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السدتخمص
ُنفحت تجخبة حقمية في احجى الحقؾل الدراعية التابعة لجائخة وقاية السدروعات -قدؼ الدراعة العزؾية الؾاقعة في محافغة بغجاد-
مشظقة الكخيعات لمسؾسؼ الذتؾي  2020-2019في تخبة ذات ندجة مديجة غخيشية بهجف دراسة تاثيخ مدتؾيات التدسيج العزؾي والسعجني
ومؾعج اضافتها في جاهدية بعض السغحيات في التخبة وصفات نسؾ وحاصل الجدر ( )Daucus carotaوذلػ الجل تحجيج افزل كسية مؽ
الدساد وافزل مؾعج إضافة ،نفحت التجخبة العامميه وفق ترسيؼ القظاعات الكاممة السعذاة Randomized Complete Block

 Designوبثالث مكخرات .شسمت عؾامل الجراسة مؾعجيؽ لالضافة اذ كان السؾعج األول لإلضافة مع الدراعة والحي رمد له ( )wوالسؾعج

الثاني بعج الدراعة بأربعة أسابيع والحي رمد له ( )aوبثالث دفعات تتشاسب مع مخاحل نسؾ الشبات تست اضافة األسسجة السعجنية بثالث

مدتؾيات وهي ( 0و 50و )%100مؽ التؾصية الدسادية )0( ،بجون إضافة و( (100-40-100) )%50و( )200-60-200( )%100كغؼ

هـ

1-

لكل مؽ ) ) N-P-Kوالتي رمد لها ( C0و C1و )C2بالتتابع .أضيف الدساد العزؾي (مخمفات اغشام متحممة) بسدتؾييؽ وهسا

بجون إضافة ( )0و( 15ميكاغخام هـ ) والحي رمد لها ( OM0و )OM1بالتتابع وتست زراعة بحور الجدر( )Daucus carotaصشف
1-

(نانتذ -كاسل) بذكل خظؾط داخل االلؾاح بتاريخ  2019/10/31لمسؾسؼ الخخيفي في الؾاح مداحتها  1م ²ووزعت السعامالت عذؾائياً
بحيث يحتؾي كل مكخر عمى  10معامالت وبحلػ يكؾن عجد الؾحجات التجخيبية لمتجخبة  30وحجة تجخيبية اعهخت الشتائج:
ان إضافة ( )% 100مؽ التؾصية الدسادية لمدساد السعجني بالسؾعج الثاني قج اثخ معشؾياً في زيادة تخكيد الشتخوجيؽ والفدفؾر
والبؾتاسيؾم في التخبة اذ أعظت معاممة التجاخل  %100الدساد السعجني مع الدساد العزؾي ومؾعج اضافة بعج الدراعة ب  4أسابيع اعمى
تخكيد لمشتخوجيؽ والفدفؾر والبؾتاسيؾم في التخبة بعج مخحمة قمع الشباتات ( 130يؾم بعج الدراعة) بتخكيد ( 36.96و 21.88و )222.4ممغؼ

كغؼˉ ¹لكل مؽ )Nو Pو )Kعمى التباع كسا تفؾقت نفذ السعاممة بأعظاء اعمى حاصل كمي بمغ ( 81.67طؽ هـˉ )¹وإعظاء اعمى قيؼ

لرفات الشسؾ الخزخي.

كمسات مفتاحية :أسسجة كيسيائية ،أسسجة عزؾية ،جاهدية السغحيات ،الجدر))Daucus carota
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)Yield of Carrot (Daucus Carota
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ABSTRACT
A field experiment was carried out in one of the agricultural fields of the Department of
Plant Protection - Department of Organic Agriculture located in the governorate of Baghdad
* بحث مدتل مؽ رسالة ماجدتيخ لمباحث االول.
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- Al-Qurayat region for the winter season 2019-2020 in soil with a mixed alluvial texture in
order to study the effect of levels of organic and mineral fertilization and the date of their
addition on the readiness of some nutrients in the soil and growth characteristics and the
carrot yield (Daucus carota), in order to determine the best amount of fertilizer and the best
addition time, a working experiment was carried out according to a randomized complete
block design (RCBD). The study factors included two dates for addition, as the first date for
addition was with planting, which is symbolized for (w) and the second date after planting
four weeks after planting, which is symbolized for (a) and in three batches commensurate
)with the stages of plant growth. Fertilizer recommendation, (0) without addition and (50%
(100-40-100) and (100%) (200-60-200) kg hˉ¹ for each of the (NPK)which are denoted by (C0,
C1 and C2) respectively Organic fertilizer (decomposed sheep waste) was added in two levels,
)which are without addition (0) and (15 ton hˉ¹), which is symbolized for (OM0 and OM1
respectively, and carrot seeds (Daucus carota) variety (Nantes-Castle) were planted in the
form of lines inside the panels. On 10/31/2019 for the autumn season, with three replicates in
the panels of 1 m² area, and the transactions were distributed randomly so that each
duplicate contains 10 transactions, thus the number of experimental units for the experiment
is 30 experimental units .The following results showed:
Adding (100%) of the fertilizer recommendation to the mineral fertilizer at the second date
(a) had a significant effect on increasing the concentration of nitrogen, phosphorus and
potassium in the soil, as the treatment (C2aOM1) gave the highest concentration of nitrogen,
phosphorus and potassium in the soil after the stage of uprooting plants (130 days after
planting) concentration (36.96, 21.88 and 222.4) mg kg for each of N (P and K). The overlap
treatment also outperformed 100% mineral fertilizer + organic fertilizer + second addition
date (C2aOM1) by giving the highest total yield (81.67 ton hˉ¹) and giving the highest values
of vegetative growth characteristics.
Key words: Chemical fertilizers, Organic fertilizers, Nutrient availability, Carrot (Daucus
)carota

السقجمة
هشـــــاك العجيـــــج مـــــؽ العؾامـــــل السدـــــ ولة عـــــؽ
انخفــــان اجنتاجيــــة واهسهــــا قمــــة جاهديــــة العشاصــــخ

الغحائيــة باســتسخار فــي التخبــة ولكــؽ نتيجــة لالســتغالل
الدراعــي السدــتسخ فــان هــحا يقمــل مــؽ خرــؾبة التخبــة

السغـــحيات السدالـــه والعســـل عمـــى تـــؾافخ بكسيـــات كا يـــة
ومتؾازنــة فــي الؾقــت حاجــة الشبــات لهــا وبالتــالي يديــج
كفاءة امتراص (الؾحيمي ودمحم عمي .)2017،يعـج كـل
مـــؽ الشتـــخوجيؽ والفدـــفؾر والبؾتاســـيؾم مـــؽ السغـــحيات
الخئيدـــة التـــي لهـــا دور أساســـي فـــي زيـــادة اجنتـــاج،
وتحقيــق الشســؾ األمثــل لمشبــات يجــب تؾافخهــح العشاصــخ

مفيــجة لمشبــات لــؾ أضــيفت فــي التؾقيــت غيــخ السشاســب.
(الــــؾحيمي ودمحمعمــــي ،)2017 ،يجــــب معخفــــة السؾعــــج
السشاســـب لالضـــافة وذلـــػ لتحقيـــق افزـــل امترــــاص
لمشبــات اذ ان إضــافة الدــساد قبــل تكــؾن جــحور فعالــة
لالمترــــاص يعــــخن الدــــساد لمفقــــج بظخائــــق مختمفــــة
والسيسا ان بعض الشباتات تحتؾي بحورها عمى مخـدون
غحائي وبحلػ تأخـح مـجة طؾيمـة لتكـؾيؽ الجـحور الفعالـة

بســخور الــدمؽ وتعــؾيض العشاصــخ السغحيــة السدالــة عــؽ
طــخق اجنتــاج الدراعــي وتمبيــة متظمبــات السحرــؾل تــؼ
ترـــسيؼ األســـسجة لتكسمـــة العشاصـــخ الغحائيـــة السؾجـــؾدة
بالفعل في التخبة ( ،)Chen,2006ان إضافة األسـسجة
السعجنية والعزؾية واتباع األسـاليب السشاسـبة فـي إدارة
السغــحيات يعســل عمــى السحافغــة عمــى خرــؾبة التخبــة،
ومــؽ هــح األســاليب هــي السؾاعيــج السشاســبة جضـــافة
األســسجة ،وأل ن عسميــة التغحيــة السعجنيــة مــؽ عسميــات
الخجمــــة السهســــة لمسحاصــــيل يجــــب معخفــــة إضــــافة
السغـــحيات فـــي األوقـــات السشاســـبة أل نهـــا ســـتكؾن غيـــخ

السغحية في التخبـة اذ يعتسـج نسـؾ وإنتاجيـة الشبـات عمـى
محتؾى التخبة مؽ العشاصـخ الغحائيـة ،وكشتيجـة لمدراعـة
الكثيفـــة لســـجة طؾيمـــة فــــأن كثيـــخ مـــؽ هـــح العشاصــــخ
تدتشدف وترـب التخبـة غيـخ قـادرة عمــى إمــجاد الشبـات
بحاجته (عظيؾي واحسج .)2006 ،تستاز التخب العخاقية
بسحتــؾى عــال مــؽ معــادن الكخبؾنــات التــي تعســل عمــى
رفـــع درجـــة تفاعـــل التخبـــة الـــحي يـــ ثخ عمـــى جاهديـــة
السغــــحيات فــــي التخبــــة حيــــث تتعــــخن لدمدــــمة مــــؽ
التفــاعالت مثــل االمت ـداز والتخســيب والتثبيــت مســا يقمــل
مؽ جاهديـة هـح العشاصـخ لمشبـات عشـج اضـافتها ولـحلػ
عســـج البـــاحثؾن عمـــى دراســـة حاجـــة الشبـــات وتعـــؾيض
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فشعسل حرـؾل عمـى عائـج اعمـى عـؽ طخيـق الحـج مـؽ

وخالل هحا السجة سؾف تتعخن األسسجة السزافة الى

اســـــتخجام األســـــسجة الكيسيائيـــــة وتكسيمهـــــا باألســـــسجة
العزــؾية و التعــج األســسجة العزــؾية مرــج اًر لمسغــحيات
فقـــ بـــل لتحدـــيؽ الخرـــائص الكيسيائيـــة والفيديائيـــة
والبايؾلؾجية لمتخبة ( .)Saez et al.,2012الجـدر هـؾ
احــج السحاصــيل الذــتؾية الجحريــة ويشتســي الــى العائمــة
السغميــه او الخيسيــة ( )Umbelliferaeوهــؾ مرــجر
غشــــي لمبيتــــا كــــاروتيؽ ( ،)Chadha,2003لفيتــــاميؽ
( )Aالــــحي يسشــــع اجصــــابة بــــبعض اشــــكال الدــــخطان
ويحدــــؽ الخكيــــة كســــا انــــه يحتــــؾي عمــــى فيتــــاميؽ C
والثياميؽ  B1والخيبؾفالفيؽ .)Fritz,2013( B2
هجفت هح الجراسة الى دراسة تأثيخ مؾعج
ومدتؾى إضافة األسسجة الكيسيائية والعزؾية في

التثبيــت او الغدــل او التظــايخ ولــحلػ يجــب البحــث عــؽ
افزل مؾعج ألضافة االسسجة ويكؾن متؾافق مـع تهيةـة
الجــحور لالمترــاص وألجــل الحرــؾل عمــى افزــل نســؾ
وانتاجيه يجب تمبيـة متظمبـات السحاصـيل مـؽ العشاصـخ
الغحائيـــة .تـــتؼ إضـــافة العشاصـــخ الغحائيـــة الـــى التخبـــة
باســــتخجام األســــسجة الكيسياويــــة و األســــسجة العزــــؾية
ويعتبــخ اســتخجام األســسجة السعجنيــة هــؾ اســخع طخيقــه
لديادة اجنتاج وقج تحقق ما يقارب مـؽ  30الـى 70%
زيـــادة فـــي غمـــة السحرـــؾل نتيجـــة اســـتخجام األســـسجة
السعجنيــــة السثاليــــة والستؾازنــــة ( Ahmad and
 .)Hamid, 1998يـ دي اجنتــاج العــالي مــؽ السـؾارد
السحــــجودة والدراعــــة السكثفــــة الــــى تدــــخيع اســــتخجام
األســسجة الكيسائيــة والتــي تذــكل تهجيــج عمــى االندــان
والبيةة ( .)Zhu and Chen,2002في الساضي كان
االســــتخجام السكثــــف لمســــسجة السعجنيــــة احــــج األدوات
األكثـــخ مالئســـة لمحرـــؾل عمـــى عائـــج اعمـــى امـــا االن

جاهدية السغحيات ونسؾ وحاصل الجدر ومعخفة السجة
التي يكؾن فيها الشبات قادر عمى االمتراص بكفاءة
عالية اذ تكؾن عسمية التدسيج متؾافقه مع حاجة
الشبات وهحا يقمل مؽ فقج السغحيات.

السؾاد وطخائـق العسـل
1م) ،السدافة بيؽ الؾحجات التجخيبية  30سؼ ضسؽ
القظاع الؾاحج و 30سؼ بيؽ القظاعات ووزعت
السعامالت عذؾائياً بحيث يحتؾي كل مكخر عمى 10
معامالت وبحلػ يكؾن عجد السعامالت لمتجخبة 30

ُنفحت تجخبة حقمية في احجى الحقؾل الدراعية
التابعة لجائخة وقاية السدروعات /قدؼ الدراعة العزؾية
الؾاقعة في محافغة بغجاد /مشظقة الكخيعات لمسؾسؼ
الذتؾي  2020-2019في تخبة ذات ندجة مديجة

معاممة اذ تسثمت السعامالت بسا يمي :
 = OM0 = C0 .1السقارنة (بجون إضافة) .
 =C1w .2السدتؾى األول مؽ الدساد السعجني
( )K100-P40-N100كغؼ هـ  1-مع الدراعة.
 =C2w .3السدتؾى الثاني مؽ الدساد السعجني
( )K200-P60-N200كغؼ هـ  1-مع الدراعة.
 =C1a .4السدتؾى األول مؽ الدساد السعجني
( )K100-P40-N100كغؼ هـ 1-بعج  4أسابيع
مؽ الدراعة.
 = C2a .5السدتؾى الثاني مؽ الدساد السعجني

غخيشية.
بعج تحجيج السداحة السظمؾبة لمتجخبة تؼ اجخاء
عسميات تهيةة األرن لمدراعة مؽ حخاثة وتشعيؼ
وتدؾية واُخحت نساذج تخبة مؽ مؾاقع مختمفة مؽ
الحقل قبل الدراعة ،اُزيمت البقايا الشباتية واالحجار
ومدجت جيجاً لسجاندتها وجففت
والحرى مؽ التخبة ُ
ومخرت مؽ مشخل قظخ فتحاته  2ممؼ
هؾائياً ونعست ُ
وحفغت بعمب بالستيكية لمغخن اجخاء التحاليل
الكيسيائية والفيديائية لمتخبة قبل الدراعة كسا مبيؽ في
(ججول .)1
نفحت التجخبة الحقمية العامميه وفق ترسيؼ
()RCBD
السعذاة
الكاممة
القظاعات
 Randomized Complete Block Designتؼ
تقدؼ الحقل لمثالث مكخرات بعج تهيةة التخبة لمدراعة
وتزسؽ السكخر الؾاحج  10معامالت اذ تؼ تقديؼ

1-

( )K200-P60-N200كغؼ هـ
مؽ الدراعة.
 =OM1 .6سساد عزؾية (مخمفات اغشام) (15
ميكاغخام هـ  )1-مع الدراعة.

الحقل الى الؾاح (الؾحجة التجخيبية) بأبعاد ( 1مX
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 =C1wOM1 .7سساد عزؾية ( 15ميكاغخام هـ)1-
مع السدتؾى األول مؽ سساد معجني (K100-

 .Bالسؾعــج الثــاني تســت اجضــافة بعــج الدراعــة بأربعــة

أســابيع ( 30يــؾم) .اذ تس ـت إضــافة الجفعــة األولــى
( )%30مــــؽ األســــسجة بعـــــج أربعــــة أســــابيع مـــــؽ
الدراعة.
 الجفعة الثانية ( )%40مؽ األسسجة بعج ( 45يؾم)
مؽ الدراعة.
 الجفعة الثالثة كانت ( )%30مؽ األسسجة بعج (60
يؾم) مؽ الدراعة.
اضـــــيف الدـــــساد الشتخوجيشـــــي برـــــؾرة يؾريـــــا
( )N%46والدساد الفؾسـفاتي برـؾرة سـؾبخ فؾسـفات
ثالثــي ( )P %21والدــساد البؾتاســي اضــيف برــؾرة
كبخيتـــات البؾتاســـيؾم ( )K %42كسرـــادر لمدـــساد

 )P40-N100كغؼ ه 1-مع الدراعة.
 =C2wOM1 .8سساد عزؾية ( 15ميكاغخام ه)1-
مع السدتؾى الثاني مؽ الدساد السعجني (K200-
 )P60-N200كغؼ هـ 1-مع الدراعة.
 =C1aOM1 .9سساد عزؾية ( 15ميكاغخام هـ )1-
مع السدتؾى األول مؽ سساد معجني (K100-
 )P40-N100كغؼ هـ 1-بعج  4أسابيع مؽ
الدراعة.
1=C2aOM1 .10سساد عزـؾية ( 15ميكـاغخام ه )
مع السدتؾى الثاني مؽ الدـساد السعـجني (K100-

 )P60-N100كغؼ ه 1-بعج  4أسابيع مؽ الدراعة
وتست إضافة مدـتؾيات األسـسجة عمـى مؾعـجيؽ
وبثالث دفعات تتشاسب مع مخاحل نسؾ الشبات
 .Aالسؾعج األول كانت اجضافة مع الدراعة
 تست إضافة الجفعة األولى ( )%30مؽ األسسجة
عشج الدراعة مباشخة.
 أضيفت الجفعة الثانية ( )%40مؽ األسسجة بعج
( 45يؾم مؽ الدراعة).
 أضيفت الجفعة الثالثة ( )%30مؽ األسسجة بعج
( 60يؾم)

السعــــجني ( )NPKالــــى التخبــــة اذ اســــتخجمت اســــسجة
معجنية بديظة اذ تؼ خمظها واضافتها بظخيقـة االخاديـج
وعمى بعج  3سؼ مؽ خ الدراعة وبعسق  2سـؼ وكانـت
اجضافة بجفعتيؽ لممدساد الفؾسفاتي وثالث دفعات لكـل
مـــؽ الدـــساد الشتخوجيشـــي والبؾتاســـي وحدـــب مؾاعيـــج
السحــجدة لإلضــافة وتســت إضــافة الكسيــة السحــجدة مــؽ
الدــساد العزــؾي (مخمفــات اغشــام متحممــة) الــى التخبــة
داخل اخجود عمى بعج  3سؼ مؽ خ الدراعة وبعسق 2
ســؼ وكانــت اجضــافة بجفعــه واحــج مــع الدراعــة ،اخــحت
عيشه مؽ الدساد لغخن اجخاء بعـض التحاليـل كسـا فـي
الججول (.)2

الدراعة وتحميل التخبة
فيهـــا الشتـــخوجيؽ والفدـــفؾر والبؾتاســـيؾم الجـــاهد فـــي
التخبــة عشــج مخحمــة القمــع حدــب مــاورد فــي Page
) )1982 ,etalو ) ،)1965 ،Blackتـــــؼ اجـــــخاء
التحاليل الكيسيائية االتية :
 –1الشتخوجيؽ :قجر بأستخجام جهاز السايكخوكمجال
وذلػ بالتقظيخ بعج إضافة محمؾل هيجروكديج
الرؾديؾم ( )NaOH 10Mعمى وفق
(.)1980 ,Haynes

زرعت بحور الجدر صشف (نانتذ-كاسـل) وهـؾ
صـــشف اجشبـــي ذو ندـــبة نقـــاوة  99%وانبـــات 85%
بتــــــاريخ  2019/10/31لمسؾســــــؼ الخخيفــــــي اذ تســــــت
الدراعــة بذــكل خظــؾط داخــل االل ـؾاح بعســق ( 2ســؼ)
والسدافة بيؽ بـحرة وأخـخى ( 6سـؼ) والسدـافة بـيؽ كـل
خ واخخ  20سؼ وبسعجل أربعة عذخ بحر في كـل خـ
وثــالث خظــؾط فــي كـــل وحــجة وكانــت مدــاحة الؾحـــجة
التجخبيــة الؾاحــجة  1م 1 Xم مــع تــخك مدــافة  30ســؼ
بـــيؽ وحـــجة وأخـــخى لغـــخن مشـــع انتقـــال األســـسجة بـــيؽ

 –2الفدفؾر :قيذ باستخجام جهاز السظياف الزؾئي
( )Spectrophotometerعمى طؾل مؾجي
 882نانؾميتخ عمى وفق طخيقة ( Olsen and
.)1965 ,Watanaba

السعـــامالت وبؾاقـــع ثـــالث مكـــخرات وبـــحلػ يكـــؾن عـــجد
الؾحجات التجخبية السدروعة  30وحـجة تجخبييـه .اخـحت
عيشــات التخبــة عذـؾائياً مــؽ الحقــل لكــل وحــجة تجخيبيــة
وجففت هؾائياً وطحشت ومخرت مؽ مشخل قظـخ فتحاتـه
 2ممـؼ ووضـعت فـي أكيـاس لحـيؽ اجـخاء التقـجيخ وقــجر
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الستؾســظات حممــت إحرــائياً بأعتبارهــا تجخبــة عامميــة
وفــق ترــسيؼ القظاعــات الكاممــة السعذــاة ()RCBD
Randomized Complete Block Design
وقؾرنت الستؾسظات وفق اختبار ( )LSDعشج مدـتؾى
احتسالية  0.05بأستخجام بخنامج .Genstat v.12.1

 -3البؾتاسيؾم :قجر باستخجام جهاز ( Flame

 )Photometerعمى وفق الظخيقة السؾضحة
في (.)Haynes, 1980
كســا تــؼ قيــاس بعــض معــاييخ الشســؾ والحاصــل
لمجــدر وهــي ارتفــاع الشبــات (ســؼ) وقظــخ الجــحر (ســؼ
جــــــحر )1-والحاصــــــل (ميكــــــاغخام هـــــــ )1-بعــــــج اكســــــل

ججول  .1بعض الرفات الكيسيائية والفيديائية لتخبة الجراسة قبل الدراعة.
الرفة

القيسة
2.85

) EC (1:1االيرالية الكهخبائية
) pH(1:1درجة التفاعل

7.78

CECالدعة التبادلية الكاتيؾنية

23.13

السادة العزؾية

11.1

معادن الكاربؾنات

335.0

الجبذ

وحجة القياس
ديدي سيسشد م

1-

سشتيسؾل شحشة كغؼ

1-

1-

غؼ كغؼ تخبة

0.065
+2

7.2
4.5
4.82
0.55
2.31
7.0
12.67
Nill
24.2

Ca
Mg+2
االيؾنات السؾجبة الحائبة
Na+
K+
HCO3SO4-2
االيؾنات الدالبة الحائبة
ClCO3-2
) (NH4++NO3-الشتخوجيؽ الجاهد
الفدفؾر الجاهد
البؾتاسيؾم الجاهد

183.2
الخمل

243.5

الغخيؽ

521.5

الظيؽ

235.0

صشف الشدجة

ممي مؾل لتخ

1-

ممغؼ كغؼ 1-تخبة

7.4

مفرؾالت التخبة

ممي مؾل لتخ

1-

1-

غؼ كغؼ تخبة
-

 Silty loamمديجه غخيشيه

ججول  .2صفات الدساد العزؾي.
)5:1(pH

)5:1( EC

6.5

dS.m -1
8

السادة
العزؾية
45

جاهدية العشاصخ السغحية في التخبة

لكخبؾن

العزؾي
26.1

الشيتخوجيؽ

الفدفؾر

الكمي

الكمي

%
1.3

0.8

البؾتاسيؾم الكمي

1.0

C/N

20:1

الشتائج والسشاقذة
الشتــخوجيؽ والفدــفؾر والبؾتاســيؾم فــي التخبــة وتاثيخهــا
فـــي نســــؾ الشبــــات فــــان نتــــائج جــــجول ( )3تؾضــــ ان

يتبيؽ مؽ ججاول  3و 4و 5تاثيخ مؾعج إضـافة
الدــــساد ومدـــــتؾياته والتـــــجاخل بيشهســـــا فـــــي جاهديـــــة
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اذا أعظــت معاممــة التدــسيج العزــؾي ( )OM1اعمــى

التدــسيج السعـــجني قــج تفـــؾق معشؾيــاً بجسيـــع معامالتـــه
والسـيسا معاممـة ( )C2aبأعظـاء اعمـى متؾسـ كسيــة
نتـخوجيؽ جـاهد فـي التخبـة بعـج القمـع بمـغ ( 33.9ممغــؼ
 Nكغؼ 1-تخبة ) محققه زيـادة ( )%50.73قياسـاً بأقـل
كسية نتخوجيؽ جاهد في معاممـة السقارنـة ( )C0بمغـت
( 16.7ممغـــؼ  Nكغـــؼ 1-تخبـــة) بيشســـا معاممـــة ()C1a
أعظت ثاني اعمـى تخكيـد ( 29.2ممغـؼ  Nكغـؼ 1-تخبـة)
زيــادة بمغــت ( )%42.80قياس ـاً بالسقارنــة ( )C0بيشســا
أعظـــت معاممـــة ( )C2wكسيــــة نتـــخوجيؽ جـــاهد فــــي
التخبـــة بعـــج القمـــع بمـــغ ( 29.4ممغـــؼ  Nكغـــؼ 1-تخبـــة)
وزيــادة بمغــت ( )%43.19بالقيــاس مــع معاممــة بــجون
اجضــافة ( )C0امــا تــأثيخ التدــسيج العزــؾي فــي كسيــة

كسيـــة نتـــخوجيؽ جـــاهد فـــي التخبـــة بعـــج القمـــع بمغـــت
( 29.4ممغؼ  Nكغؼ 1-تخبـة) بديـادة بمغـت ()%18.70
قياساً بأقـل كسيـة نتـخوجيؽ جـاهد فـي معاممـة السقارنـة
( )OM0بمغت ( 23.9ممغؼ  Nكغؼ 1-تخبـة) ()OM0
امــا التــجاخالت فقــج أعظــت جسيعهــا زيــادة معشؾيــة لكــؽ
تفؾقــــت معاممــــة ( )C2aOM1حيــــث أعظــــت اعمــــى
الستؾسظات حيث بمغ كسيـة نتـخوجيؽ جـاهد فـي التخبـة
بعــج القمــع ( 36.9ممغــؼ  Nكغــؼ 1-تخبــة) وزيــادة بمغــت
( )%61.51قياســـاً بأقـــل كسيـــة نتـــخوجيؽ جـــاهد فـــي
1معاممــة السقارنــة ( )C0بمغــت ( 14.2ممغــؼ  Nكغــؼ
تخبة).

الشتخوجيؽ الجاهد في التخبة بعج القمع فقج كان معشؾياً

ججول  .3الشتخوجيؽ الجاهد في التخبة (ممغؼ  Nكغؼ 1-تخبة).
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي
OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

C0
14.2
19.3
16.7

%50
C1a
24.7
33.7
29.2

التدسيجالعزؾي
1.6

%100
C1w
21.5
26.4
23.9

C2a
30.9
36.9
33.9

التدسيج الكيسياوي
2.5

ويالحظ تفؾق مؾعج اجضـافة بعـج أربعـة أسـابيع
مــؽ الدراعــة فــي جسيــع السعــامالت بدــبب ان اجضــافة
الدـــسادية كانـــت متؾافقـــه مـــع تكـــؾيؽ الجـــحور الفعالـــة
لمشبات وبحلػ لؼ تتؾاجج في التخبة لفتـخة بـجون اسـتغالل
حيــــؾي وهــــحا ســــاعج عمــــى تقميــــل الزــــائعات وزيــــادة
الشتــــخوجيؽ الجــــاهد فــــي السشظقــــه الجحريــــة .لمتدــــسيج
الكيسيــائي لــه دور فــي التجهيــد الدــخيع لمعشاصــخ مســا
يديـــج مـــؽ تخكيـــد العشرـــخ فـــي التخبـــة اذ يبـــيؽ الـــجور
اجيجــابي لمتدــسيج فــي زيــادة تخكيــد العشرــخ فــي التخبــة
وهـــحا يتفـــق مـــع مـــا تؾصـــل اليـــة اليدـــاري (.)2012
لمدــساد العزــؾي دور فــي زيــادة الشتــخوجيؽ الجــاهد اذ

C2w
28.3
30.5
29.4

معجل التدساد العزؾي
23.9
29.4

التدسيجالعزؾي * الكيسياوي
3.6

الشتـــــخوجيؽ الجـــــاهد وهـــــحا مـــــا يتفـــــق مـــــع (Saleh
واخــخون .)2003 ،كســا ان إضــافة األســسجة العزــؾية
والكيسيائية تذجع زيادة نسؾ الشبات ومؽ ثؼ زيـادة نسـؾ
الجحور وزيادة التفخعات الجانبيـة لهـا وهـحا يعسـل عمـى
زيـــادة جاهديـــة السغـــحيات عـــؽ طخيـــق خفـــض درجـــة
تفاعـــل التخبـــة فـــي مشظقـــة الخايدوســـفيخ نتيجـــة زيـــادة
افـ اخزات الجــحور لمحســان العزــؾية والتــي تعســل عمــى
زيــادة جاهديــة الشتــخوجيؽ فــي التخبــة كســا ان اجضــافة
بسؾعج بعج أربعة أسابيع مؽ الدراعة سـاعج عمـى تقميـل
الكسية السفقؾدة مـؽ العشرـخ وزيـادة الكسيـة الجـاهد اذ
ان العشاصـــخ الغحائيـــة السزـــافة تتعـــخن لمفقـــج نتيجـــة
تعخضها لدمدمة مؽ التفاعالت مثل االمتـداز والتخسـيب
والتثبيــت بدــبب ارتفــاع درجــة تفاعــل التخبــة (عظيــؾي
واحسج .)2006 ،ونجج ان تخكيد الشتخوجيؽ لسخحمة بعج
( )130يؾم مؽ إضافة األسسجة وهي القمع قـج انخفـض
تجريجياً مقارن ًة بباقي السخاحل بدبب ما طـخء عميـه مـؽ

ان نتــائج تحمــل الســادة العزــؾية مــؽ احســان عزــؾية
واميشية تعسل عمى زيادة جاهديـة الشتـخوجيؽ فـي التخبـة
وهــحا يتفــق مــع (ميــجع واخــخون .)2017 ،يــدداد نذــاط
االحياء السجهخية نتيجة تحمل الدـسادة العزـؾي يـ دي
الــى ازديــاد الشتــخوجيؽ الستحــخر ومــؽ ثــؼ ازديــاد كسيــة
183

السجمج ( – )20العجد (2020 - )1

السجمة العخاقية لعمؾم التخبة

فـــي التخبـــة وهـــحا يتفـــق مـــع مـــا تؾصـــل اليـــه اليدـــاري

تفــاعالت فــي التخبــة خــالل مــجة التجخبــة والتــي تذــسل
تظــايخ وغدــل وكــحلػ الن الشبــات اكتســال نزــجه فــان
الشتــخوجيؽ يــجخل فــي تكؾيشــه مســا يدــبب خفــض قيســه

ججول  .4الفدفؾر الجاهد في التخبة (ممغؼ  Pكغؼ
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي
OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

C0
5.7
7.7
6.7

1-

) )2012وفخحان(.)2005

تخبة).
%50

C1a
14.0
18.9
16.4

التدسيج العزؾي
1.6

%100
C1w
11.4
14.3
12.8

C2a
16.3
21.9
19.1

التدسيج الكيسياوي
2.5

C2w
13.6
18.0
15.8

معجل التدسيج العزؾي
12.2
16.2

التدسيجالعزؾي * الكيسياوي
3.5

تبيؽ نتائج جـجول ( )4ان التدـسيج السعـجني قـج
تفؾق معشؾياً بجسيع معامالته والسيسا ( )C2aباعظاء

مؽ خالل الشتـائج نجـج ان خفـض كسيـة الدـساد
السزـــاف واختيـــار التؾقيـــت اال ندـــب لإلضـــافة حيشســـا
يكـــؾن الشبـــات مدـــتعج لالمترـــاص يدـــاهؼ فـــي زيـــادة

القمـــع فقـــج كـــان معشؾيـــاً اذا أعظـــت معاممـــة التدـــسيج
العزؾي ( )OM1اعمى كسية فدفؾر جاهد في التخبـة
بعــج القمــع بمغــت ( 16.2ممغــؼ  Pكغــؼ 1-تخبــة) بديــادة
بمغــت ( )%24.69قياس ـاً بأقــل كسيــة فدــفؾرجاهد فــي
معاممــة السقارنــة ( )OM0امــا التــجاخالت فقــج أعظــت
جسيعهـــــــا زيـــــــادة معشؾيـــــــة لكـــــــؽ تفؾقـــــــت معاممـــــــة
( )C2aOM1اذ أعظــت اعمــى الستؾســظات حيــث بمــغ
كسيـــة الفدـــفؾر الجـــاهد فـــي التخبـــة بعـــج القمـــع (21.9
ممغــؼ Pكغــؼ 1-تخبــة) وزيــادة بمغــت ( )%73.97بيشســا
أعظـــت معاممـــة ( )C1aOM1و( )C1wOM1نتـــائج

الجبال الشاتج مؽ تحممهـا التـام يعسـل عمـى تقميـل تثبيـت
الفدــفؾر وذلــػ بتكــؾيؽ مخكــب دبــالي فؾســفاتي يقمــل
تثبيـــت الفدـــفؾر فـــي التخبـــة نتيجـــة إطـــالق االيؾنـــات
الدـــــالبة والتـــــي تعســـــل عمـــــى التفاعـــــل مـــــع ايؾنـــــات
السغشدــيؾم والكالدــيؾم ،كســا ان وجــؾد الســادة العزــؾية
تعســل عمــى تحدــيؽ الخرــائص الكيسيائيــة والفيديائيــة
لتخبـة واطــالق العشاصـخ السغحيــة لتخبــة وهـحا يتفــق مــع
(ناصخ .)2016 ،لمحسان الجبالية الشاتجة مؽ السـادة
العزــؾية دور فــي زيــادة جاهديــة الفدــفؾر عــؽ طخيــق
اذابــة السخكبــات التــي تحتــؾي عمــى السغــحيات بؾاســظة

اعمى الستؾسظات اذ أعظت اعمى متؾس كسية فدفؾر
1جاهد فـي التخبـة بعـج القمـع بمـغ ( 19.1ممغـؼ  Pكغـؼ
تخبـــة) محققـــه زيـــادة ( )% 64.92قياســـاً بأقـــل كسيـــة
فدـــفؾرجاهد فـــي معاممـــة السقارنـــة ( )C0بمغـــت (6.7
ممغـــؼ  Pكغـــؼ 1-تخبـــة) بيشســـا أعظـــت معاممـــة ()C2w
كسيـــة فدـــفؾرجاهد بمـــغ ( 15.8ممغـــؼ  Pكغـــؼ 1-تخبـــة)
وزيــــادة بمغــــت ( ،)%57.59امــــا امــــا تــــأثيخ التدــــسيج
العزــؾي فـــي كسيــة الفدـــفؾر الجـــاهد فــي التخبـــة بعـــج

الكسيــات الجــاهد فــي التخبــة اذ ان إضــافة  %100مــؽ
التؾصية الدسادية مع الدراعة قج اعظـت نتـائج مقاربـة
مع إضافة  %50مؽ التؾصية الدـسادية السزـاف بعـج
أربعة أسابيع مؽ الدراعة وهحا يداهؼ فـي تقمـل التمـؾث
البيةي والكمفـة االقترـادية وزيـادة فـي الحاصـل .وتعـؾد
الديادة في كسيـة الفدـفؾر الجـاهد فـي التخبـة لعـجد مـؽ
األســباب أهسهــا دور الســادة العزــؾية فــي التخبــة اذ ان

متقاربة اذ أعظت معاممـة ( )C1aOM1كسيـة فدـفؾر
جـــاهد فـــي التخبـــة بعـــج القمـــع مقـــجار ( 18.9ممغـــؼ P
كغـــؼ 1-تخبـــة) و زيـــادة بسقـــجار ( )% 69.84بالقيـــاس
بالسقارنــة ( )C0بيشســا أعظــت معاممــة ()C1wOM1
كسيــة فدــفؾر جــاهد فــي التخبــة بعــج القمــع بمــغ (18.0
ممغــــؼ  Pكغــــؼ 1-تخبــــة) زيــــادة مقــــجارها ()% 68.33
بالقياس بالسقارنة (.)C0

خفض درجة تفاعل الخايدوسفيخ وأيزـا تظـؾر السجسـؾع
الجحري وزيادة نسؾ وتذعبه في التخبـة مسـا يـ دي الـى
زيادة اف اخزات الجحور لمحسان العزؾية (عمي وسالؼ،
 (2012و(البخكـــات )2016 ،ومـــؽ ثـــؼ زيـــادة جاهديـــة
الفدـــفؾر كســـا ان إضـــافة األســـسجة الكيسيائيـــة يـــ دي
لديـــادة الفدـــفؾر الجـــاهد اذ ان لدـــساد اليؾريـــا تـــأثيخ
حامزـــي نتيجـــة تحـــخر ايؾنـــات االمؾنيـــؾم وتأكدـــجها
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التخبــة بعــج القمــع بمــغ ( 209.2ممغــؼ  Kكغــؼ

بعسميـــة الشتخجـــة مســـا يـــ دي الـــى خفـــض  pHالتخبـــة
لتحــخر ايــؾن الشتــخوجيؽ والــحي يعســل لديــادة جاهديــة

بديــــادة بمغــــت ( )%15.10بالقيــــاس بالسقارنــــة ()C0
بيشســــــا معاممــــــة ( )C1wقــــــج ســــــجمت زيــــــادة بمغــــــت
( )%11.42فقـ بالقيــاس بالسقارنــة ( ،)C0امــا تــأثيخ
التدـــسيج العزـــؾي فـــي كسيـــة البؾتاســـيؾم الجـــاهد فـــي
التخبــة بعــج القمــع فقــج كــان معشؾي ـاً اذا أعظــت معاممــة
التدسيج العزؾي ( )OM1اعمى كسية بؾتاسيؾم جاهد
1فــي التخبــة بعــج القمــع بمغــت ( 211.7ممغــؼ  Kكغــؼ
تخبـــــة) بديـــــادة بمغـــــت ( )%7.55قياســـــاً بأقـــــل كسيـــــة
بؾتاســيؾم جــاهد فــي معاممــة السقارنــة ( )OM0كانــت
التــــــــجاخالت جسيعهــــــــا معشؾيــــــــة والســــــــيسا معاممــــــــة
( )C2aOM1اذ اعظــــت اعمــــى الستؾســــظات اذ بمــــغ

الفدفؾر كسا ان لمدساد البؾتاسي أيزا تأثيخ حامزـي
وهــحا يتفــق مــع نتــائج (جبــخ وتعبــان )2016 ،ويالحــظ
انخفــان تخكيــد الفدــفؾر فــي مخحمــة بعــج ( )130يــؾم
مؽ إضافة األسسجة وهي الحراد وذلػ يعؾد الـى زيـادة
نسؾ الشبـات برـؾر عامـه مسـا يـ دي الـى ازديـاد قجرتـه
عمى االمتراص وبحلػ تقل الكسيات الجاهدة في التخبـة
وكحلػ وجؾد معادن الكاربؾنات بكسيات كبيخة فـي التخبـة
التي تدبب عسميات امتداز وتخسـيب وهـحا يتفـق مـع مـا
حاصـــل عميـــة (الدـــمساني واخـــخون (2004،و(فخحـــان،
.)2005
يغهخ ججول ( )5ان لسؾعج اجضـافة والسدـتؾى

كسيــة بؾتاســيؾم الجــاهد فــي التخبــة بعــج القمــع (222.4
ممغؼ  Kكغؼ 1-تخبة) بديادة بمغت ( )%23.51لمسخحمة
( )130يؾم بعج الدراعة .أعظت معاممتا ()C1aOM1
و( )C2wOM1نتـــــائج متقاربـــــة اذ أعظـــــت معاممـــــة
( )C1aOM1كسيــة بؾتاســـيؾم جـــاهد فــي التخبـــة بعـــج
القمع بمغ ( 219.8ممغؼ  Kكغؼ 1-تخبة) بديادة مقجارها
( )%22.61بالقيــــاس بالسقارنــــة ( ،)C0امــــا معاممــــة
( )C2wOM1أعظت كسية بؾتاسيؾم جاهد في التخبـة
بعــج القمــع بمــغ ( 220.6ممغــؼ  Kكغــؼ 1-تخبــة) بديــادة
مقـــجارها ( )%22.89بالقيـــاس بالسقارنـــة ( )C0بيشســـا

الدسادي تأثيخ كبيـخ فـي تخكيـد البؾتاسـيؾم الجـاهد فـي
التخبة لسخحمة بعج  130يؾم مؽ الدراعة (مخحمة القمـع)
اذ نجــج ان التدــسيج السعــجني قــج تفــؾق معشؾي ـاً بجسيــع
السعــــامالت الســــيسا معاممــــة ( )C2aباعظــــاء اعمــــى
الستؾســظات حيــث أعظــت كسيــة بؾتاســيؾم جــاهد فــي
التخبــة بعــج القمــع بمــغ ( 216.9ممغــؼ  Kكغــؼ 1-تخبــة)
بديــــادة بمغــــت ( )%18.11بالقيــــاس بالسقارنــــة ()C0
بيشسا معاممة ( )C2wأعظت كسية بؾتاسيؾم جاهد في
التخبــة بعــج القمــع بمــغ ( 214.4ممغــؼ  Kكغــؼ 1-تخبــة)
بديــــادة بمغــــت ( )%16.97بالقيــــاس بالسقارنــــة ()C0
بيشسا أعظت معاممة ( )C1aكسية بؾتاسيؾم جـاهد فـي
ججول  .5البؾتاسيؾم الجاهد في التخبة (ممغؼ Kكغؼ
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي

OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

1-

أعظـــــــــت معاممـــــــــة ( )C1wOM1زيـــــــــادة بسقـــــــــجار
( )%19.26بالقياس بالسقارنة (.)C0

تخبة).
%50

C0
170.1
185.1
177.6

1-

تخبــة)

%100

C1a

C1w

C2a

C2w

198.5
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190.2
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211.3
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208.3
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معجل التدسيج العزؾي
195.7
211.7

التدسيج العزؾي

التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي * الكيسياوي

2.4

3.7

5.3

البؾتاسيؾم وتأثيخها الحامزي والـحي ادي لديـادة تخكيـد
البؾتاســـــــيؾم (الديـــــــجي (2017،و(الدبيـــــــجي.)2014،
وت دي التخاكيد العاليـة مـؽ االمؾنيـؾم الشـاتج مـؽ تحمـل
اليؾريا السزافة الى إزاحـة ايـؾن البؾتاسـيؾم مـؽ معقـج
التبــادل وطبقــات السعــادن الظيشيــة بدــبب تقــارب نرــف
قظخيها وأيزـا تـدداد ذوبانيـة بعـض السخكبـات والسعـادن

نجج مؽ الشتائج ان لسؾعـج إضـافة األسـسجة إثـخ
بـــالغ فـــي جاهديـــة العشاصـــخ فـــي التخبـــة اذ ان اختيـــار
السؾعج السشاسب يداهؼ في زيادة جاهدية العشاصـخ فـي
التخبة وهحا بـجور يـ ثخ فـي الكمفـة االقترـادية والتمـؾث
البيةي اذ يعسل عمـى التقميـل مشهسـا وتعـؾد هـح الديـادة
فــي تخكيــد البؾتاســيؾم الجــاهد نتيجــة ألضــافة كبخيتــات
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الحاوية عمـى البؾتاسـيؾم نتيجـة انخفـان درجـة تفاعـل

لمعشرــخ وكــحلػ عسميــات التثبيــت التــي تــ دي لتحؾيــل

لدديـــادة عسميــــة تــــشفذ الجــــحور يدــــبب تظــــؾر ونســــؾ
السجســــؾع الجــــحري وزيــــادة انقدــــام واســــتظالة الخاليــــا
وتكـــؾن حـــامض الكاربؾنيـــػ الشـــاتج مـــؽ تفاعـــل الســـاء
وثــاني أوكدــيج الكــاربؾن السظــخوح مــؽ الجــحور والــحي
يقؾم بإذابة البؾتاسيؾم مؽ معادنه وهحا يتفق مـع عمـى
وســالؼ ) )2012والبخكــات ) .)2016نالحــظ انخفــان
كسيات البؾتاسيؾم الجاهد في مخحمة القمع وذلػ بدـبب
عسميـــة الدراعـــة ونســـؾ الشبـــات تخافـــق ذلـــػ امترـــاص

وسظؾح حبيبات الظيؽ او ما يدسى بسعقج االدمراص
وقج ترل الى حؾالي ( 2مؼ) او اقل وهي مشظقة تذهج
افــــ اخزات الجــــحور و الشذــــاط السيكخوبــــي عمــــى اعمــــى
مدــتؾى باجضــافة لسختمــف السجسؾعــات مــؽ حيؾانــات
التخبــــة وهــــحا يتفــــق مــــع Van dam and
 )2016(Bouwmeesterو Yadav et al.
(.(2015

العشرــخ الــى اشــكال غيــخ جــاهد .هــحا كمــه ي ـ دي الــى
انخفـــان التخاكيـــد فـــي التخبـــة وهـــحا مـــا يتفـــق مـــع مـــا
تؾصل الية (اليداري )2012 ،كسا وجج ( Rasmann
 )and Turlings,2016ان لجــحور الشباتــات تـــاثيخ
فـــي زيـــادة الجاهديـــة مـــؽ خـــالل تـــأثيخ عمـــى الشذـــاط
االحيــائي اذ ان مشظقــة الخايدوســفيخ هــي اهــؼ السشــاطق
التـــــي تحــــــجث بهــــــا اهـــــؼ واخظــــــخ تفــــــاعالت التخبــــــة
الكيسياويــة -الظبيعيــة والبيؾلؾجيــة عمــى حــج س ـؾاء اذ
تعـــج مشظقـــة انتذـــار الجـــحور بسثابـــة مدـــخح العسميـــات
والتي يحجث بها اهـؼ التفـاعالت فـي التخبـة وتسثـل هـح
السشظقــة السدــافة السحرــؾرة مــا بــيؽ جــحور الشباتــات

التخبة بدـبب اكدـجة االمؾنيـؾم بعسميـة الشتخجـة وتكـؾيؽ
الشتخات وهحا بجور يشعكذ عمى ازديـاد الجاهديـة ،وهـحا
يتفــــــق مــــــع مــــــا تؾصــــــل اليــــــه اليدــــــاري)2012) ،
و  .)2011(BarTalالســادة العزــؾية دور فــي زيــادة
جاهديـــــة البؾتاســـــيؾم مـــــؽ خـــــالل افخازهـــــا لمحســـــان
العزــؾية نتيجــة فعاليــة االحيــاء السجهخيــة التــي تعســل
عمى تحخيخ البؾتاسيؾم مؽ معادنه وكـحلػ تـأثيخ السـادة
العزــؾية فــي الجــدء السعــجني لمتخبــة والتــي تعســل عمــى
اذابــة السخكبــات الكيسيائيــة لمعشاصــخ الغحائيــة وتحؾيمه ـا
الــــى شــــكل متيدــــخ وجــــاهد لمشبــــات (الديــــجي2017 ,
والدبيــــجي )2014 ،وكــــحلػ لمشبــــات دور أيزــــا نتيجــــة

صفات الحاصل

ارتفاع الشبات (سؼ)

معشؾي فقج تفؾقت معاممة ( )OM1اذ سـجمت متؾسـ
بمــغ ( 75.84ســؼ) بديــادة مقــجارها ( )%8.16بالقيــاس
مع السقارنة ( )OM0اما التجاخالت فقج كانت جسيعهـا
معشؾيــة الســيسا معاممــة ( )C2aOM1باعظــاء اعمـــى
متؾس بمغ ( 86.43سؼ) وبديادة مقـجارها ()%30.51
بالقياس مع السقارنة (.)C0

نالحــظ مــؽ نتــائج جــجول ( )6ان ارتفــاع الشبــات
قج تأثخ بسؾعج إضافة الدساد وكسية اجضافة اذ تفؾقت
معاممـة ( )C2aباعظــاء اعمـى متؾسـ ( 82.43ســؼ)
وزيــــادة بسقــــجار ( )% 23.74بالقيــــاس مــــع السقارنــــة
( )C0بيشســــا أعظــــت معاممــــة ( )C2wمتؾســــ بمــــغ
( 77.06سؼ) بديادة مقجارها ( )%18.42بالقيـاس مـع
السقارنـــة ( )C0امـــا التدـــسيج العزـــؾي فكـــان ذا تـــاثيخ
ججول  .6ارتفاع الشبات (سؼ).
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي
OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

C0
60.06
65.66
62.86

%50
C1a
70.53
74.93
72.73

%100
C1w
65.80
71.50
68.65

التدسيج العزؾي
2.60

C2a
78.43
86.43
82.43

التدسيج الكيسياوي
4.12
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C2w
73.43
80.70
77.06

معجل التدسيج
العزؾي
69.65
75.84

التدسيج العزؾي * الكيسائي
5.84
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قظخ الجحر (سؼ جحر)1-
( )%12.95بالقيــــاس مــــع السقارنــــة ( )OM0بيشســــا
كانـــت التـــجاخالت جسيعهـــا معشؾيـــة والســـيسا معاممــــة
( )C2aOM1اذ أعظـــت متؾســـ مقـــجار ( 3.94ســـؼ
جحر )1-وبشدـبة زيـادة بمغـت ( )%51.77بالقيـاس مـع
معاممـــــــــة عـــــــــجم اجضـــــــــافة ( )C0امـــــــــا معـــــــــاممتي
( )C1aOM1و( )C2wOM1فقـــــج أعظـــــت نتـــــائج
متقاربــة حيــث ســجمت معاممــة ( )C1aOM1متؾس ـ
مقــجار ( 3.20ســؼ جــحر )ˉ¹بديــادة بمغــت ()%40.62
بالقياس مع معاممة عـجم اجضـافة ( )C0بيشسـا أعظـت
معاممـــة ( )C2wOM1متؾســـ مقـــجار ( 3.01ســـؼ

نجــج مــؽ نتــائج جــجول ( )7تــأثيخ مؾعــج إضــافة
الدساد وكسية اجضافة في قظخ الجحر (قظخ الجـدر) اذ
اعهـــخ التدـــسيج السعـــجني معشؾيـــه وقـــج تفؾقـــت معاممـــة
( )C2aباعظـــاء اعمـــى متؾســـ ( 3.57ســـؼ جـــحر)1-
بديـــــــادة بمغـــــــت ( )%43.97امـــــــا معـــــــاممتي ()C1a
و( )C2wفقـــج أعهـــخت تقـــارب فـــي الشتـــائج اذ أعظـــت
معاممــــة ( )C1aمتؾســـــ بمــــغ ( 3.00ســـــؼ جـــــحر)1-
بديادة مقجارها ( )%33.33بالقيـاس مـع معاممـة بـجون
إضــافة ( ،)C0بيشســا أعظــت معاممــة ( )C2wمتؾس ـ
( 2.95ســــــؼ جــــــحر )1-بديــــــادة مقــــــجارها ()%32.20
بالقياس مع السقارنة ( )C0اما التدسيج العزؾي فكان
ذا تاثيخ معشؾي فقج تفؾقت معاممـة ( )OM1اذ أعظـت

جحر )1-وبشدـبة زيـادة بمغـت ( )%36.87بالقيـاس مـع
معاممة عجم اجضافة (.)C0

متؾســــ بمــــغ ( 3.01ســــؼ جــــحر )1-بديــــادة مقــــجارها

ججول  .7قظخ الجحر (سؼ جحر.)1-
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾية
OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

C0
1.90
2.10
2.00

%50
C1a
2.80
3.20
3.00

التدسيج العزؾية
0.07

%100
C1w
2.30
2.80
2.55

C2a
3.20
3.94
3.57

التدسيج الكيسياوي
0.10

الحاصل (ميكاغخام هـ)1-

C2w
2.90
3.01
2.95

معجل التدسيج العزؾية
2.62
3.01

التدسيج العزؾية * الكيسائي
0.15

مقـــــجارها ( )%26.11بالسقارنـــــة مـــــع بـــــجون إضـــــافة
( .)MO0أعظــت التــجاخالت جسيعه ـا فخوقــات معشؾيــة
الســيسا معاممــة ( )C2aOM1اعمــى متؾس ـ (81.67
ميكــاغخام هــــ )1-بديــادة مقـــجارها ( )%73.46بالقيـــاس
بسعاممـــــــة السقارنـــــــة ( )C0بيشســـــــا أعظـــــــت معاممـــــــة
( )C1aOM1ثـــــاني اعمـــــى معـــــجل بسقـــــجار (65.00
ميكـــاغخام هــــ )1-وزيـــادة بمغـــت ( )%66.66بالقيـــاس
بسعاممــــــة السقارنــــــة ( ،)C0بيشســــــا أعظــــــت معاممــــــة

يالحظ مؽ الججول ( )8ان التدسيج السعجني قـج
اعهـــخ تـــاثي اًخ معشؾيـــاً الســـيسا معاممـــة ( )C2aباعظـــاء
اعمــى حاصــل حيــث أعظــت معــجل ( 69.17ميكــا غ ـخام
هـــــ )1-بديــــادة بمغــــت ( )%62.65بالقيــــاس بسعاممــــة
السقارنــــة ( )C0وقـــــج تفؾقـــــت معاممـــــة ( )C1aعمـــــى
معاممـــة ( )C2wاذ ســـجمت معاممـــة ( )C1aمتؾســــ
قجر ( 58.33ميكاغخام هـ )1-وزيادة بمغت ()%55.71
بالقياس بسعاممة ( )C0بيشسـا سـجمت معاممـة ()C2w

( )C2wOM1حاصل مقجار ( 60.83ميكـاغخام هــ)1-
بديـــادة بمغـــت ( )%64.37بالقيـــاس بسعاممـــة السقارنـــة
(. )C0

متؾس ـ مقــجار ( 54.58ميكــاغخام هـــ )1-بديــادة بمغــت
( )%52.67بالقيـــاس بسعاممـــة ( .)C0كـــان لمتدـــسيج
العزؾي
تـاثيخ معشؾيـاً فقـج تفؾقـت معاممـة ( )OM1اذ
اً
أعظـت متؾسـ مقــجار ( 58.50ميكـاغخام هــ )1-بديــادة
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ججول ( )8الحاصل (ميكا غخام هـ.)1-
التدسيج الكيسياوي

التدسيج العزؾي
OM0
OM1
معجل التدسيج الكيسائي
LSD 0.05

C0
21.67
30.00
25.83

%50
C1a
51.67
65.00
58.33

التدسيج العزؾي
1.40

%100

C1w
37.75
55.00
46.37

C2a
56.67
81.67
69.17

التدسيج الكيسياوي
2.20

وتعـــدى الديـــادات الستحققـــة فـــي معـــاييخ الشســـؾ
لمجدر وهي ارتفاع الشبات وقظخ الجحر والحاصل لمجدر
لمتدـــسيج العزـــؾي والسعـــجني بسؾاعيـــج بعـــج الدراعـــة اذ

C2w
48.33
60.83
54.58

معجل التدسيج العزؾي
43.22
58.50

التدسيج العزؾي * الكيسائي
3.20

الحاصل الكمي في السعامالت السحكؾرة الى ان التدـسيج
العزــؾي والسعــجني بسؾعــج بعــج الدراعــة بأربعــة أســابيع
ســــاهؼ فــــي تــــؾفخ العشاصــــخ الغحائيــــة برــــؾرة جــــاهدة
لالمترــاص وبكسيــات أكثــخ فــي السحــي الجــحري وهــحا

اســــهؼ فــــي تــــؾفخ العشاصــــخ الغحائيــــة برــــؾرة جــــاهدة
لالمترــاص وبكسيــات أكثــخ فــي السحــي الجــحري وهــحا
ســـاهؼ فـــي زيـــادة امترـــاص جـــحور الشبـــات اذ يشتقـــل

ســـاهؼ فـــي زيـــادة امترـــاص جـــحور الشبـــات اذ عســـل
التدسيج السعجني عمى تجهيد الشبات بالعشاصخ الغحائيـة
الزـــخورية مســـا حدـــؽ صـــفات الشســـؾ الخزـــخي وهـــحا

الشتخوجيؽ لمجـداء الحجيثـة ألنـه عشرـخ سـخيع الحخكـة
فيديــج مــؽ اســتظالة الخاليــا وانقدــامها ومــؽ ثــؼ زيــادة
ارتفــــاع الشبــــات والشســــؾ الخزــــخي والجــــحري (عبــــج
واخخون )2011 ،و(السخجاني )2005 ،فزـالً عـؽ دور
الفدــفؾر فــي تكــؾيؽ الس ـؾاد السغحيــة السهســة فــي نســؾ
الشبـــات ويـــجخل فـــي بشـــاء انديســـات الفدـــفخة ومخكبـــات
الظاقــة التــي تــجخل فــي التسثيــل الزــؾئي وهــحا يــشعكذ
بذـــكل إيجـــابي عمـــى ارتفـــاع الشبـــات والشســـؾ الخزـــخي
والجـــحري كســـا ان امترـــاص البؾتاســـيؾم يدـــاهؼ فـــي
زيـــادة الشسؾالخزـــخي والجـــحري وارتفـــاع الشبـــات وهـــحا

انعكذ عمى الحاصل ( Cohanواخخون )2018 ،كسـا
ان اجضــافة الدــسادية قــج تؾافق ـت مــع تكــؾيؽ مجســؾع
جــحري فعــال مســا عســل عمــى زيــادة قــجرة الشبــات عمــى
االمتراص وازدياد العسميات الحيؾية داخل الشبات ومـؽ
ثؼ زيادة ترشيع الغحاء وتخديشه في الجحور وهحا ساهؼ
في زيادة الحاصل.
بيشسا عسل الدـساد العزـؾي عمـى تحدـيؽ بيةـة
الشبات وزيادة جاهديـة السغـحيات فـي التخبـة عـؽ طخيـق
تحخيخها اثشاء التحمل وزيادة الشذاط االحيائي في التخبة
وتقميــل الكسيــات السفقــؾدة بؾاســظة االمت ـداز والتخســيب
وهحا كمه انعكذ عمى زيادة الكسيات السسترة وبالتالي
أدى لديــــــــادة العسميــــــــات الحيؾيــــــــة داخــــــــل الشبــــــــات
( Narayanواخــخون )2013 ،وهــحا يــشعكذ بديــادة
الســـؾاد الغحائيـــة السرـــشعة فـــي الؾرقـــة ومـــؽ ثـــؼ زيـــادة
السخــدون الغــحائي فــي الشبــات وبالتــالي يخــدن الفــائض
مشــه فـــي مشــاطق التخـــديؽ والستسثمــة بالجـــحور ويـــ دي
لديـــادة الحاصـــل وهـــحا يتفـــق مـــع نتـــائج  Aliواخـــخون

يتفـــق مـــع مـــا جـــاء بـــه (حدـــؽ .)2003 ,ان لمســـادة
العزـــؾية السزـــافة (ســـساد االغشـــام) دور فـــي تـــؾفيخ
السغــحيات السهســة لمشبــات التــي تدــهؼ فــي نســؾ وتظــؾر
السجســـؾع الخزـــخي بذـــكل افزـــل .ســـاهست مخمفـــات
األغشــام فــي زيــادة امترــاص الشبــات لمعشاصــخ الغحائيــة
 Nو Pو kوبالتـــالي ازديـــاد تخكيدهـــا فـــي األوراق وهـــي
ضـخورية لشبــات ألنهــا تــجخل وتقـؾم بكثــخ مــؽ العسميــات
الحيؾيـــــة والفدـــــمجية مثـــــل تحفيـــــد انقدـــــام الخاليـــــا

) )2003و)Abdel-Mawly(2004
و) Moniruzzaman (2013و.)2012) Negrea

واستظالتها وعسميات االيـض الغـحائي وتخكيـب األغذـية
الخمؾية (الخفاجي واخخون .)2011،ويعؾد سـبب زيـادة
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السرادر

 البخكات ،حشؾن نـاهي كـاعؼ .2016.تـأثيخ التدـسيجالحيـــــؾي وطـــــخق إضـــــافة حامزـــــي الهيؾميـــــػ و
الفؾلفـــػ فـــي جاهديـــة  NPKوالحجيـــج والدنـــػ فـــي
التخبـة وانتاجيـة الـحرة الرـفخاء ).)Zea mays L.
أطخوحة دكتؾ ار  .جامعة بغجاد.
 الدبيجي ،بذار مدهخ جـادر .2014 .تـأثيخ التدـسيجالعزؾي والبؾتاسي في االمؾنيـؾم الجـاهد ومحتـؾى
الشتـخات فــي التخبــة وفــي ندــبة البــخوتيؽ فــي حبــؾب
الــحرة الرــفخاء ) .)Zea mays L.مجمــة جامعــة
بابـــل .السجمـــج .22:اجصـــجار .8:عـــجد الرـــفحات:

 .99مجمــة الف ـخات لمعمــؾم الدراعيــة /مجمــج  9عــجد
.985 968-:4
 اليدــــاري ،محســــؾد ناصــــخ حدــــيؽ .2012 .تــــأثيخدفعــات ومدــتؾيات الدــساد الشتخوجيشــي والبؾتاســي
في جاهدية وتحخر االمؾنيؾم والبؾتاسيؾم في التخبة
ونســؾ وحاصــل الحشظــة Triticum aestivum
) .)L.رســـالة ماجدـــتيخ .كميـــة الدراعـــة -جامعــــة
بغجاد.
 جبـــخ ،عبـــج ســـمسان وصـــادق كـــاعؼ تعبـــان.2016.تــأثيخ الدــساد العزــؾي ومرــادر الفدــفؾر وكسيــات
ميــا الــخي فــي جاهديــة الفدــفؾر فــي التخبــة .مجمــة

 الدــــمساني ،حسيــــج خمــــف وفمــــي حدــــؽ الحــــجيثيوحدــؽ هــادي العمـــؾي .2004.تــأثيخ مرــجر ميـــا
الخي والشتخوجيؽ في تخاكيد بعض السغحيات الجـاهدة
فـــي التخبـــة .مجمـــة العمـــؾم الدراعيـــة العخاقيـــة35 .
(.22-17 :)5
 الرــــحاف ،فاضــــل حدــــؽ .1989.تغحيــــة الشبــــاتالتظبيقــــي .جامعــــة بغــــجاد .وزارة العــــالي والبحــــث
العمســي ،بيـــت الحكســـة لمشذــخ والتخجســـة والتؾزيـــع.
مظبعــــة التعمــــيؼ العــــالي فــــي السؾصــــل .جسهؾريــــة
العخاق.
 السخجاني ،عمي حدـؽ فـخج .2005 .تـأثيخ مدـتؾىاجضــــافة األرضــــية بالـــــ  NPKورشــــها فــــي نســــؾ
وحاصــل الحشظــة ).)Triticum aestivum L.
رسالة ماجدتيخ – جامعة بغجاد.
 الؾحيمي ،خالج ماجـج دلـي وهشـاء خزـيخ دمحم عمـي. .2017تـــأثيخ مدـــتؾييؽ مـــؽ البؾتاســـيؾم ومؾاعيـــج
اضافتها في صفات الشسؾ لرشف حشظة الخبد أدنـه

الشتخوجيشــي فــي نســؾ وحاصــل أربعــة تخاكيــب وراثيــة
مــــؽ الــــحرة البيزــــاء ( Moench Bicolor
 . )Sorghum L.مجمـــة جامعــة تكخيــت لمعمـــؾم
الدراعية.85-73:)11(1 .
 عظيؾي ،عمي أحسج .2006.تأثيخ إضافة الكبخيـتالخغؾي عمى ذوبانية وجاهدية الفــدفؾر فــي التخبــة
وامتراصـه مـؽ قبـل نبـات الـحرة الرـفخاء mays
 .Zeaمجمة التقشي .السجمج التاسع عذخ.
 فخحــان ،لـ ي داود .2005.تــأثيخ مدــتؾيات وطخائــقإضــافة األســسجة الشتخوجيشيــة والبؾتاســية فــي نســؾ

.2242-2233
 الخفـــاجي ،أســـيل دمحم حدـــؽ هـــاتف و كـــاعؼ ديمـــيحدـــؽ الجبـــؾري .2011.تـــأثيخ التدسيــــج العزـــــؾي
مؽ مرادر مختمفة في نسؾ وإنتاج البرل ومحتؾى
األوراق مؽ عشاصخ  .N,P,Kمجمـة الكؾفـة لمعمـؾم
الدراعية /السجمج ( / (3العجد (.)55-47(/(1
 الديــجي ،جبخيــل عبــاس دمحم .2017 .تــأثيخ الدــسادالبؾتاســي و العزــؾي فــي صــؾر البؾتاســيؾم لتخبــة
الخايدوســـفيخ وخارجهـــا ونســـؾ نبـــات الـــحرة الرـــفخاء
) .)Zea mays L.رســــالة ماجدــــتيخ .كميــــة
الدراعة .جامعة القادسية.

ديالى لمعمؾم الدراعية.171-162 :)2(8 .
 حدــؽ ،احســج عبــج الســشعؼ .2003 .انتــاج الخزــخالخيسيــة والعميقيــة ،الــجار العخبيــة لمشذــخ والتؾزيــع.
مرخ.
 عمـــي ،نـــؾر الـــجيؽ شـــؾقي وشـــفيق جـــالب ســـالؼ. .2012كيسياء التخب .وزارة التعميؼ العـالي والبحـث
العمســـي .كميـــة الدراعـــة .جامعـــة بغـــجاد متـــخجؼ .ع
ص.479 .
 عبــج  ،بذـــيخ حسيــج وعســـاد محســؾد عمـــي ويـــاساميؽ دمحم  .2011.تأثيخ عجة مدتؾيات مؽ الدـساد

محرــؾل الحشظــة ).)Triticum aestivum L.
رسالة ماجدتيخ .كمية الدراعة – جامعة بغجاد.
 ميــجع ،ليشــا زهيــخ زاهــخ ،نبيمــة كخيــجي وهيــثؼ عيــج. .2017دراسة تأثيخ مدـتؾيات مختمفـة مـؽ الدـساد
االزوتي وسساد البيؾغاز في إنتاجية محرؾل الـحرة
الرفخاء وبعض خرـائص التخبـة .السجمـة الدـؾرية
لمعمؾم الدراعية.128-120:)2( 4.
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