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تأثيز هستىياث الٌتزوجيي الوضافت ارضا وبالزش هع البىتاسيىم والحذيذ في ًوى وحاصل الذرة الصفزاء 

 (Zea mays L. ) 
 

 احوذفزاص وعذهللا هٌذر هاجذ تاج الذيي            يىسف احوذ االلىسي              

 جاهعت بغذاد  -كليت الشراعت   - قسن علىم التزبت والوياٍ
 

 -الخالصة :

 ةةاسذذلجرذذ  يةججSiCLبامعذذلج اذذةاةج ذذوجرة ذذلجم يبذذلجطينيذذلج ةينيذذلجج–نفذذ تجربة ذذلجة فيذذلج ذذوجاةذذةجة ذذاعج فيذذلجا  ةا ذذلج
اضا لجمسراياتجمخرففلجمنج نصةجا نرةابينجاةضاجا ا ةشجمعجا  اراسيامجاا ةةيةج فىجا ب ءجا خضةيج وجنمذاجاةاصذعجا ذ ةةج

(ج معذذام تججRCBD(ج.جاسذذرعمفتجربة ذلج امفيذذلجضذذمنجرصذميمجا  طا ذذاتجا  امفذلجا مع ذذاةجحجج286ا صذفةاءجصذذن جحج ةذاثج
اةضذاج فذىج ذ ثجة عذاتجاضذيفتجج2-.هذذجN(ج اذمجج248اجج268اجج88اجج8مذنجا نرذةابينجحجا رسميةجا را يلج:جاة عذلجمسذراياتج

مفاذذذذمججج3888اا  اراسذذذذيامج مسذذذذرا ججج2-. رذذذذةNمفاذذذذمجججج4888(جاةشجا نرذذذذةابينج مسذذذذرا جN%46ا اسذذذذرعماعجسذذذذماةجا ياةيذذذذاجح
Kمفاذذمججج288اا ةةيذذةج مسذذرا ججج2-. رذذةFeةانجةشجحم اةنذذل(جج.جاضذذي ج صذذاةةجمنفذذةةةجامبرمعذذلجمذذعجرذذة جمعامفذذلج ذذجج2-. رذذة

(جة عذلجااةذذةةج نذذةجا  ةا ذذلجاا  اراسذذيامجP%22 فذذىجهي ذلججسذذماةجسذذا ةج اسذذفاتجا    ذذوجحج2-.جهذذذجP اذذمجج75ا فسذفاةج مسذذرا ج
(ج فذذىج ذذ ثجة عذذاتجمةا  ذذلج فسذذماةجا نرةابينذذوجK%جج4215 فذذىجهي ذذلجسذذماةج  ةيرذذاتجا  اراسذذيامجحج2-.هذذذK اذذمجج288 مسذذرا ج

جا لج.ج معام تجا ربة لج 
:جا ةاةتجقذذذيمجا صذذذفاتجا مةةاسذذذلجبميع ذذذاجمعنايذذذاج  يذذذاةةجمسذذذرا جا نرذذذةابينجا مضذذذا جاةضذذذاجةرذذذىجأاضذذذةتجا نرذذذا  ج

ج57152%جاجج38159%جاجج285162%جاجج62182جN0ا مسرا جا  ا ثجا ج فاتجنسذ لجا  يذاةةج نذةجهذ اجا مسذرا ج ذنجمعامفذلج
ة لجا ةةجا ة ابج وجا عةنذاصج فذىجا رذاا وج. مذاجج588بجاا نج%ج فصفاتجا نجا ماةةجا با لج فب ءجا خضةيجاةاصعجا ة اج

ة  تجمعام تجا ةشج ا عناصةجا ما يذلجمنفذةةةجامبرمعذلج يذاةاتجمعنايذلجم اةنذلج معامفذلجا ذةشج ا مذاءج  ذطجاا فذىج يذاةةج انذتج
%ج فصذذفاتجا مذ  اةةج فذذىجج25177%جاجج25198%جاجج29189%جاجج22163ا نسذبج يذذاةةج فاذتججF NKFe ذوجمعامفذلجا ذذةشج

%جا ذوجةاصذعجج84174(جا فذىجنسذ لج يذاةةج ذوجا ذا نجا بذا ج فبذ ءجا خضذةيج فذ ججN3+ججF NKFeا راا وج.جا طذىجا رذةاخعجحج
ا معامفذلج يذةجا مسذمةةجج%ج ذنج86156%جا وج ةةجا ة ذابج ذوجا عةنذاصجج55182ة لجج588%جا وجا نجج255188ا ة ابج

 ا عجا فةاقج انتجمعنايلج.

Abstract:- 

A field experiment was conducted at Collage of Agriculture – Baghdad University in silty 

clay loam to investigate the effect of differend levels of nitrogen added to soil and foliar 

application of nitrogen , potassium and iron on Yield and growth of corn plants . A factorial 

experiment (RCBD) design were used including four levels of nitrogen (0,80 ,160 ,240) Kg N.ha
-

1
 added to soil and foliar application of nitrogen at level 4000 mg N.L

-1
 , potassium at level 3000 

mg K.L
-1

  and iron at level 100 mg Fe.L
 -1

 . Also 75 Kg P.ha-1 and 200 Kg K.ha-1 was added to 

all treatment .  

Result showed : All investigated  parameters were Significantly increased as nitrogen 

levels increased till N3 the increases as compared to N0 were 61.82 % , 105.62 % , 30.59 % and 

57.51 % to dry matter weight , grain yield , weight of 500 grains and  number of grains in spike 

respectively . Also foliar fertilizers application gave significant increases than unfertilized 

treatment to all parameters the highst increases was at F NKFe treatment the increases were 12.63 

% , 19.09 % , 15.90 % and 15.77 % to the above parameters respectively . The interaction ( N3 + 

F NKFe ) gave the highest values of all studied parameters than other treatments the increases were 
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84.74 % in dry weight , 155.80 % in grains yield , 55.01 % in weight of 500 grains and 86.56 % 

in number of grains in spike as compared with unfertilized treatment . 

 الوقذهت
(جا مةر ذذلجا  ا  ذذلج ا ميذذايجمذذنجةيذذثجا مسذذاةلجااصنرذذاجج عذذةجمةصذذا وج.Zea mays Lيةرذذعجمةصذذاعجا ذذ ةةجا صذذفةاءجح

(جاررمي جا  ةةجا صفةاءج إنرابير اجا عا يلجم اةنلج مةاصذيعجا ة ذابجاصخذة ج،ج  ذوجاصا ذىج ذوجج2993ا ةنطلجاا ة جحجا يانسج،ج
 ماجيعاةعجمذاجرةرايذحجة ذابجا ةنطذلججAإنراججةاصعجا ة ابج وجاةةةجا مساةلج،جا جررمي جة ا  اج مةرااهاجا عا وجمنج يرامينج

  ذةينجضذعفايجأاجأ  ذةجاهذ اجا فيرذامينجأساسذوج ذوجإنرذاجج في ذلجا ما ذيلجاا ذةاابنج،جا ذ   جاةرذااءجة ا  ذاج فذىجنسذ لجبيذةةجمذذنج
(ج.جا فذىجا ذة مجمذنج ذانجهذ اجا مةصذاعج2986حج ذايفيلجاا ب ذاةيج،ججB12اججB1ا ن  جاا  ذةارينجاا  يذتجاا معذاةنجا يرذامينوج

نجا مةاصيعجا روجر ةعجقةيماج وجا عةاقج،جإالجأنجمعةعجإنرابحج وجاةةةجا مسذاةلجالجيذ اعجمرذةنيايجقياسذايجمذعجإنرذاججةاعجأخذة ج،جم
ج(ج.2998،ججFAO ماجأنحجالجيسةجإالجب ءايجيسيةايجمنجاالسر   جا مةفوججججججججججججججججح
مذنجا ة ذابج.ج  ذةجأ ذةتجا عةيذةجمذنجا ةةاسذاتج فذىجأهميذلجيعةجا نرةابينج ذام جمةذةةاج ذوج يذاةةجأنرابيذلجا ذ ةةجا صذفةاءج

أضذا رحج ا  ميذلجا مناسذذ لج.جا جي ذ عجا نرذةابينجأهميذذلج  يذةةج ذوج نذذاءجاأنرذاججا مذاةةجا با ذذلج ا ن ذاتجايذةخعج ذذوجرة يذبجا مة  ذذاتج
 ذذذوجا ن ارذذذاتجمذذذاج ذذذينججججججججججججا عضذذذايلج اتجاصهميذذذلجا   يذذذةةجم ذذذعجاالةمذذذاضجاالمينيذذذلجاا  ةارينذذذاتجااالةمذذذاضجا ناايذذذلجار ذذذ عجنسذذذ رح

(ج.جأنجا س بجا   جيبععجا نرةابينجا  ةجاسذر   اجمذنجا عناصذةجاصخذة جمذنجق ذعجا ن ذاتجهذاج2984%(جحجا نعيموج،ج4ج-ج2حج
ج(ج.2998أسرمةاةيلجأمرصاصحجطيفلجمةاةعجنماجا ن اتجججججججججججحجا ساها وج،ج

ج ذ ا يايئيج (جج+Kأساسذيايج ذوجنمذاجا ن ذاتج،جايرميذ ج ابذاة ج  ذ عج يذانجةذةجحجيعذةجا  اراسذيامجااةذةايجمذنجسذرلج  ة نصذةايئي
(ج.ججMorad, 1974(جاالجيذةخعج ذوجر ذاينجأيجمة ذبج ضذايج فن ذاتجح-MasterجCationةاخعجا ن اتجايطفذقج فيذحجأيضذايجحج

مذذنجةاة ج ذذوجان سذذامججايةظذذىجا  اراسذذيامج  هميذذلج سذذفبيلج  يذذةةجنظذذةايج ذذةاة جا ذذاظيفوجا ذذ يجياةيذذحج ذذوجنمذذاجارطذذاةجا ن ذذاتج،ج ذذةءايج
(ج،جارنظذيمججMengel and Arneke, 1982اراسيعجا خ ياجا مةسرميلجمنجخ عجرة يقجرمةةجم ا وج فبذةاةجا خفذايججججججججججح

ج ربميذذذعجا  اراسذذذيامج ا ب ذذذةجاص مذذذا يجاا رة يذذذبجا ضذذذا وجمذذذنجخذذذ عجا ذذذرة مج ذذذوج  يذذذلج ذذذرةجا فذذذقجا  اذذذاةجا رذذذوجرذذذةر طجم ا ذذذةةجي
،ج ض يج فىجةاة ج وجرةسذينجن ذعجا مذااةجحا سذ ةا (ج  ذةجاصنا يذبجأ منخفيذحجج(Krauss,1995)ا ةاةسلججاا س ةياتج وجا خ يا

 Havlin etalأن يمايجحجج88(ج،جاضا لجا ىجةاة ج وجرن يطج معجةاا وججج2998منجأما نجرصنيع اجإ ىجمااقعجا خ نجح يسىج،

ج(ج.ج2005 ,
 ج ا ةةيذذذةجر رسذذذبجأهميذذذلجالر ذذذعج ذذذنجأهميذذذلجا ماذذذ ياتجا   ذذذة جانجةةاسذذذلجا ااقذذذعجا خصذذذا وجاسذذذفا جا ماذذذ ياتجا صذذذاةج

 ا نرةابينجاا فسفاةجاا  اراسيامجا   ج ةاة جا ةيايج وجا ن اتج ماجأنحجأةةجا ماذ ياتجا ضذةاةيلج نمذاجارطذاةجاأ مذاعجةاةةجةيذاةج
صذةجا صذاة ج فذىجا ذة مجمذنجا ر  يذةجبميعجا ن اراتج،جاأنجا ةةاساتجا روجرناا تجا را يلج وجا عةاقج مجرة  جاهرمام ذاج فذىجا عنا

 فذذىجأهمير ذذاجا  ا اذذلج ذذوجةيذذاةجا ن ذذاتجاا ذذةاةجا   يذذةجا ذذ يجراةيذذحجهذذ  جا ماذذ ياتجامن ذذاجا ةةيذذةج ذذوجا   يذذةجمذذنجا عمفيذذاتجا ةيايذذلج
مج ذوجاا فسفبيلجةاخعجا ن اتجم عجر اينجان اطجاصن يماتجارة يذبجا عةيذةجمذنجا  ةارينذاتجااصةمذاضجا ناايذلجا ذ   جةاةهذاجا م ذ

(ج    جي ذرة جا ةةيذةج ذوجا مسذا ةةج ذوجر ذاينجا  فاةا يذعجة ذمجانذحجالجيذةخعج ذوجج2888 مفياتجاص سةةجااصخر اعجحا نعيموج،ج
رة ي حج،جايةخعج   عجم ا ةج وجر اينجا سايرا ةاماتج اتجاصهميلجا   يذةةج ذوج مفيرذوجا رذنفسجاا رة يذبجا ضذا وج ضذ جي مذاج

ج(ج.Focus,2003حجRNAنجةاةجا ةةيةج وج مفيلجر اينجأ اةتج حجا ةةاساتجا ةةي لج 
يةرذاججا ن ذاتجا عناصذذةجا صذاة ج  ميذاتجقفيفذذلجقذةجر ذانجبذذاه ةج ذوج عذضجا رذذةبجا عةاقيذلجةانجاالخذة جاالجانجباه ير ذذاج

(جج2883،ججرر  ةج ا عةيةجمنجا عاامعجمن اجا مةرذا جا عذا وجمذنج اة انذاتجا  ا سذيامجاةةبذلجا رفا ذعجا  ا ذةيجحجأ ةذةي وجا خذةان
(جإ ذذىجنريبذذلجمفاةهذذاجأنجن ذذصجا ةةيذذةج ذذوجا رذذةبجا عةاقيذذلجظذذاهةةج ذذا علجاصذذع لجا معا بذذلج،ج ذذا رةبج2992،جاراصذذعج مذذاةيجح

ا ةمفيذذذلجاا  فسذذذيلجرعذذذانوجمذذذنجن ذذذصج ذذذةيةج ذذذوج نصذذذةجا ةةيذذذةج سذذذ بجاةرفذذذاعجةةبذذذلجرفا ذذذعجا رة ذذذلجاابذذذاةجأيانذذذاتجا  اة انذذذاتج
جاا  ي اة اناتج.
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 ةضذذيلجا ةةاسذذلجا ةا يذذلج  ذذة جا  ةذذثج ذذوجرة يذذقجا ةا ذذلجا مطفا ذذلجمذذنجا رذذاا نجا اذذ ا وجةاخذذعججا ذذوجضذذاءجمذذاجر ذذةمج نيذذت
ا ن ذذاتج ذذينجا ةةيذذةجاا نرذذةابينجاا  اراسذذذيامجمذذنجخذذ عجرةةيذذةجأ ضذذذعجا رةا يذذ جمذذعجمعة ذذلجأ فذذذ جا طةا ذذقجصضذذا لجرفذذ جا عناصذذذةج

ج رةسينجنماجاةاصعجا  ةةجا صفةاءج.
ج-:جالمواد وطرائق العمل

ج286  ةا لجمةصذاعجا ذ ةةجا صذفةاءجصذن جحج ةذاثجج2889بة لج ايا ابيلجة فيلجخ عجا ماسمجا خةيفوج فعامجابةيتجر
 Typicمصذنفلجضذمنجمبذاميعجا رذةبجا عظمذىججSiCLبامعلج اةاةج وجرة لجم يبلجطينيذلج ةينيذلجج–(ج وجة اعج فيلجا  ةا لج

Torrifluventةسذبجنظذامجرصذني جا رة ذلجا عذا موجحججSoil survey staff , 2006ج عذضجا صذفاتج2(جاياضذةجبذةاعجحج)
ج2ا  يميا يلجاا في يا يلج رةبجا ةةاسلج.جرمجر ي لجرة لجا ة عج ذ بةاءجا ةةا ذلجا مرعامذةةجاا رنعذيمجاا رسذايلجاقسذمتجا ذىجا ذااحج   عذاةج

سذذمجرضذذمنتجا ربة ذذلجج28سذذمجا ذذينجن ذذاتجااخذذةجج75مج.ج ة ذذتج ذذ اةجا ذذ ةةجا صذذفةاءج ذذوجخطذذاطجا مسذذا لج ذذينجخذذطجااخذذةجج3×ج
جا معام تجا سماةيلجا را يلج:

 اذذمج248اجج268اجج88اجج8اة عذذلجمسذذراياتجمذذنجا نرذذةابينج Nاةمذذ ج  ذذاججججججججججججججججججججحجج2-.هذذذN0اججN1اجج
N2اججN3ج38(ج فىجا راا وجاضيفتجاةضاج فىج  ثجة عذاتجهذوج نذةجا  ةا ذلجا ذوجمةةفذلجا نمذاجا خضذةيجحج عذةجج

ياماجمنجا  ةا لج(ج اسرعماعجسذماةجا ياةيذاججججججججججججحجج78ناةةجا   ةيلجحج عةجياماجمنجا  ةا لج(جا وجمةةفلجر اينجا 
ج(ج.جN%جج46

 اذمجج75مسرا جااةةجمذنجا فسذفاةج Pجج22 اسذرعماعجسذماةجسا ة اسذفاتجا    ذوججججججججحجج2-.هذذج%Pجة عذلجااةذةةجج)
  نةجا  ةا لج معام تجا ربة لج ا لج.

 اذمجج288مسذرا جااةذةجمذنجا  اراسذيامج K.ج % 4215 اسذرعماعجسذماةج  ةيرذاتجا  اراسذيامجججججججحجج2-هذذKج ذ  ثجج)
 ة عاتجمةا  لج فسماةجا نرةابينوج معام تجا ربة لج ا لج.

 مفاذذذذمجج4888ةشجا نرذذذذةابينج مسذذذذرا جNمفاذذذذمجججججججج3888اا  اراسذذذذيامج مسذذذذرا جج2-. رذذذذةجKاةشجا ةةيذذذذةجج2-. رذذذذة
اجج48منفةةةجامبرمعلج   ثجة اتج عذةج(ججFe%جج22حجججججFe EDTA  سرعماعجج2-.ج رةجFeمفامجج288 مسرا ج

×جج4ياماجمنجاالن اتجمعجرة جمعام تج ةانجةشجحجةشج ا ماءج  طج(ج،ج رص ةجمعام تجا ربة لججججججججج68اجج58
 (ج.جRCBDمعامفلج ةةتج    لجم ةةاتج رصميمجا  طا اتجراملجا رع يلجحجج32=جج2×جج2×جج2

ا ةابلجارمتجم ا ةلجة ةةجةفاةجسذاقجا ذ ةةج  سذرعماعجمذاةةجا ذةيا ينانجا مة ذبجاا رع ذيبجس يتجا ن اراتجسيةاجاةسبج
يةاياج نةجا ةابلج.جبمعتجا عةانيصج وجن ايلجا ربة لجمنج  ةةجن ارذاتجاسذطيلجما  ذلج  ذاا ياج ذوج ذعجمعامفذلج اذةضجر ذةيةج

جاتج ر ةيةجا ا نجا با ج فب ءجا خضةيج.ة لجا ةةجا ة ابج وجا عةناصج ض ج فىجقطعجا ن ارج588ةاصعجا ة ابجاا نج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
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 الوحدة القيمة الصفة

 طريقة التحليل 

 المفصوالت

 031 الرمل

gm.kg
-1

 soil قذذذذذذةةتج طةي ذذذذذذلجا ماصذذذذذذلججا ماضذذذذذذةلج ذذذذذذوجBlackحجج
 (ج2965

 351 الطين

 521 الغرين

 مزيجية طينية غرينية النسجة

Mg.m 0337 الكثافة الظاهرية
-3

 
ج2965حججBlackا ذااةةةج ذوججCore Sample طةي لج

) 

  pH 737 ـــ 
ج Pageا  ذذاج ذذذججججpH - meter اسذذرعماعجب ذذا جج

 (ج2982ااخةانجحج

ECe 439 ds.m
-1

 
ج Page اسذذرعماعجب ذذا جا راصذذيعجا   ة ذذا وجا  ذذاج ذذذج

 (ج2982ااخةانجحج

CEC 2238 Cmol.kg
-1

 soil 
حججBlack اسذذذرعماعجمةفذذذاعجخذذذ تجاالمانيذذذامجا  ذذذاج ذذذذج

 (ج2965

O.M 0038 gm.kg
-1

 
 قذذذذةةتج طةي ذذذذلجا  ضذذذذمجا ةطذذذذبجا مذذذذاجاةةتج ذذذذوج

Jackson(1958)ج 

gm.kg 247 معادن الكاربونات 
-1

 soil 
قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةةج ا طةي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلجا ا نيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلجا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجججججججججججججججججججججج

Richardsج2954حجج) 

العناصر 

 الجاهزة

N 4536 mg.kg
-1

 soil 
جBlackج قةةجةسبجطةي لجا ماي ةا فةاعجا ااةةةج و   
 ( 2965حج

P 0132 mg.kg
-1

 soil 

قذذذذذذذةةج اسذذذذذذذرخةامجمةفذذذذذذذاعجاالسذذذذذذذرخ صج ي اة انذذذذذذذاتج
(جاا  يذاسججpH=8.5حججM 0.5ج NaHCO3ا صاةيام

ةسذذبجا طةي ذذلججSpectro Photometer ب ذذا ججججج
 (ج2982ااخةانجحجج Pageا ااةةةج و

K 20139 mg.kg
-1

 soil 

اسذذذذذذذرخفصج اسذذذذذذذرعماعجمةفذذذذذذذاعجخذذذذذذذ تجاالمانيذذذذذذذامججج
NH4OACج(1N)ذذذذذمجقذذذذذةةج اسذذذذذاطلجب ذذذذذا جا ف ذذذذذبجج 
اةةج ذذذذذذذذذذذوجا مذذذذذذذذذذذاجججFlamephotometerا ضذذذذذذذذذذا وج

(1965)  Black 

Fe 334 mg.kg
-1

 soil 

 فقه    Cacl2 + DTPAتم أستخالصه  محلوه       

   Lindsayلوطريقههههههض ةلح  ههههههلض فهههههه             

Norvell  (8791    مأسهههتخ ةم ز ههه ص ة حتصههه )

 ةلذري

 
 :الىسى الجاف للجشء الخضزي : النتائج والمناقشة

( ان الوزن الجاف لمجزء الخضري قد ازداد معنويا مع زيادة مستويات النتروجين المضافة ارضا  2يوضح الجدول ) 
%   60382وتنسىتة زيىادة    0-طن.هىى 93863أعمىى وزن جىاف لمنتىات تمى   N3، اذ حقق المستوى  الثالث وحتى المستوى

، ويعىزى سىتا الزيىادة فىي هىذف الصى ة الىى  0-طن.هىى  63195التي تم  فيها الوزن الجاف لمنتات  N0قياسا الى المعاممة 
وعدد الخاليا وطول المىدة الزمنيىة التىي تتقىى فيهىا ا وراق  تأثير النتروجين في عممية تصنيع التروتين وزيادة التروتوتالزم
 Rimer( وهذا يت ق مع ما توصل اليه Alston  ،1979 نشطة في فعالياتها الحيوية ومن ثم زيادة الوزن الجاف لمنتات )

امالت الىر   أما تأثير إضافة األسمدة رشا عمى الجىزء الخضىري فقىد حققىت جميىع معى ( 2112(  والوائمي )0996واخرون )
و   8380و   3316و   0380% و   3350فروق معنوية عاليىة  فىي هىذف الصى ة وتنسىا زيىادة  Feو  Kو  Nتالمغذيات 

 ( تعض الص ات الكيميائية وال يزيائية لترتة الدراسة 0جدول ) 
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قياسىىا الىىى معاممىىة  FNKFeو  FKFeو  FNFeو  FNK و FFeو  FKو  FN% لممعىىامالت   02363و    6337و   6323
قىد ت وقىت عمىى كىل معىامالت الىر  وأعطىت أعمىى وزن  FNKFeعمى التوالي و يتضح إن معاممىة الىر   FWالر  تالماء 

 Feو  Kو  Nوت ىروق معنويىة عاليىة وقىد يعىزى السىتا إلىى تىوفير العناصىر المغذيىة  0-طن.هىى  83558جاف لمنتات تم  
وامتصاصها من قتل النتىات ممىا أدى إلىى التىوازن الغىذائي ونشىاط فعاليىة العمميىات الحيويىة فىي تنىاء خاليىا جديىدة وزيىادة 

 ( .2113الوزن الجاف وهذا يت ق مع نتائج دراسة  خيرو )
الىسى  والتذاخل بيٌهن في ( تأثيز هستىياث الٌتزوجيي الوضافت ارضا وبالزش هع البىتاسيىم والحذيذ 2جذول ) 

 0-الجاف للجشء الخضزي طي 3 هـ 

 االضافت 

 Sاالرضيت 

 Fاالضافت بالزش 

 الوعذل

W N K Fe NK NFe KFe NKFe 

N0 53652 53930 53887 53702 63556 63053 63024 63744 63195 

N1 63460 63900 63605 63797 73223 73208 73254 73565 73116 

N2 83839 83998 83910 83958 93084 83953 93135 93483 93144 

N3 93443 93623 93540 93858 013002 93967 93906 013442 93863 

  83558 83182 83172 83268 73830 73736 73865 73598 الوعذل

 

LSD 0.05 

S F SxF 

13152 13168 13037 

(جقذةجا طذتجأ فذىجا نج فمذاةةجا با ذلجقياسذاجا ذىجمعذام تججN3 + FNKFe(جانجمعامفلجا رذةاخعجحج2 ماجياضةجا بةاعجح
ا نسذذ لج يذذذاةةجج2-طن.هذذذج51652السذذيماجمعامفذذلجا م اةنذذلجا رذذوجا طذذتجااطذذ جا نج فذذ جج2-طن.هذذذج281442ا ربة ذذلج ا ذذلجم ذذةاة ج

ىجا رة ذذلج%ج.جاهذذ اجياضذذةجأهميذذلجإضذذا لجاصسذذمةةجة ذذاج فذذىجا بذذ ءجا خضذذةيج االقرصذذاةج  ميذذاتجاصسذذمةةجا مضذذا لجا ذذج84174
اا رذذوجالجيم ذذنجاالسذذراناءج ن ذذاجا ذذ   جر ذذانج مفيذذلجةشجاصسذذذمةةجا سذذا فلج فذذىجا ن ارذذاتج اتجأهميذذلجر ميفيذذلجارعايضذذيلج  ذذذ  ج
ا ماذذ ياتج فاصذذاعجإ ذذىجاانرذذاججاال ضذذذعجارةسذذينجا نا يذذلجا  قذذعج ففذذلجمم نذذذلجا ذذ   جا رذذ  يةجا مرذذةاخعج فنرذذةابينجاا  اراسذذذيامج

لج وجرن يطجا فعا ياتجا ةيايلجامنج مج ياةةج ميلجا مصنعجمنجا ماةةجا ا ا يلجا يذاةةجا مةرذا جا  ةارينذوجاا ةةيةجارةا ي هاجا مخرفف
ج1974،ج HaerderاججMengelا ذذ   جر  يةهذذاج ذذوج مفيذذلجا رم يذذعجا ضذذا وجامذذنج ذذمج يذذاةةجا ذذا نجا بذذا ج فمبمذذاعجا خضذذةيجج

ج.(ج2883اه  جا نرا  جررفقجمعجماجراصعجأ يحججججججججججخيةاجح
 :حاصل الحبىب 

(جابذاةج ةاقذاتجمعنايذلج ذوجةاصذعجا ة ذابج ن ذاتجا ذ ةةجا صذفةاءجنريبذلجاالضذا لجاالةضذيلج فنرذةابينج،ج3ي ينجا بةاعجح
%جقياسذذذاجا ذذذىجج285162ا نسذذذ لج يذذذاةةجج2-طن.هذذذذج81634ا فذذذىجمعذذذةعجةاصذذذعج فة ذذذابج فذذذ جججN3ا جة ذذذقجا مسذذذرا جاالةضذذذوج

.ججايم نجانجرعذ  جا  يذاةةجا ةاصذفلج ذوجةاصذعجا ة ذابجج2-طن.هذج41299 ف ججا روجا طتجااط جةاصعج فة ابجN0ا معامفلج
ا ذذىجةاةجا نرذذةابينج ذذوجا ن ذذاتج انذذحجاةذذةجم انذذاتجا  ةارينذذاتجااالن يمذذاتجاا  فاةا يذذعج  نذذحجيذذةخعج ذذوج ذذعججN3 نذذةجا مسذذرا ج
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ةاةايجم مذذايج ذذوج يذذاةةجةاصذذعجا ة ذذابججا عمفيذذاتجا خاصذذلج ذذا  ةارا   مجاا رفذذا  تجاالن يميذذلجاا رم يذذعجا ضذذا وج ذذ   ج  ذذاجيذذاةي
ج(ج.2882(جاا مطاةيجح2988(جاا ع اايجح2999حا نعيموج،ج

ياضةجا بةاعجنفسحجانجةاصعجا ة ابجرا ةجمعناياج  ضا لجا نرةابينجاا  اراسيامجاا ةةيةجة ذاج فذىجا مبمذاعجا خضذةيج
جج8178م اةنذلج معامفذلجا ذةشج ا مذاءجا نسذبج يذذاةةج فن ارذاتجاقذةجة  ذتجبميذعجمعذام تجا ذةشجج ا ماذ ياتججج ذذةاقجمعنايذلج ا يذلج

اججFKFeج اجFNFeاج FNK اجFFeاججFKاججFN%ج فمعذذام تجج29189اجج22185اجج22124اجج25149اجج2173اججج6133ا
FNKFeفىجا راا وج.جاانجا ضعجةاصذعجة ذابجرذمجا ةصذاعج فيذحج نذةجمعامفذلجا ذةشججج FNKFeجيم ذنجج2-طن.هذذج71635 فذ ججج.

انجيع  جا س بج وج   جا ىجا رذ  يةجا مرذةاخعج فنرذةابينجاا  اراسذيامج ذوج مفيذلجا رم يذعجا ضذا وجا مفيذلجرصذنيعجا  ذةارينجاةاةج
(ج.جاا  ذذىجةاةجا ةةيذذةج ذذوج2988ا  اراسذذيامج ذذوجن ذذعجارذذةا مجا مذذاةةجا ا ا يذذلجا مصذذنعلج ذذوجامذذا نجا خذذ نجحا ذذاجضذذاةوجاا يذذانسج،ج

ماباةةج وجا ن اتجاج ا را وج ياةةج عا يارحجا ةيايلجةاخعجا ن اتجمماجيذاةيجا ذىج يذاة ج ذةةجا ة ذابج ذوجرن يطج عضجاصن يماتجا 
ة حجاج ا را وج  نجه  جا عاامعجمبرمعحجراةيجإ ىج ياةةجم اناتجا ةاصعجاج ا را وج يذاةةجا ةاصذعج ضذ يجج588ا عةناصجاا نج

رعمعجار فيذذعجا مف ذذاةجمنذذحجاةاةجهذذ  جا عمفيذذلج ذذوج يذذاةةج فذذاءةجا ن ذذاتج ذذوج فذذىجةاةجا را يذذلجا اةقيذذلج ذذوجر فيذذعج ميذذلجا سذذماةجا مسذذ
جاالسرفاةةجمنجا عناصةجا مضا لجة ايجم اةنلج  ضا ر اجا ىجا رة لج.

امذاج ذذنجرذذ  يةجا رذذةاخعج ذذينجاالضذا لجاالةضذذيلج فنرذذةابينجاا ذذةشجمذذعجا  اراسذيامجاا ةةيذذةجن ةذذظجرفذذاقجمعامفذذلجا رذذةاخعجحج
N3 + FNKFeجقياسذاجج255188ا نسذ لج يذاةةججج2-طن.هذذجج91222 وجه  جا صفلجاا طتجا فىجةاصعجة ذابج فذ ج(جمعناياجج%

اقذةجرعذ  جا  يذاةةجإ ذىجةاةج.جج2-طن.هذذج31566(جا روجأ طذتجااطذ جةاصذعجة ذابج فذ ججN0 + Fwا ىجمعامفلجا رةاخعجججججججح
ضذيلج ف اة اهيذةةاتجاا  ةارينذاتجارنظذيمجا سذيطةةج فذىجا  اراسيامج وجا سيطةةج فىجا اظا  جا ةيايلجةاخذعجا ن ذاتجاا عمفيذاتجاالي

ا ة ذابجا  ذاءجاالاةاقج  ذ عجن ذطجا فذاجالطذاعج رذةةجمم نذلجا يذاةةج فذاءةججء عا ياتجا ما ياتجاالساسذيلجا ذ   جاطا ذلج رذةةجامذر 
قجا ذذىجامذذا نجخ ن ذذاج ذذوجرةايذعجا طاقذذلجا ضذذا يلجا ذذىجطاقذلج يميا يذذلجا يذذاةةج فذذاءةجن ذذعجنذاار ج مفيذذلجا رة يذذبجا ضذذا وجمذنجاالاةا

 فذذذىجةاةجا ةةيذذةج ذذذوج مفيذذذلجا رة يذذبجا ضذذذا وجاانرذذذاججا ضذذعجنمذذذاجخضذذذةيجال طذذاءجا ضذذذعجةاصذذذعجة ذذذابجحجا ة ذذابج ضذذذ ج
Havlin , 2005اه  جا نرا  جررفقجمعجماجراصعجأ يحج عجمنج.ج(جج Robinson ج2887(جاجمةسذنجح2883(جاخيذةاجح2973ح)

ج.
 الوضافت ارضا وبالزش هع البىتاسيىم والحذيذ( تأثيز هستىياث الٌتزوجيي  3جذول ) 

والتذاخل بيٌهن في حاصل الحبىب طي 3 هـ 
-0

 

 االضافت 

 Sاالرضيت 

 Fاالضافت بالزش 

 الوعذل

W N K Fe NK NFe KFe NKFe 

N0 33566 33789 33802 33608 43803 43462 43566 43963 43099 

N1 63647 73232 63875 63883 73507 73386 73290 73733 73096 

N2 73304 83210 83165 73398 83412 83002 83321 83720 83167 

N3 83006 83676 83509 83087 83870 83826 83762 93022 83634 

  73635 73235 73096 73410 63522 63807 63974 63400 الوعذل
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 حبت 511وسى 

ة ذلجا جج588(جإ ىجا رذ  يةجا معنذايج  ضذا لجاالةضذيلج فنرذةابينج ذوجا نج4أ اةتجنرا  جا رةفيعجااةصا وج وجبةاعجح
%جقياسذاجج38159 ذمججا نسذ لج يذاةةج فاذتجج224139 فىج  يذلجا مسذراياتجاا طذىجا فذىجا نج فذ ججN3رفاقجا مسرا جاالةضوج

 ذمج.جاا سذ بجيعذاةجا ذىجةاةجا نرذةابينج ذوج يذاةةجةبذمجا نسذي جج95125ة لج فذ جج588ا روجا طتجااط جا نججN0ا ىجا معامفلج
ا اذذ ا وج ذذوجا ة ذذابجا يذذاةةج فاءرذذحج ذذوجربميذذعجنذذاار ج مفيذذلجا رم يذذعجا ضذذا وج،ج ضذذ يج فذذىجةاة ج ذذوجرصذذنيعجا  ذذةارينجا يذذاةةج

خيذذةاج(جاج2996حج Rimer(ج.جاهذذ اجيرفذذقجمذذعجنرذذا  ج1995،ج Peltonenا مرذذةا مج ذذوجا ة ذذابجمنذذحجا يذذاةةجا ن ذذاججججججججججح
 (ج.2883ح

امذاج ا نسذ لج معذذام تجا ذةشج ذا نرةابينجاا  اراسذذيامجاا ةةيذةج  ذةجة  ذذتجبميذعجمعذام تجا ذذةشج ا ماذ ياتج ةاقذاجمعنايذذلج
%جج25198اجج9144اجج22122اجج7129اجج3124اجج2148اجج2197 ا يذذذلجم اةنذذذذلج معامفذذذذلجا ذذذذةشج ا مذذذذاءج  ذذذذطجا نسذذذذبج يذذذذاةةج

ا فذذىجا نجججججFNKFe فذذىجا رذذاا وجاة  ذذتجمعامفذذلجا ذذةشججFNKFeاججFKFeج اجFNFeاج FNK اجFFeاججFKاججFN فمعذذام تجج
 ذمج.جايم ذنجانجيعذ  جا سذ بج ذوجج286158ا رذوجا طذتججFWقياساجا ىجمعامفلجا ةشج ا مذاءج  ذطجج مجج223188ة لج ف جج588

ا  ياةةجا ةاصفلجا ذىجةاةجا عناصذةجا ما يذلجا مضذا لج ذوجاطا ذلج رذةةجامذر ءجا ة ذابجمذنجخذ عجا  ذاءجاالةااقجن ذطلج مذةةجاطذاعج
اهذ اجيرفذقجمذعجمذاج  ذة جاه اجماجي يةج وج ميلجا مااةجا مصنعلجاا روجرنر عجا ىجاما نجا خ نج وجا ة ابجامنج ذمج يذاةةجاا ان ذاج.ج

KochاججMengelجاج2977حج)JourdanاججVilleminج(ج.2882(جارع انجح2998حج
 ( تأثيز هستىياث الٌتزوجيي الوضافت ارضا وبالزش هع البىتاسيىم والحذيذ 4جذول ) 

 حبت ) غن ( 511والتذاخل بيٌهن في وسى  

 Sاالضافت االرضيت 

 Fاالضافت بالزش 

 الوعذل

W N K Fe NK NFe KFe NKFe 

N0 86376 93388 92300 91365 96300 011351 98329 013366 95325 

N1 019305 002369 001386 001333 001330 021330 003322 025379 004318 

N2 003378 007317 005393 021395 022336 026301 029309 030326 022316 

N3 006334 007357 008363 009339 029362 032303 026390 034349 024339 

  023381 006391 009376 004361 001328 019338 001331 016351 الوعذل
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03488 03968 33937 

ة ذذلجإ جج588أ ذةجا رذةاخعج ذذينجاالضذا لجاالةضذذيلجاا را يذلجا اةقيذذلج ذا نرةابينجاا  اراسذيامجاا ةةيذذةجمعنايذايج ذذوج يذاةةجا نج
ج مجا نس لج ياةةجج234149(ج ا فىجمعةعج فصفلج ف ججN3 + FNKFeرفاقتجمعامفلجا رةاخعجحج

 ذمج.جيم ذنجأنجرةبذعجج86176ة ذلج فذ جج588(جا رذوجأ طذتجااطذ جا نججN0 + Fw%جم اةنذلجمذعجا معامفذلجحجج55182
ة ذذلجا ذذىجرذذ  يةجا  اراسذذيامج ذذوج يذذاةةجمنربذذاتج مفيذذلجا رم يذذعجا ضذذا وجا ا رذذا وجرب يذذ جمااقذذعجج588ا  يذذاةةجا ةاصذذفلج ذذوجا نججج

نع ذذسج ذذوج يذذاةةجا ن ذذاجالمر   ذذاجا ن ذذاءجا بةيذذةةجحا ة ذذاب(ج مرطف ار ذذاجمذذنجا اذذ اءجا مصذذنعجا ذذ  مج ذذةيمامر اجاامر   ذذاجاا ذذ يجا
 ا  اة اهيةةاتجاا  ةاريناتج ض يج نجةاة جا ةيايج وجن عجه  جا منرباتجا وج يذاةةجا  ميذلجا ممرصذلجمذنجا عناصذةجا رذوجرسذاهمج

(ج2998حجVilleminاججJourdan(جاج2977حجMengelاججKochهوجاالخة ج وج ياةةجا نجا ة ذلج.جاهذ اجيرفذقجمذعجمذاج  ذة ج
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نجا بذةاعجا ذةاةجا   يذةجا ذ يجراةيذحجااضذا اتجا مخرففذلج  ذعجمذنجاصسذمةةجا نرةابينيذلجاا  اراسذيلجاا ةةيذةج ذوجرةسذينجاير ينجم .
جة لج.ج588صفاتجا نماجاجا ةاصعجاجمن اججججججججا نج

 : عذد الحبىب في العزًىص

أ فذذىج ذذةةججN3ا مسذذرا جج(جابذذاةج ذذةاقجمعنايذذلج مسذذراياتجاالضذذا لجاالةضذيلجمذذنجا نرذذةابين،جا جة ذذقج5ي ذينجبذذةاعجحج
ا رذذوجا طذذتجااطذذ ج ذذةةجا ة ذذابج ذذذوججN0%ججقياسذذاجا ذذذىجا معامفذذلجج57152ا نسذذ لج يذذاةةجج58518 فة ذذابج ذذوجا عةنذذاصج فذذ ج

،جايع  جس بجا  ياةةجا ىجر  يةجا رسميةجا نيرةابينذوج ذوج يذاةةج ذةةجا ة ذابج ذا عةناصجمذنجخذ عجج يذاةةجج37214ا عةناصج ف ج
(جأاج  ذةجر  يةارذحج2993ةيج فن اتجا ياةةج فاءرحج وجأمرصاصجا عناصةجا ا ا يلجمنجا رة ذلجحا يذانس،ةبمجارعمقجا مبماعجا ب 

ج(ج.1996حج Evans(جا2983 وجصفاتجا ن اتجمنجةيثج ياةةجا مساةلجا اةقيلجا فاءةجا رةاضجا ضاءجحا عانو،ج
 ذةاقجمعنايذلجججFeاجKاججNأماجر  يةجإضا لجاصسمةةجة اج فىجا بذ ءجا خضذةيج  ذةجة  ذتجبميذعجمعذام تجا ذةشجج ا ماذ ياتج

%جج25177اجج3156اجج28123اجج22169اجج2143اجج2195اجج8158 ا يذذذلجج ذذذوج ذذذةةجا ة ذذذابج ذذذوجا عةنذذذاصجا نسذذذبج يذذذاةةج
 فذذىجا رذذاا وجاجيرضذذةججFWياسذذاجا ذذىجمعامفذذلجا ذذةشج ا مذذاءجاقجFNkFeاججFKFeاججFNFeاججFNKاججFFeاججFKاججFN فمعذذام تج

ج.ج55218قةجرفاقتجمعناياج فىج عجمعام تجا ةشجاأ طتجأ فىج ةةجا ة ابج وجا عةناصج ف ججFNKFeإنجمعامفلجا ةشج
(جقذةجا طذذتجأ فذىج ذةةج فة ذذابج ذوجا عةنذاصجم ذذةاة ججN3 + FNKFe مذاجياضذةجا بذةاعجنفسذذحجانجمعامفذلجا رذةاخعجحج

(جا رذوجأ طذتججN0 + FFeفةاقجمعنايلج ا يلجقياساجا ىجبميعجمعذام تجا رذةاخعجاصخذة جاالسذيماجمعامفذلجا رذةاخعجحجا ج62815
ااة مذاجيعذاةجا سذ بج ذذوج  ذ جإ ذىج يذاةةج فذاءةج مفيذذلج%ج.جج86156ا نسذ لج يذاةةجج33216ااطذ ج ذةةجا ة ذابج ذوجا عةنذاصج فذذ ج

مذااةجا رم يذعجممذاجا ذةج ةصذحجمناسذ لج ر فيذعجةا ذلجا رنذا سج يمذاج ين ذاج نريبذلججا رم يعجا ضا وجا ا را وج ياةةجا مااةجا مصنعلجمذن
 فذذةاةجا ذذ يجراةيذذحجهذذ  جا ماذذ ياتجا مضذذا لجاباه ير ذذاج  مرصذذاصجمذذنجق ذذعجا ن ذذاتجا صذذاةةجمراا نذذلجامذذعجمةاةذذعجنمذذاجا ن ذذاتج

 ن اريذذلجا ر ا ةيذذلجار ذذاينجاال هذذاةجارف ية ذذاجااال هذذاةجا ذذ يجاة جا ذذىجانرظذذامج مذذعجا  ةمانذذاتجا ن اريذذلجا مذذا ةةج ذذوج نذذاءجاالنسذذبلجا
ااخصا  اجمماجأة جا ىج ياةةج وج ةةجا ة ابج وجا ص جا ةةجا صفا ج ذا عةناصجا ا رذا وج يذاةةج ذةةجا ة ذابج ذوجا عةنذاصج

(جاجا ذذذوجا خذذذةانج2979حجZink(ججاجج2978اج خذذذةانجحجSingh(جاج2976رر ذذذا حجهذذذ  جا نريبذذذلجمذذذعجمذذذاجابذذذة جا ةضذذذاجحجا .
ج(ج.2882(جاجا مطاةيجح2882(جاجا عفاانجح2988(جاجا ع اايجح2986(جاجما ةجح2985ح

 ( تأثيز هستىياث الٌتزوجيي الوضافت ارضا وبالزش هع البىتاسيىم والحذيذ 5جذول ) 

 والتذاخل بيٌهن في عذد الحبىب في العزًىص

 االضافت

 Sاالرضيت 

 Fاالضافت بالزش 

 الوعذل
W N K Fe NK NFe KFe NKFe 

N0 33236 38436 34038 33630 40639 38635 34435 42837 37034 

N1 51733 53434 50336 50034 53833 53632 50937 57033 52931 

N2 50133 57038 53539 53533 58334 57935 53530 58639 55437 

N3 55634 57933 57037 57132 61938 59734 57534 62135 58531 

          الوعذل
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 الوصادر

.جة يذذعجرا يذذلجا ن ذذاتجج.جا اةةجا رعفذذيمجا عذذا وجاا  ةذذثجا عفمذذوج.بامعذذلجج2988أ ذذاجضذذاةوج،جياسذذ جمةمذذةجاجمايذذةجأةمذذةجا يذذانسج.ج
ج اةاةج.

ا ذذاةقوج ا ماذذ ياتجا صذذاة ج ذذوجةاصذذعج.ججرذذ  يةجا رسذذميةج2883ا ةذذةي و،ج صذذامجخضذذةجاج ذذا يجمةسذذنج فذذوجااةهذذامج فذذوج  ذذة.
-98(:2حج3صنفينجمنجا ةنطلجا م ةا ذلج ذوجرذةبجب سذيلجرةذتجنظذامجا ذةيج ذا ةشجا مةذاةي.جا مبفذلجا عةاقيذلج عفذامجا رة ذل.ج

285. 

.جرذذ  يةجمسذذا اتجا  ةا ذذلج ذذينجا خطذذاطجاجمسذذراياتجا سذذماةجا نرةابينذذوج فذذىجا ةاصذذعجاجم انارذذحجاج2976ا ةضذذا،جمةمذذاةج ذذا ةج
 بامعلج اةاة.ججج– فيلجا  ةا لجج–لج ف ةةجا صفةاء.جةسا لجمابسريةجا نا ي

 بامعلج اةاة.ج–.جا  ةةجا صفةاءجإنراب اجاجرةسين ا.ا ةا جا رعفيمجا عا وجاجا  ةثجا عفموجج2998ا ساها و،جمةةتجمبيةج.ججج

رةابينذذوجامسذذا اتجا  ةا ذذل.جةسذذا لج.(ج فرسذذميةجا نZea mays L.جاسذذربا لجا ذذ ةةجا صذذفةاءجح2983ا عذانوج،جة ذذيمجصذذا ةجم ذذةيج.ج
 بامعلج اةاة.ج– فيلجا  ةا لجج–مابسريةج

.ججرذذ  يةجأضذذا لجا نرذذةابينججاا ةةيذذةج فذذىجنمذذاجاةاصذذعجا ذذ ةةجا صذذفةاءجامةرذذا ج عذذضجا عناصذذةجج2988ا عذذ اايج،ج ذذاظمجناصذذةج.ج
 بامعلج اةاةج.ج- فيلجا  ةا لجج-ا ا ا يلج وجا رة لجاا ن اتج.جةسا لجمابسريةج

.ر  يةجا رسميةجا نرةابينوجا مسا اتج ذينجا بذاةج فذىجا ةاصذعجاجم انارذحج ذوجمةصذاعجا ذ ةةجج2882ان،ج  ةجا س مج ض ان.ججا عفاج
 .114-103(:ج1ح815رةتجظةا جمةا ظلجا  صةة.جمبفلجا  صةةج فعفامجا  ةا يلجج.Zea mays Lئ ج Sا صفةاء

صجحجمرذةبمج(جج778ا رعفذيمجا عذا وجاا  ةذثجا عفمذوج.جبامعذلج اذةاةج.جج(جم اةئجرا يلجا ن اتج.جا اةة2984ا نعيموج،جسعةجاهللجنبمجح
. 

 .جاصسمة جاخصا لجا رة لج.جا اةةجا رعفيمجا عا وجاا  ةثجا عفموج.جبامعلجا ماصع.ج2999ا نعيموج،جسعةاهللجنبمج  ةاهللج.ج

 .م اةئجرا يلجا ن ات.جا اةةجا رعفيمجا عا وجاا  ةثجا عفموج.جبامعلجا ماصعج.جج2888ا نعيموج،جسعةجاهللجنبمج  ةجاهلل.ج

 مسذراياتجمخرففذلجمذنجج.Zea  mays  L.اسذربا لجرةا يذبجاةا يذلجمذنجا ذ ةةجا صذفةاءج2882ا مطذاةيج،جأةمذةجةسذنج  ذةجا  ذةيمج.
 بامعلجا  صةة.جج–فيلجا  ةا لج ج–ا سماةجا نرةابينو.جةسا لجمابسريةج

 Triticum.جرذذ  يةجاضذذا لجا نرذذةابينجا ذذىجا رة ذذلجا ذذا ةشج ذذوجنمذذاجاةاصذذعجانا يذذلجا ةنطذذلج2882ا ذذاا فوج،جااةاسجمةذذوجطذذحج.ج

aestivum Lبامعلج اةاة.ج– فيلجا  ةا لجج–.ج.جةسا لجمابسريةج 

،جا اةةجا رعفذيمجا عذا وجاا  ةذثجا عفمذوج.جبامعذلج اذةاةج.جأنرذاججارةسذينجا مةاصذيعجا ة فيذلجج2993ا يانسج،ج  ةجا ةميةجأةمةج
 صج469

 Triticum.جرذذذ  يةجاضذذذا لجا سذذذماةجا ذذذاةقوجااالةضذذذوج ف اراسذذذيامج ذذذوجنمذذذاجاةاصذذذعجا ةنطذذذلجج2882رع ذذذانج،جصذذذاةقج ذذذاظمج.ج

aestivum Lبامعلج اةاة.ج– فيلجا  ةا لجج–.ج.جةسا لجمابسريةج 

.ج.جZea mays Lيفذذوج ذذا نرةابينجاا  اراسذذيامج ذذوجنمذذاجاةاصذذعجا ذذ ةةجا صذذفةاءج.جرذذ  يةجا ذذةشجا ر م2883خيذذةاج،جااسجممذذةاحج.
 بامعلج اةاة.ج– فيلجا  ةا لجج–ةسا لجمابسريةج

.جانرذاججمةاصذيعجا ة ذابجاا   ذاع.جا اةةجا رعفذيمجا عذا وجاا  ةذثجا عفمذوج.جةاةج2986 ايفيلج،ج  اسجةسنجا  ءجا ب اةيج.ج
 ا ر نوج فط ا لجاا ن ة.

صجحجج496.ج سذيا ابياجن ارذذاتجا مةاصذذيعج.جا اةةجا رعفذيمجا عذذا وجاا  ةذذثجا عفمذوج،جبامعذذلجا ماصذذعجج2998أةمذذةجج يسذىج،جطا ذذب
 مرةبمج(ج.

 .جا عناصةجا ا ا يلجا صاة ج وجا  ةا لجةاةجا ة ملج فط ا لجاا ن ة.ج اةاة.2992 ماةي،جطاةقجةسن.ج
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جج.Lينذوجاجا فاسذفاتج فذىجةاصذعجاجنا يذلجة ذابجا ذ ةةجا صذفةاء.ر  يةج عذضجمسذراياتجا سذماةجا نرةاب2986ما ةج،ج امعجمط ة.ج
Zea  maysبامعلج اةاة.ج– فيلجا  ةا لجج–ةسا لجمابسريةجج 

ارذةاخ ر مجرةذتجظذةا ج.جاسربا لجا  ةةجا صفةاءج مسراياتجمخرففلجمنج ناصةجا ةةيذةجاا خاةصذينجج2887مةسنج،ج ةيمجةنانج.ج
 بامعلج اةاةج.ج–سريةج.ج فيلجا  ةا لجا منط لجا بنا يلجمنجا عةاقج.جةسا لجماب

.جرذ  يةجا رسذميةجا نرةابينذوجاجمسذا اتج2985ا و،جصةةجا ةينج  اءجا ذةينجمةمذةجاجأةمذةج  ذةجا ةسذنجاجخا ذةج  ذةجا فطيذ جاهذب.ج
 . 109 – 123(:ج(3ج3 ار اجج–ا  ةا لج فىجنماجاجةاصعجا  ةةجا صفةاء.جا مبفلجا عةاقيلج فعفامجا  ةا يلج
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