػاعدم كرغػد حامػد ناصػر .ر حسف عب السعدي

مسػػػػػػػػػػػػػػػتكيات مػػػػػػػػػػػػػػػف الفسػػػػػػػػػػػػػػػفكر كالزنػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي النمػػػػػػػػػػػػػػػك اللضػػػػػػػػػػػػػػػرم لنبػػػػػػػػػػػػػػػات الحنطػػػػػػػػػػػػػػػة                            

(Triticum asetivum L. مجمػة جامعػة كػربالء العمميػة . المجمػد الرػاني عشػر . )–  العػدد

 . 93 – 87:  2014/ ااكؿ / المؤتمر العممي ااكؿ 

. تكنكلكجيػػا الحبػػكب ر مطػػابع جامعػػة المكصػػؿ ر كزارة التعمػػيـ العػػالي 1983ر محمػػد عبػػد . الســعيدي

 كالبحث العممي . جامعة المكصؿ . العراؽ .

. تػػػيرير التيذيػػػة الكرقيػػػة بسػػػماد اليػػػكنفريف فػػػي حاصػػػؿ الحبػػػكب 2011ر مهػػػدم عبػػػد حمػػػزة . الســـعيدي

( . مجمػة الفػػرات لمعمػػـك الزراعيػػة .  .Zea mays Lراء )كمككناتػه لمحصػػكؿ الػػذرة الصػف

 .  67-59( : 1)3مجمد 

. تقنيػات زراعػة كأنتػاج ااعػالؼ اللضػراء . المكتبػة المصػرية لمنشػر 2011ر جمػاؿ محمػد . الشبيني

 كالتكزيع . مصر . 

عمػػػيـ . تيذيػػػة النبػػػات التطبيقػػػي . مطبعػػػة دار الحكمػػػة . كزارة الت 1989ر فاضػػػؿ حسػػػيف . الصـــحاف

 العالي كالبحث العممي . جامعة بيداد .

. فسمجة نمك النبات كتككينػه . كميػة التربيػة لمبنػات . كزارة التعمػيـ العػالي 1991ر طارؽ عمي . العاني

 كالبحث العممي . جامعة بيداد .

نمػك . أرػر التيذيػة الكرقيػة بالبكتاسػيـك كالحديػد الملمبػي فػي 2014ر أيمػف أحمػد عبػد الكػريـ . العباسي

(  تحت نظاـ الرم بالتنقيط . رسػالة ماجسػتير .Zea mays Lكحاصؿ نبات الذرة الصفراء )

 . كمية التربية لمعمـك الصرفة . جامعة ديالى . 



. تيرير مصادر السماد البكتاسي كمستكا  كطريقة أضافته في نمػك 2008ر كريـ سعيد عزيز . العبيدي

( . أطركحػػه دكتػػكرا  ر عمػػـك  .Zea mays Lه )كانتاجيػػة الػػذرة الصػػفراء كمككناتػػه كنكعيتػػ

 التربة كالميا  . كمية الزراعة . جامعة بيداد .

فػػي تقيػػيـ تػػارير التسػػميد اارضػػي  DRIS. أسػػتلداـ نظػػاـ  2005ر محمػػكد  كيػػدم مناجػػد . الفًلحــي

( .  .Zea mays Lفػػي نمػػك كحاصػػؿ الػػذرة الصػػفراء ) NPKكالتيذيػػة الكرقيػػة بعناصػػر 

   . كمية الزراعة جامعة بيداد . أطركحة دكتكرا

. تػػػيرير التسػػػميد الػػػكرقي بعنصػػػر  2015عمػػػي عػػػدم حػػػاتـ كحمػػػزة نػػػكرم عبيػػػد الػػػدليمي . الفـــتًلوي   

 Zea)البكتاسػيـك كاضػافة حػامض الكبريتيػؾ الملفػؼ فػي حاصػؿ كمككنػات الػذرة الصػفراء 

mays L.)  146 – 137( : 4) 7 –صنؼ فرات . مجمة الفرات لمعمـك الزراعية . 

. تػػيرير مسػػتكيات مػػف الكبريػػت 2011ر كليػػد عبػػد السػػتار طػػه كلميػػؿ أبػػرا يـ محمػػد عمػػي . الفهــداوي

فػػػػي حاصػػػػؿ الحبػػػػكب كمككناتػػػػه لمػػػػذرة البيضػػػػاء . المجمػػػػة العراقيػػػػة لمدراسػػػػات  DAPكسػػػػماد 

 .  62 – 57( : 1ر العدد ) 3الصحراء . مجمد 

ــــاني ات التسػػػػميد النتركجينػػػػي كمكاعيػػػػد رش . تػػػػيرير مسػػػػتكي2012ر أحمػػػػد عبػػػػد الحسػػػػيف جػػػػابر . الكن

البكتاسػػػػػيـك بتراكيػػػػػز ملتمفػػػػػة فػػػػػي نمػػػػػك كحاصػػػػػؿ الػػػػػذرة الصػػػػػفراء . رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير . قسػػػػػـ 

 .  بابؿالمحاصيؿ الحقمية . كمية الزراعة . جامعة 

. تػيرير السػماد النتركجينػي كالػرش 2013ر أحمد عبػد الحسػيف جػابر كرشػيد لضػير الجبػكرم . الكناني

( صػػنؼ .Zea mays Lمكاعيػد األضػػافة فػي نمػػك كحاصػؿ الػػذرة الصػفراء )بالبكتاسػيـك ك 

 .  91-77( : 3ر العدد ) 5. مجمة الفرات لمعمـك الزراعية المجمد  106بحكث 



كرشػػػها فػػػي نمػػػك  NPK ػ. تػػػيرير مسػػػتكل األضػػػافة األرضػػػية بالػػػ2005ر عمػػػي حسػػػف فػػػرج . المرجـــاني

جسػتير . قسػـ التربػة كالميػا  . كميػة ( رسالة ما.Triticum aestivum L كحاصؿ الحنطة )

 الزراعة . جامعة بيداد . 

. تػػػارير تجزلػػػة السػػػماد البكتاسػػػي 2011ر أحمػػػد نجػػػـ عبػػػداهلل كيكسػػػؼ محمػػػد أبػػػك ضػػػاحي . الموســـوي

(. مجمػة جامعػة  .Zea mays Lكأضػافته لمتربػة كالػرش فػي نمػك كحاصػؿ الػذرة الصػفراء)

 . 228 – 222:  2011لمؤتمر العممي / ( العدد ااكؿ / ا9كربالء العممية . مجمد )

. تػػػيرير تجزلػػػة السػػػماد البكتاسػػػي   2012ر أحمػػػد نجػػػـ عبػػػداهلل كيكسػػػؼ محمػػػد أبػػػك ضػػػاحي . الموســـوي

 Zeaكاضافة الى التربة كالرش في المساحة الكرقية كنسبة البركتيف كحاصؿ الذرة الصفراء )

mays L.  مي ااكؿ لكمية التربية لمعمـك ر) المؤتمر العم  1(. مجمة جامعة كربالء . مجمد

 .  179 – 173( : 2012الصرفة / عدد لاص /

. دكر البكتاسػػيـك فػػي كفػػالتي اسػػتلداـ السػػماد كالمػػاء فػػي نمػػك 2013ر أحمػػد نجػػـ عبػػداهلل . الموســوي

 .  241-223( :1)5كحاصؿ الذرة الصفراء . مجمة الككفة لمعمـك الزراعية .

( تػيرير بعػض 2016ف عبد القادر كمحسف عمي احمػد الجنػابي )فلر الدي ارير مصطفى رالناصري   

( ر مجمػة  .Zea mays Lااصػناؼ الربيعيػة كالتسػميد فػي نمػك كحاصػؿ الػذرة الصػفراء ) 

 . 13 – 1( : 3) 16جامعة تكريت لمعمـك الزراعية . مجمد 

يـ العػػػالي كالبحػػػث . األسػػػمدة كلصػػػكبة التربػػػة . كزارة التعمػػػ1999ر سػػػعد اهلل نجػػػـ عبػػػد اهلل . النعيمـــي

 العممي . جامعة المكصؿ . 

. مبادئ تيذيػة النبػات . كزارة التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي  2000ر سعد اهلل نجـ عبد اهلل . النعيمي

  . جامعة المكصؿ . ) مترجـ ( .



( كاافػات .Sesamum indicum  Lصػؿ السمسػـ ) ا. ح2003ر مكفؽ عبد الرزاؽ سهيؿ . النقيب

را  . كميػػة الزراعػػة جامعػػة كعالقتػػه بػػالرم كالتسػميد كالرمػػاد كاادغػػاؿ . أطركحػػة دكتػك  المرافقػة

 .بيداد

. أضػػافة النتػػركجيف الػػى التربػػة كبػػالرش فػػي نمػػك كحاصػػؿ كنكعيػػة 2002ر أكراس محػػي طػػه . الــوائمي

 ( . رسالة ماجستير .كمية الزراعة . جامعة بيداد ..Triticum aestivum Lالحنطة ) 

. أنتػاج كتحسػيف المحاصػيؿ الحقميػة ر الجػزء ااكؿ . مديريػة دار 1993عبػد الحميػد أحمػد .ر  اليونس

 الكتب لمنشر كالطباعة . كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي .كمية الزراعة .جامعة بيداد.

.زراعػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػػػفراء فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػراؽ . اانترنػػػػػػػػػػت 2012ر عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػد . اليــــــــــونس

WWW.irqi.dateplams.net  

. أسػػتجابة الػػذرة الصػػفراء لمسػػتكيات مػػف السػػماد 2004ر فاضػػؿ يػػكنس ككريمػػة محمػػد ك يػػب . بكتــاش

 .96-85( : 1) 36النتركجيني كالكرافات النباتية . مجمة العمـك الزراعية العراقية ر المجمد 

. تػػػيرير الػػػرش بحػػػامض 2014حيػػػدر محسػػػف راشػػػد .ر عمػػػي حسػػػيف ؛ كػػػاظـ محمػػػد حسػػػكف ك  جاســـم

(  .Zea mays Lالسالسميؾ كالفسػفكر فػي بعػض الصػفات النكعيػة لحبػكب الػذرة الصػفراء )

 . 325-315( :4)6-تحت ظركؼ الرم الناقص . مجمة الفرات لمعمـك الزراعية 

بكتاسػػيـك فػػػي التيذيػػة الكرقيػػة بالفسػػفكر كال. تػػيرير 2016ر عمػػي حسػػيف كحيػػدر محسػػف راشػػد . جاســم

. مجمػة الفػرات لمعمػـك  ( .Zea mays Lالػذرة الصػفراء )النمػك اللضػرم لمحصػكؿ صػفات 

 . 108 - 103( :1)8 ر مجمد الزراعية

. تػػيرير مسػػتكيات ملتمفػػة مػػف 1996ر ريػػاض عبػػد الجميػػؿ ؛ محمػػد مسػػعد كلزعػػؿ جاسػػـ محمػػد . جمــو

 . 96-91( 2لعراقية . العدد )راعية االسماد عمى أنتاج الذرة الصفراء .مجمة العمـك الز 

http://www.irqi.dateplams.net/
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. التيرير المتدالؿ لمتراكيب 2015فرنسيس ادرا ا ر نكر الديف شكقي عمي ك كليد فميح حسف . جنو   

كالتسػميد النتركجينػي كالحيػكم فػي جا زيػة الحديػد  ( .Zea mays L)الكرارية لمذرة الصػفراء 

 . 203-187( : 4)7عية ر مجمد في التربة كمحتكا  في النبات ر مجمة الككفة لمعمـك الزرا

ــاد . عالقػػة مكقػػع البػػذرة عمػػى العرنػػكص كجرعػػة 2011ر صػػداـ حكػػيـ كمػػدحت مجيػػد السػػا ككي . جي

–النتػػػركجيف كمكعػػػد الحصػػػاد بجػػػكدة بػػػذكر الػػػذرة الصػػػفراء .مجمػػػة العمػػػـك الزراعيػػػة العراقيػػػة 

 . 2011ر  1-18( :5)42

ف مػف الػذرة ف كالفسفكر كالبكتاسيـك فػي صػنفي. أرر أضافة أسمدة النتركجي2011ر عبد سراب . حسين

       ( : 2)3 –يػػػػػػػة ملتمفػػػػػػػة . مجمػػػػػػػة ديػػػػػػػالى لمعمػػػػػػػـك الزراعيػػػػػػػة حممالصػػػػػػػفراء تحػػػػػػػت مسػػػػػػػتكيات 

321-330 . 

 NPK. تػػيرير السػػماد المركػػب 2010ر عػػالء لميفػػة ؛ محمػػد عبػػد الك ػػاب كحمػػاد نػػكاؼ فرحػػاف . حمــد

الػػذرة الصػػفراء تحػػت الظػػركؼ الحقميػػة  كطريقػػة الزراعػػة فػػي صػػفات النمػػك كاانتػػاج لمحصػػكؿ

 .  398-393( : 4)8.مجمة اانبار لمعمـك الزراعية .مجمد 

+ NPK. تػػارير التيذيػػة الكرقيػػة بسػػماد اليػػكنفريف )2010ر مهػػدم عبػػد كصػػبيحة حسػػكف كػػاظـ . حمــزة

(.مجمػة  .Zea mays Lعناصػرنادرة ( فػي بعػض صػفات النمػك لمحصػكؿ الػذرة الصػفراء )

 . 184-178( :2)23التقني .

            . تػػػػيرير التسػػػػميد النتركجينػػػػي كالفكسػػػػفاتي فػػػػي نمػػػػك كحاصػػػػؿ السمسػػػػػـ 2002ر مرنػػػػى شػػػػبؿ . خطــــار

 (Sesamum indicum  L.. رسالة ماجستير .كمية الزراعة جامعة بيداد . ) 

ــرو  . تػػيرير الػػرش التكميمػػي بػػالنتركجيف كالبكتاسػػيـك فػػي نمػػك كحاصػػؿ الػػذرة2003ر أكس ممػػدكح . خي

 الصفراء .رسالة ماجستير .قسـ التربة .كمية الزراعة .جامعة بيداد . 



. تػػيرير الكبريػػت كااسػػمدة النايتركجينيػػة 2014ر نجػػاة حسػػيف كأنتصػػار  ػػادم حميػػدم الحمفػػي . زبــون

( .مجمػة اانبػار .Triticum aestivum Lكالفكسفاتية كالبكتاسية في صفات نمك الحنطػة ) 

 .  707 - 700( : 7) 45المؤتمر العممي الرابع . لمعمـك الزراعية البحكث 

. تيرير أنكاع الحرارات كالسماد النتركجينػي فػي نمػك كحاصػؿ ز ػرة الشػمس 2011ر أياد طمعت . شاكر

 . 123-114( : 4ر العدد )11.مجمة جامعة تكريت لمعمـك الزراعية .مجمد 

. أسػػتجابة عػػدة تراكيػػب 2013.ر عمػػي فاضػػؿ ؛ محمػػد أحمػػد اانبػػارم كرشػػيد لضػػير الجبػػكرم  صــال 

( لمسػػتكيات ملتمفػػة مػػف التسػػميد الفكسػػفاتي  .Zea mays Lكراريػػة مػػف الػػذرة الصػػفراء )

 . 400-384( :4)5.مجمة الفرات لمعمـك الزراعية العراقية . المجمد .

 Zeaفػي نمػك كحاصػؿ الػذرة الصػفراء ) NPK. أرر التيذية الكرقية بسماد 2007ر أكراس محي . طه

. L mays .)www.uobabyon.edu.iq/puplication edition5/paper  

. تيرير مكاعيد الزراعػة كالكرافػة النباتيػة عمػى صػفات كحاصػؿ العمػؼ 2001أيمف صبحي . عبد اهلل  

 يت .األلضر لمذرة الصفراء . رسالة ماجستير .كمية الزراعة جامعة تكر 

. أسػػتجابة صػػنفيف مػػف 2012ر بشػػير حمػػد ؛ سػػامي نػػكرم عمػػي كحامػػد عبػػد القػػادر عجػػاج . عبــد اهلل

لمتسػػميد البكتاسػػي كالمسػػافة بػػيف  [ Sorghum bicolor L.moench]الػػذرة البيضػػاء 

 . 296-273( :1)10-اللطكط .مجمة اانبار لمعمـك الزراعية 

تػػػػكل الكمكركفيػػػػؿ فػػػػي  جػػػػيف كسػػػػالات الػػػػذرة . مح2008ر زيػػػػاد أسػػػػماعيؿ كمػػػػدحت السػػػػا ككي. عبــــد

-الصػػفراء بتػػيرير مسػػتكييف مػػف الكرافػػة النباتيػػة كالنتػػركجيف .مجمػػة اانبػػار لمعمػػـك الزراعيػػة 

39(5:)1-12  . 
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. تارير نكعية ميا  الرم كالتسػميد النتركجينػي فػي  2014 ادم ياسر ك عمي كضاح ناصر . عبود   

( 4)  6ر اليذالية . مجمة الفػرات لمعمػـك الزراعيػة . مك نبات الشعير كجا زية بعض العناص

 :475 – 491  . 

. تقانػػػات األسػػمدة كأسػػػتعمااتها . الػػػدار الجامعيػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر 2012ر نػػػكر الػػػديف شػػكقي . عمــي

 كالترجمة .كمية الزراعة .جامعة بيداد .

األسػػمدة البكتاسػػية  . تػػيرير بعػػض2009ر نػػكر الػػديف شػػكقي ؛ كقػػيس السػػماؾ كأحمػػد الزبيػػدم . عمــي

المضافة الى التربة الرممية الصحراكية تحت نظاـ الرم بػالتنقيط كالػرش فػي كفػالتي أسػتعماؿ 

. 61-54السػػػػماد كالميػػػػا  .مجمػػػػة جامعػػػػة كػػػػربالء .عػػػػدد لػػػػاص المػػػػؤتمر العممػػػػي اللػػػػامس :

2009 . 

عػػػة ر الهيلػػػة . فسػػػيكلكجيا نباتػػػات المحاصػػػيؿ فػػػي العػػػراؽ . كزراة الزرا1990ر طالػػػب احمػػػد . عيســـى

 العامة لسرشاد الزراعي . 

. التسػػػميد كلصػػػكبة التربػػػة . كزراة التعمػػػيـ العػػػالي كالبحػػػث العممػػػي  1987ر كػػػاظـ مشػػػحكت . عـــواد

 .جامعة البصرة .

فػػػي  NPK. تػػػيرير التسػػػميد األرضػػػي كالػػػكرقي 2006ر عمػػػي حسػػػف كعبػػػد الك ػػػاب عبػػػد الػػػرزاؽ . فـــر 

 . 18-11( :5)37-الزراعية العراقية  لصالص كنكعية حبكب الحنطة .مجمة العمكـ

 NPK. تػيرير السػماد المركػب 2010ر حمػاد نػكاؼ ؛ محمػد عبػد الك ػاب كعػالء لميفػة حمػد . فرحان

ظػػركؼ الحقميػػة الكطريقػػة الزراعػػة فػػي صػػفات النمػػك كاانتػػاج لمحصػػكؿ الػػذرة الصػػفراء تحػػت 

 . 328 – 321( : 4) 8مجمد –.مجمة اانبار لمعمـك الزراعية 

. تػػيرير 2013ر عػػامر نعمػػه ؛ عػػامر حبيػػب حمػػزة ؛ عػػادؿ فاضػػؿ  ػػداكم ككليػػد سػػامي البكػػرم . كــريم

التسػػػػػػػػميد الػػػػػػػػكرقي كاألرضػػػػػػػػي كالملصػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػكم فػػػػػػػػي نمػػػػػػػػك كحاصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذرة الصػػػػػػػػفراء              



(Zea mays L.  فػي الزراعػة الربيعيػة .مجمػة الفػرات لمعمػـك الزراعيػة )122( : 1) 5-

127 . 

. تػيرير تجزلػػة مسػتكيات ملتمفػػة مػف السػػماد النتركجينػي فػػي 2004ف أنػكر كلػػي .ر أركؿ محسػػ كوبرلـو

لزراعػة كاليابػات . جامعػة نمك كحاصؿ صػنفيف مػف الػذرة الصػفراء . رسػالة ماجسػتير .كميػة ا

  .المكصؿ

      . تػػػػيرير السػػػػماد البكتاسػػػػػي كالشػػػػد رطػػػػكبي فػػػػي نمػػػػك كحاصػػػػؿ الحنطػػػػػة        2015ر نػػػػكر سػػػػالـ . لطيــــف

 (Triticum aestivum L. رسػػالة ماجسػػتير .كميػػة التربيػػة لمعمػػـك الصػػرفة . جامعػػة . )

 ديالى.

. تػيرير الزراعػة المتدالمػة ضػمف المسػافات الزراعيػة 2014ر عمػي عبػادم كحمػزة مكسػى كػاظـ . مانع

( عمػى نمػك كحاصػػؿ الػذرة الحمػكة .مجمػػة الفػرات لمعمػػـك NPKالمعػػدني ) –كالتسػميد العضػكم 

 .  115-104( :1)6-الزراعية 

( .Triticum aestivum L. أسػتجابة الحنطػة ) 2013ر بشػرل عبػد جبػر كأيػاد حسػيف عمػي . محمد

-434( :4)5-لمسػػػماد النتركجينػػػي بتػػػيرير طريقػػػة الزراعػػػة . مجمػػػة الفػػػرات لمعمػػػـك الزراعيػػػة 

441  . 

ك كحاصػؿ . تيرير السماد الفكسفاتي كالبكتاسي كعجػز مػاء الػرم فػي نمػ2001ر حسيف عزيز .  محمد

( كأنتاجيتهػا . رسػالة ماجسػتير . كميػة الزراعػة . جامعػة  .Zea mays Lالػذرة الصػفراء )

 بيداد . 

. تػػيرير الصػػنؼ كالتسػػميد  2007رػػامر لضػػير ؛ عمػػي عبيػػد حجػػرم كعبػػكد كحيػػد العبػػكدم . مــرزة   
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 . 143 – 132( : 2) 5جامعة كربالء العممية . 
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1.032 

N.S 

0255.221 

** 

انخطأ 

 انتجزيبي

ERROR  

72 33.241 2.417 2.2310 7521.524 1.271 707.172 

 

 

يصادر انتباين 

S.O.V 

درجاخ 

انحريح 

D.F 

طىل 

 انعرَىص

عدد انحثىب في 

 انعرَىص

حاصم انُثاخ  حثح 7222وزٌ 

 انىاحد

 % نهثروذيٍ انحاصم انكهي

((R  

 انًكزراث 

0 1.223 7302.420 722.520 01.074 2.200 2.2007 

(A) 

انتسًيذ 

 االرضي 

0 2.570 

** 

70523.220 

** 

7023.400 

** 

0013.13 

** 

1.2550 

** 

7.0237 

** 

(B) 

 انتسًيذ انىرقي

0 00.750 

** 

73312.005 

** 

4172.707 

** 

2324.00 

** 

70.317 

** 

02.2321 

** 

A*B  0 7.024 523.271 07.723 50.000 2.7557 2.7420 



 ** * N.S N.S N.S N.S انتذاخم بينها

 انخطأ انتجزيبي

ERROR  

72 2.302 0400.505 03.410 07.531 2.2203 2.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يصادر انتباين 

S.O.V 

درجاخ 

انحريح 

D.F 

حاصم 

 انثروذيٍ

 حاصم انسيد  % نهسيد

((R  

 انًكزراث 

0 2.2221 2.2270 07.4 

(A) 

انتسًيذ 

 االرضي 

0 2.7722 

** 

2.3504 

** 

4224.1 

** 

(B) 

انتسًيذ 

 انىرقي

0 2.3340 

** 

0.3050 

** 

75224.3 

** 

A*B  

 انتذاخم بينها

0 2.2222 

** 

2.1015 

** 

0025.7 

** 

انخطأ 

 انتجزيبي

ERROR  

72 2.2225 2.2007 77.25 

 

 مًلحظة : 
 1.15* معنوي عند مستوى احتمال    
 1.11 و 1.15** معنوي عند مستوى احتمال    

          ns غير معنوي 



 

 االجهزة المختبرية المستخدمة في الدراسة  (2ممحق )
 

 انجهت انًنتجت اسى انجهاس ث

 pH meter Wisscha Ftlichtechnischeجهاز قياش انحايضيح  7

werkstatten (Germany) 

 Sesntive balance Metter Pc 440 Wisschaييساٌ حساش  0

Ftlichtechnische (Germany) 

 Electricalجهاز قياش انرىصيم انكهرتائي  0

Conductivity meter  

Wisscha Ftlichtechnische 

(Germany) 

 Spad-502 Meter Japan جهاز قياش دنيم انكهىروفيم 0

 Centerfuge Englandجهاز انطرد انًركسي  1

 Dstil water Gallenkamp (England)جهاز ذقطير انًاء  2

 Micro kjeldahl Buch.322 (Switzerland)جهاز انًايكروكهدال  3

  Oven Heraeusفرٌ حراري  4

 Uv-spactrophotoجهاز قياش انطيف انضىئي  5

meter 

Apel 303 UV (Japan) 

 Flam Photometer Englandجهاز قياش انههة  72

-High( HPlCجهاز انفصم انكرويىذىغرافي ) 77

Performance liquid Chromatography 

Shimad Zu-1C 6A 

 
 
 
 
 
 



 ( 3يهحق )

 NPKيعايالث االضافت االرضيت وانتغذيت انىرقيت بسًاد انـ

 

 طريقة التسميد ت

 1-.لترNPKغـ 3ي + رش بدكف تسميد أرض 1

 1-.لترNPKغـ 5بدكف تسميد أرضي + رش  2

 1-.لترNPKغـ 10بدكف تسميد أرضي + رش 3

 1-.لترNPKغـ 3+رش 1-( كيـ. ػ53.5k +40p +100N) السمادية تسميد أرضي برمث التكصية 4

 1-.لترNPKغـ5+رش 1-( كيـ. ػ53.5k  +40p +100N) السمادية تسميد أرضي برمث التكصية 5

 1-.لترNPKغـ10+رش 1-( كيـ. ػ53.5k +40p+100N) السمادية تسميد أرضي برمث التكصية 6

 1-.لترNPKغـ3+ رش1-( كيـ. ػ53.5k+40p+100N) السمادية تسميد أرضي بنصؼ التكصية 7

 1-.لترNPKغـ5+ رش 1-( كيـ. ػ53.5k +0p+100N) السمادية تسميد أرضي بنصؼ التكصية 8

 1-.لترNPKغـ10+رش 1-( كيـ. ػ53.5k +0p+100N)السمادية صؼ التكصيةتسميد أرضي بن 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary : 

 Factorial field experiment was carried out during 2015 in outumn 

season in aprivate farm located in Al Meagdadia ( 40 Km North of Baquba 

city ) . 

To study the role of applying NPK fertilizer to soil and with foliar 

feeding on growth and grain and grain yield of maize . Randomized complete 

block design (RCBD) with three replications was used . Three levels of 0NPK 

, N 100 , P40 , K53 Kg.ha
-1

 and N150 , P60 , K80 Kg.ha
-1

 were added to soil 

and three concentrations 3 , 5 , 10 g. NPKL
-1

 were used as foliar , and control 

treatment NPK were mixed in soil at the level N300 , p120 , k160 Kg.ha
-1

 

respectively . maize seed ( Buhooth 106 ) were seeded on risgesin 1/8/2015 , 

Data were analyzed and the avarages were compared according to less 

significant difference ( LSD) at 0.05 .  

 The results show that there are differences in the third level ( N150, 

P60 , K80 Kg.ha
-1

 ) caused significant in vegetative growth and yield traits 

plant hiegh (228.16cm) , stem diameter (27.52mm) , number of leaves per 

plant (15.82) , leaf Area (596.58cm
2 
) , chlorophyll index ( 50 spad unit ) , dry 

matter of green plant (371.85) , ear langh ( 21.02cm) number of grain per ear 

(634 grain ) , weight of 1000 grains ( 236.02g ) , grain yield of plant                 

( 199.85g ) , grain yield (9.328 t.ha
-1

 ) , concentration of protein (13.60%) , 

protein yield ( 1.27 t.ha
-1

 ) , oil yield (579.4 Kg.ha
-1

) , while 0 NPK gh.ha
-1

 

caused low of all traits parameters except concentration of oil in the grains 

was 7.25% .  

Using NPK foliar application treatment was 10g NPK.L
-1

 caused 

significant difference in the plant high (218.42cm) , stam diameter (26.67mm) 

,Number of leaves (15.35) , leaf Area (570.67cm
2
) , dry matter of green plant 

(330.2 g) , ear langh (21.02cm) , number of grain perear (630.22 grain) , 

weight of 1000 grain (222.6g) , dry matter yield per plant (133.91g) , grain 

yield ( 9.046 t.ha
-1

), concentration of protin (12.11%) yield of protein 



(1.101t.ha
-1

) , yield of oil (571.5Kg.ha
-1

) . The interaction between level N150 

, P60, K80 Kg.ha
-1

 as ground addition and log NPK.L
-1

 as foliar application 

gives the best result in all parameters .  
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