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 تأثيز انتغذيح انىرقيح تسماد انيىوغزيه في حاصم انحثىب ومكىواته نمحصىل انذرج انصفزاء

      (Zea mays L.) 

 مهذي عثذ حمشج انسعيذي 

 انكهيح انتقىيح/ انمسية –قسم تقىياخ االوتاج انىثاتي 

 

 انخالصح  :

ل  2005بغة ل  الة ا ليسسطةسيل ليفةزنفييل  كة  نوةسغ بةزغ 45نفذت تجزبتان حقليتان في ناحية  لييسطةفي  لليتةي ت  ة  

به ف  رلط  تأثيز مسلعي  ليةزع )ليسسعة  لللا( عوة  لكتسةاا عوةز  لرلا م )ليسسعة  ليعةاني( عوة  لكتسةاا لربة  عوةز   2006

نل يتز ماء مل طسا  لييسنغز 11ب  يكل  3629ب  ل  19ب  م  1129لرق  لتزلكيش مفتلف  )رع بايساء فقظ( )مقارن ( م تزكيش 

في حاصل ليح سغ لمكسناتة  يسحوةسا ليةذر  ليوةفزلء2 صةسسب تجزبتةان عامليتةان  يةسل توةسي  ليقااعةات ليكاملة  ليس وةا  

(RCBD( لبةةع م مكةةزرلت2 ل هةةزت نتةةاسة لي رلطةة  لن ليسسعةة  ليعةةاني )A2(  مةة  ليتزكيةةش )B4   لعاةةا لعلةةا م ةة ا ي ةة  )

بة  (  للعلةا حاصةل يلو ةات  17211ل  17211ح ة  ) 111لا لسن ح   (   للع 123217ل  163231ليح سغ في لي زنسص  )

( طل / هكتار يلسسطةسيل لللا لليعةاني علةا ليتةسليي2 2231ل  2213ب  (  للعلا حاصل ح سغ )111271ل  113219ليسلح  )

لي رلطة  لن رع  في حيل طجلب م امل  ليسقارن  )ليزع بايساء فقظ( م  ليسسع  لللا يلزع ل نا ليقةزلءلت 2 كسةا ل هةزت هةذ 

ب   عاب لفضل ليوتةاسة تحةب  ةزلف ليسواقة   3629لرق  بتزكيش  11للرلا ث  لعا   ليزع في مزحل   11ليظسا  في مزحل  

 ليسطاا مل لي زلا2

Abstract 

Two experiments were conducted in Yousfiah,which is forty five kilometers from south 

east Baghdad during fall seasons of 2005 and 2006 to find out the effect of foliar spray of 

unigreen fertilizer at two dates (the completion of 10 leaves and completion of 14 leaves) and 

four conc. (0, 12.5,25 and 37.5 gm \ 20 liters water) on grain yield and it's components of corn in 

a factorial experiment in RCBD with 3 replications, Results showed that the 2
nd

 date with 37.5 

gm/ 20 liter water gave the highest mean values of grain no./ Ear (473.31 and 483.26) weight of 

100 grain (26.11 and 26.24gm)  yield / plant (123.45 and 124.61gm)  and grain yield (8.23 and 

8.30) ton / ha. The control treatment on the other hand resulted in lowest mean values of the 

abovementioned parameters. This study showed that foliar spray with 37.5 gm/ 20 liters water 

mean values when plants have 10 leaves and spray was repeated at  14 leaves were completed 

accomplished better results regarding the characteristics studied.  

 :انمقذمح 

ليسزت   ليعايع  في محاصيل ليح سغ ب   ليحوا  لليزس يق رتها علا ليتكية  ي ياةات  L Zea mays.تحتل ليذر  ليوفزلء 

مفتلف  ليت    لطت سالتها كسنها بذلء ي نظان لعليق  يلحيةسلن فهةي تةشري فةي لبلة   لا لي ةاي  مسةا سل  مةل مظةاح  سرلعتهةا 

 [2 1529للنتانها ]يان  للالزلن م 
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لن لنتاني  لصواف ليذر  ليوفزلء تفض  ي سليات ليف م  ليتي تكسن لفق للطض لي لسي  ليوحيح  ليزف  هذ  للنتانية  

نج  لت اي للطتعسار نسي  ليسطاسل لليظ ل ليتي مل شانها تحقيق هذل ليهة ف لمةل لهة  هةذ  ليظة ل هةس ليتغذنة  ليسرقية  ليتةي يهةا 

  هةذل ليسحوةسا2 تل ة  هةذ  ليسغةذنات  لرل بةارسل لرسيظةيا فةي ليكعيةز مةل لي سليةات ليحيسنة  في تحظيل لرف  لنتانية ز لر ك ي

لليفظلجي  ليسهس   لالل نظ  ليو ات ك سليتي ليتزكي  ليضسسي لليتوفض للنتاج ليااق  لليتفاع ت للنشنسية  لنقةل نةسلتة ليتسعيةل 

وسس لتاسر ليو ةات2  لن لي واصةز ليسغذنة  ليوةغزو يةزلرن  يوسةس ليغذلسي مل ليسوا ر ليا ليسظتق  ت يذيك ت    طاطاً مهسا ي

 يلتزبة   ليو ات علا ليزب  مل لن  نحتانها بكسيات قليل  إل لن ناهشنتها تتحة   بكعيةز مةل لي سلمةل لهسهةا  رنة  ليتفاعةل ليقاعة  

 2[1556للالزلن م  Yilmaz[ ل ] 1113]ليح نعي للالزلن م 

اف  ليح نةة  لليشنةةك للي واصةةز ليوةةغزو للالةةزو  ليةةا ليتزبةة  م اشةةز  لنهةةا تع ةةب يقةة  لث تةةب ليتجةةارغ عةة ض نةة لو ليةة

بسلطا   قاسق ليتزب  لالوسصا ليتزب  ليقاع ن  ) كتةزغ لطةظ لنوةسغ لي ةزلا( لتوة ل قليلة  ليجاهشنة  لمتواصةها مةل ق ةل 

غذنات ليا ليو ةات لموهةا ليةزع ليةسرقي نذلر ليو ات  يذيك لتج  لي احعسن نحس لنجا  لفضل ليظ ل ليكفيل  يضسان لصسا هذ  ليس

[لن سنةةا   ليظةةسا  ليوتزلنيوةةي ل ت ليةةا سنةةا   عةة   1523م  Okuyma and Saliva[2 بةةيل ] 1111]ليحةة نعي للالةةزلن م 

[ لذ حوةل علةا  1111للالزلن م  Alexanderح   لحاصل ليو ات2 لفي  رلط  لنزلها ] 911ليح سغ في لي زنسص للسن 

كغ  نتزلنيل / هكتار   ت  111ل  111م  61م  1ا ليذر  ليوفزلء عو  لطتف لم  ليسظتسنات ليظسا ن  لطتجاب  م وسن  يسحوس

[ ليةا لن هوةاز سنةا   م وسنة  فةي حاصةل 1113م  Kogbe and Adediranليا سنا   لسن ليح   لحاصةل ليح ةسغ2 تسصةل ]

للالةزلن  Karimيقة  حوةل  ]لمسلق  مفتلفة  2 باطتف لض مظتسنات .N.P.Kح سغ ليذر  ليوفزلء م  سنا   مظتسنات عواصز 

% بايسقارن  م  م امل  ليسقارن  عوة  19% م 37% م 31علا سنا   م وسن  في حاصل ليح سغ يلذر  ليوفزلء بلغب  [1113م 

%( مةل ليح نة  لليشنةك لليةافتها رشةا علةا ليو ةات لل بةايوق  لل ليت فيةز حية   129م  121م  1219لطتف لض مظةتسنات) صةفز م 

[ فةي  رلطة  يس زفة  تةاثيز  1111تفسقب لنضا م املة  ليةزع ليةسرقي علةا ليس ةام ت للالةزو 2لنة  ]لبةس يةاحي للالةزلن م 

(   N, P, K , Fe, Mn  Zn , Cu) ليتغذنة  ليسرقية  بظةاسل ليوهةزنل ليسغةذ  لليةذ  نحةس  علةا تسييفة  مةل لي واصةز ليتايية 

مةل  3طة  19مل ليظةاسل ل 3ط  11 لض ع   مظتسنات ) ليزع بايساء فقظ ( م نشء بايسليسن باطتف 1ليي  يها لي سرلن بتزكيش 

ح ة  م حاصةل ليو ةات  911ليظاسل م  لي سرلن لب    مزلحل يلزع فظهةزت سنةا   م وسنة  فةي عة   ليح ةسغ يل زنةسص للسن 

 بايسقارن  م  م امل  ليزع بايساء فقظ  2ليسلح  لليحاصل ليكلي يلو ات طل / هكتار 

لي رلط  ليا م زفة  تةاثيز ليتغذنة  ليسرقية  بظةسا  لييةسنغزنل علةا حاصةل ليح ةسغ لمكسناتة  يسحوةسا ليةذر  ته ف هذ  

 ليوفزلء 

 انمىاد وطزائق انعمم:

كة  نوةسغ بةزغ بغة ل   19فةي ناحية  لييسطةفي  لليتةي ت  ة  بحة ل   1117ل  1119نفذت تجزبتان ال ا ليسسطةسيل ليفةزنفييل 

 1172لتزكيش طسا  لييسنغزنل في حاصل ليح سغ لمكسنات  يسحوسا ليذر  ليوفزلء صو  بحسم به ف  رلط  تاثيز مسلعي  رع 

( لبةع م مكةزرلت2 لكةةان RCBDصةسسب ليتجزبة  لفةق نظةةاض ليتجةارغ لي املية  يةةسل توةسي  ليقااعةات ليكاملة  ليس وةةا  )

 لي امل لللا: ع   ليزشات لشسلب:

 في مزحل  عوز  لرلا كامل  فقظ2 لكانب A1ليزش  للليا لنزمش يها بايزمش   - 

 لكانب في مزحل  عوز  لرلا كامل  لن ا  ليزع في مزحل  لرب  عوز  لرق  كامل A2  2ليزش  ليعاني  لنزمش يها بايزمش   -غ
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 للي امل ليعاني نوسل تزلكيش ليسحلسا ليسغذ  كالتي:

 B12ب لن طسا  )رع بايساء فقظ( )م امل  ليسقارن ( لنزمش يها  -1

 B22 لنزمش يها  يتز ماء 11ب  طسا  ليكل  1129ليزع بتزكيش  -1

 B32لنزمش يها  يتز ماء 11ب  طسا  يكل  19ليزع بتزكيش  -3

 B42يتز ماء لنزمش يها  11ب  طسا  يكل  3629ليزع بتزكيش  -1

لي لجيكية   SAمةل مجسسعة  ت  ليحوسا علا طسا  لييسنغزنل ليسرقي ليتجار  مل ليظسا ليسحلي  لهس موةتة فةي ي وةان بامتيةاس 

 لنحتس  علا لي واصز ليتايي :

 % يكل موها112لبوظ    NPKعواصز  -1

 %121192لبوظ    Feعووز ليـ  -1

 % 1212لبوظ    Cuعووز ليـ  -3

 %2 12119لبوظ    Bعووز ليـ  -1

 % يكل موهسا2 1211لبوظ    Mnلليـ  Znعووز ليـ  -9

طةة  م ليسظةةاف  بةةيل نةةسر   69ض ليسظةةاف  بةةيل الةةظ للالةةز  1/ طةةسا ليفةةظ ليسلحةة  سرعةةب لي ةةذلر نةة لنا فةةي نةةسر علةةا الاةةسط 

كسسطةة   ثةةان2  11/6/1117ل  19/6/1119طةة   م لالسةةض الاةةسط يكةةل لحةة   تجزن يةة  م تةةارنم ليشرلعةة  كسسطةة  للا  11للالةةزو 

ل  Nكغة  / هكتةار يكةل مةل ليـة  131ض يسو  لنتقاا رذلذ ليظسا م طس ت ليتجزب  بس ة ا  1فولب ليس ام ت عل ب ضها لي  ض بسظاف  

P ظةسا  ليفسطةفاتي مة  تحضةيز ليتزبة  فةي حةيل ليةي  طةسا  لييسرنةا علةا شةكل  ف تةيل م لي ف ة  للليةا عوة  ليشرلعة  يحي  ليي  ل

% 17كسوة ر يلوتةزلنيل لطةةسا  ليظةسبز فسطةفات ليع ثةةي N%  17نسمةةا مةل ليشرلع 2لطةتف ض طةةسا  لييسرنةا  19للي ف ة  ليعانية  ب ة  

P2O5   قة ض 3يتةز لتحةب يةغظ  11مو رلً يلفظفسر2 لما بفوسص ليتظسي  ليسرقي فق  لطتف مب ليسزش  ليظهزن  ذلت حج
1
/ لنةة 

1
 

لرقة  م للطةتف مب مةا   ليشلهةي )محلةسا ليغظةيل(  11لذ ت  ليزع في مسع نل لللا عو  عسز عوز للرلا لليسسع  ليعاني عو  عسةز 

ط  19بتزكيش 
3
ل ليو  ليظاحي يلساء لحتا لي لل ليتاض يلو ات م  لي ل  لن ك  مسع   ليةزع تة  فةي ليوة اب لي ةاكز يتز ماء يتقلي 111/  

لذيك لنففةا   رنة  ليحةزلر  ليضةسان بقةاء ليسحلةسا لطةسا فتةز  مسكوة  علةا ليسجسةسي ليفضةز  م  لنزنةب كافة  عسليةات ال مة  

 ليتزب  لليسحوسا حظ  حان  ليو ات يها 2 

ن اتةات عوةسلسيا مةل كةل لحة   تجزن ية  لمةل  11يجسية  ليسحة لت ليتجزن ية  يسسقة  لي رلطة  ب ة  لالةذ  حظ ب مكسنات ليحاصل

 ليفاسط  ليسطاي   لتضسوب  رلط  ليوفات ليتايي :

 م  ا ع   ليح سغ باي زنسص2 -1

 ح   )ب (2 111م  ا لسن  -1

 م  ا حاصل ليو ات ليسلح  )ب (2  -3

 / هكتار حاصل ليح سغ في لح   ليسظاح  طل -1

ليكعافةة  ليو اتيةة  ليتةةي تسةةب بهةةا ليشرلعةة  للي ايغةة  × حظةة  حاصةةل ليح ةةسغ مةةل الةة ا يةةزغ م ةة ا حاصةةل ليو ةةات ليسلحةة  

 %2 1929لت  حظاغ ليحاصل علا لطاص رطسب  ح سغ مق لرها  ن ات / هكتار ث  حسيب ليا ط/ هـ 7777727776
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 ليتحليل للحواسي:

( يتوةةفيا ليفةةزلا للحوةةاسي  بةةيل LSDيةةل ليت ةةانل لباطةةت ساا لالت ةةار لقةةل فةةزا م وةةس  )حللةةب لي يانةةات لحوةةاسيا بازنقةة  تحل -

 [112] 1219ليستسطاات ليحظابي  يلس ام ت لعو  مظتسو لحتساا 

 

 انىتائج وانمىاقشح:

تاثيز مىاعيذ انزش وتزاكيش مختهفح مه سماد انيىوغزيه في صفح عذد انحثىب / عزوىص نهمىسميه  (1)جذول رقم 

 2002و  2002زيفيه انخ

B 

A 

2005 
 Aمتسطظ 

2006 
 Aمتسطظ 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

A1 313219 393217 355211 136211 323212 391216 371212 112211 116239 351299 

A2 317212 361217 197216 163231 111257 399271 361253 176212 123217 111211 

 1236 2261 1223 5276  2ف2ض

  B 311261 371221 116271 199216  391216 372297 136279 179231ظ متسط

  7212  7221  2ف2ض

علةا بقية   B4( لن ع   ليح سغ في لي زنةسص لس ل ت ت  ةا يشنةا   تزلكيةش ليظةسا  حية  تفسقةب م املة  1ن يل ليج لا )

يلسسطةسيل علةةا ليتةسليي فةي حةةيل ح ة  / عزنةسص  179231م  ح ة  / عزنةةسص  199216ليس ةام ت للعاةب لعلةا م ةة ا بلة  

ح ة  / عزنةسص ليلسسطةسيل علةا ليتةسليي  391216ح ة  / عزنةسص م  311261لقل ليس  لت لليتةي بلغةب  B1لعاب م امل  

ل  B2%( يلسسط  ليعةاني يلتزلكيةش  1325ل  1521ل  325%(يلسسط  لللا ل )1123ل  1523ل  125)  حي  بلغب نظ   ليشنا   

B3  لB4 ي بايسقارن  م  م امل  علا ليتسليB1  ) لق  ن شو ط   ذيك ليا لي لر ليس اشزلبيز ليس اشز يل واصز  ) ليزع بايساء

[ لليذنل لشارلل ليةا لن  1111حسش  لكا   م ليسغذن  ليسكسن  يظسا  لييسنغزنل في سنا   م  لت ليوسس يو اتات ليذر  ليوفزلء ]

م  لت صفات ليوسس ) لرتفاي ليو ات لقاز ليظاا لليسظاح  ليسرقي  ( لهةذل ن وةي  سنا   تزلكيش طسا  لييسنغزنل ل ت ليا سنا  

فةةي عسليةة  لنقظةةاض لتسطةة  للطةةتااي  ليف نةةا  .N.P.Kسنةةا   ليسظةةاح  ليفضةةزلء يلو ةةات مةةل الةة ا ليةة لر ليةةذ  ن  نةة  كةةل مةةل 

بواء لتكسنل ليسسل  ليتزكي ي  لي لالل  في بواء  لليهزمسنات ليو اتي  ليسظ لي  عل[ لتوويظ لي  ن  مل للنشنسات 1111]ليو يسي م 

[ 1113م  Kogbe and Adediran[ ل]1522[ ل] لبس ياحي للييةسنض م  1523م  Okuyma and Salivaلنظج  ليو ات ]

فةةي سنةةا   محتةةسو لللرلا مةةل ليكلسرلفيةةل لل فةةي تكةةسنل ب ةةض ليسزك ةةات  Mn , Cu , Fe , Znل ل لر كةةل مةةل 

يزل لكظةةيوات ( ذلت للهسيةة  ليك يةةز  فةي تووةةيظ عسليةة  ليتسعيةةل ليضةسسي  لل تحزنةةز ليااقةة  لي سمةة  يكةةل نتسكزلمات لليف)ليظةا

[ ل لكل ذيك  ف  باتجا  سنةا   1522ليف اييات ليحيسن  يلو ات لموها لمتواص لي واصز مل ق ل ليو ات ] لبس ياحي للييسنض م 

 Camakليجافةة  لتظةةزن  لتةةاسز نقلهةةا مةةل ليسوةةا ر ليةةا ليسظةةتق  ت] م ةة لت ليتسعيةةل ليضةةسسي لسنةةا   توةةوي  لتةةزلك  ليسةةا   

[ مسا لعاا فزص  مواطة   يلو ةات فةي تووةيظ للطةزلي فةي بوةاء لتكةسنل  1521م  Spiller and Terryل] [1575للالزلن م 

سنل ليح ةسغ ]لبةس فةي سنةا   لالوةاغ لتكة Bللنهش  ليتكاثزن  يلو ات ) لي زنسص لليوسر  ليذكزنة  ( فضة  عةل  لر لي ةسرلن 

 2[ للن كض كل ذيك بشنا   ع   ليح سغ / عزنسص م  للطتسزلر في سنا   تزلكيش ليسحلسا ليسغذ  1522ياحي للييسنض م 

لن ت سنا   م وسن  في ع   ليح سغ في عةزلنيا ليةذر  ليوةفزلء عوة  ليسسعة  ليعةاني مةل ليةزع بايسقارنة  مة  ليسسعة  

% ( يلسسطة  ليعةاني للللا علةا ليتةسليي 2 لقة  تفةسا ليسسعة  ليعةاني م وسنةا للعاةا  6211 ل 6291لللا حي  بلغب ليشنا   ) 

  351299ل  323212ح   / عزنسص( فةي حةيل لعاةا ليسةـسع  لللا لقةل م ة ا بلة   )  111211ل  111257لعلا م  ا بل  )

غذ  علا ليو اتات في ليسسعة  لللا  نةاء ح   / عزنسص( يلسسطسيل علا ليتسليي لق  نزن  ط   ذيك ليا لن رع ليسحلسا ليس
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[ لليذ  لعاا فزصة  مواطة   يلو ةات فةي سنةا   صةو  1551ليظاهسكيم في مزحل  ب ء تكسنل لتوكل للنشلء ليتكاثزن  يلو ات]

مزحلة   لتزلك  ليسا   ليجاف  لما تكزلر ليزع بايسحلسا ليسغذ  علا ليو اتةات فةي ليسسعة  ليعةاني  نةاء ق يةل لصةسا ليو اتةات ليةا

[  فق  لعاا فزص  ليافي  يلو ةات يشنةا   توةوي  لتةزلك  ليسةا   ليجافة  ليسوةو   1551ليتلقيل لللالواغ بقليل  ]ليظاهسكي م 

للن كةض كةل [1522]لبةس يةاحي للييةسنض م لتظزن  لتاثز نقلها مل ليسوا ر ليا ليسظتق  ت بتاثيز عواصز ليسحلةسا ليسغةذ  

علةا ليو اتةات فةي ليسسسعة  لللا ثة  تكةزلر ليةزع بايسسعة  ليعةاني م وسنةا علةا رع ليسحلةسا ذيك بتفسا رع ليسحلةسا ليسغةذ  

 ليسغذ  بايسسع  لللا فقظ في ليتاثيز بوف  ع   ليح سغ / عزنسص 2 

في هذ  ليوف  علا نسي  تة لال ت لي ةامليل فةي ليسسطة   م وسنا (B4  ×A2تفسا تاثيز ت لالل ليتزكيش م  مسع  ليزع ) 

×  B1( ح ة  / عزنةسص فةي حةيل لعاةا ليتة لالل) 123217( ح ة  / عزنةسص ل )163231ليعاني علةا ليتةسليي لذ بلة  )لللا ل

A1) ( يلسسطسيل لللا لليعاني علا ليتسليي2ح   / عزنسص  391216ل  313219ل نا ليس  لت يهذ  ليوف  بلغب  ) 

حثح )غم ( نهمىسميه انخزيفيه  100تاثيز مىاعيذ انزش وتزاكيش مختهفح مه سماد انيىوغزيه في صفح وسن  (2)جذول رقم 

 2002و  2002

B 

A 

2005 
 Aمتسطظ 

2006 
 Aمتسطظ 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

A1 11225 11256 19215 19291 19219 11256 19211 19215 19276 19211 

A2 11251 19211 19222 17211 19291 11255 19215 19256 17211 19271 

 1217 1213 12136 12163  2ف2ض

  B 11251 19219 19291 19223  11252 19211 19273 19257متسطظ 

  1215  12191  2ف2ض

 ح ةة  مةة  سنةةا   تزلكيةةش ليظةةسا  لذ بلغةةب نظةة   ليشنةةا    111( ليةةا لن هوةةاز سنةةا   م وسنةة  فةةي لسن 1نوةةيز ليجةة لا )

علا ليتسليي   B4, B3 , B2%( يلسسط  ليعاني يلتزلكيش  1271ل  1271م  1291%( يلسسط  لللا ل ) 3271م ل 1291م  1297) 

علةا بقية  ليتزلكيةش للعاةب لعلةا م ة ا يهةذ  ليوةف  بلة  ) B4 حي  تفسقب م امل B1) )بايسقارن  م  م امل  ليزع بايساء فقظ 

2 لقة  بة ( يلسسطةسيل علةا ليتةسليي   11252م  11251ل ليس ة لت بلغةب )لق B1ب (  في حيل لعاب م امل   19257م  19223

ن س  ليظ   ليا لي لر ليةذ  ت  نة  لي واصةز ليسغذنة  ليسكسنة  يظةسا  لييةسنفزنل فةي سنةا   م ة لت نسةس ليو ةات ]حسةش  لكةا   م 

فضزلء يلو ات فضة  عةل  لر لي واصةز [ لليذنل لشارلل ليا لن سنا   تزلكيش طسا  لييسنغزنل ل ت ليا سنا   ليسظاح  لي 1111

ليسكسن  يلظسا  في سنا   محتسو لللرلا مل ليكلسرلفيل لب ض ليسزك ات ليو اتي  ذلت للهسي  ليك يز  في توويظ عسلي  ليتسعيل 

   لكةل ذيةك ل و ليةا سنةا[1522]لبةس يةاحي للييةسنض م ليضسسي لعسلي  تحزنةز ليااقة  ليضةزلرن  يلف اييةات ليحيسنة  يلو ةات 

 .P.K.Bكفاء  عسلي  ليتسعيل ليضسسي في لنتاج ليسا   ليجاف  ليسوو   لسنا   تزلكسها فض  عل  لر لي واصةز ليسغذنة  كةل مةل 

فةةي سنةةا   قةة ر  ليو ةةات علةةا ليت جيةةل فةةي نقةةل ليسةةا   ليجافةة  ليسوةةو   مةةل ليسوةةا ر ليةةا ليسظةةتق  ت]لبس يةةاحي للييةةسنض م 

[ لليذ  ذكز بان حج  نةسلتة عسلية  ليتسعيةل ليغةذلسي ب ة  1552م  Bighamيسأل ليح سغ ][لتسني  مظارها ب ي  ليتشهيز 1522

للالةزلن م  Gardnerح ة  مة  سنةا   تزلكيةش ليظةسا  ] 111ليتشهيز هس لي امل ليسح   يسأل ليح سغ مسا لن كض فةي سنةا   لسن 

[ لليذنل لشةارلل ليةا لن 1111زلن م [ ل ]لبس ياحي للال1111للالزلن م  Alexander[ ل ]1551[ ل ]ليظاهسكي م 1529

 ح   ( 2 111ليتغذن  ليس  ني  ليستسلسن  ت    ليا سنا   لسن ليح   )

 ح   م وسنا باالت ف مسلعي  ليزع لذ لس ل ت عو  ليسسع  ليعاني مل ليزع ليكة  ليسسطةسيل 111لالتلفب م  لت لسن 

بةة  (  فةةي حةةيل لعاةةا ليسسعةة  لللا م ةة لت بلغةةب 19271م  19291لقةة  لعاةةا ليسسعةة  ليعةةاني مةةل ليةةزع م ةة لت بلغةةب )

م لق  ن س  ليظة   ليةا لن لعةا   رع ليظةسا  بايسسعة  ليعةاني قة  ل و ليةا سنةا    ب  ( يلسسطسيل علا ليتسليي 19211م  19219)



 ....دييالسع                                                                (1111) , 76-95(: 1) 3 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 
ISSN 2072-3875 

لرلا لللنةةشلء لنتةةاج ليسةةا   ليجافةة  لعوةة  تقةة ض  ليو ةةات فةةي لي سةةز فقةة  سل  حجةة  ليجةةشء ليسزشةةسع مةةل ليو ةةات يشنةةا   عةة   لل

ليفضزلء للالزو لل و ذيك ليا سنا   لمتواص ليو ات يهةذل ليظةسا  حية  لفةز ذيةك فزصة  ليةافي  يشنةا   لنتةاج ليسةا   ليجافة  

[ لل و ذيك ليا تقليل ليتوافض بيل ليح ةسغ علةا نةسلتة  1111لسنا   تزلكسها للنتقايها مل ليسوا ر ليا ليسظتق  ت] ليو يسي م 

ليضسسي مسا لعاا فزص  ليافي  يشنا   م  ليح سغ عو  ليسسع  ليعاني للن كةض ذيةك  بتفةسا ليسسعة  ليعةاني مةل عسلي  ليتسعيل 

ليزع م وسنا علا ليسسع  لللا في هذ  ليوةف  2 كةان ليتة لالل بةيل تزلكيةش ليظةسا  لمسلعية  ليةزع م وسنةا يلسسطةسيل لذ لعاةا 

 ب ( يلسسطةسيل علةا ليتةسليي  فةي حةيل لعاةا ليتة لالل 17211ل  17211ب )( لعلا ليس  لت لليتي بلغ A2 × B4ليت لالل بيل )

(A1 × B1 ( لقل ليس  لت لليتي بلغب )ليلسسطسيل علا ليتسليي  2 11256ل 11225   ) ب 

 

تاثيز مىاعيذ انزش وتزاكيش مختهفح مه سماد انيىوغزيه في صفح حاصم انىثاخ انىاحذ )غم( نهمىسميه  (3)جذول رقم 

 2002و  2002 انخزيفيه

B 

A 

2005 
 Aمتسطظ 

2006 
 Aمتسطظ 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

A1 51255 59219 119211 111216 111237 59271 59262 117233 119231 113217 

A2 59217 52251 111271 113219 115291 59275 55217 111219 111271 111232 

 1217 1211 1217 1211  2ف2ض

  B 51229 56211 111251 112267  59279 56217 111215 115252متسطظ 

  1215  1212  2ف2ض

 

( للعاةا) A2( لنس  فزلا م وسن  بيل مسلعية  ليةزعم لذ تفةسا ليسسعة  ليعةاني مةل ليةزع )3ن حظ مل ليج لا رق  )

ي علا ليتسليي فةي ب  ( يلسسطسيل لللا لليعان113217ل111237( فق  لعاا )A1ب  ( لما ليسسع  لللا )111232ل 115291

بة  112267( علا بقي  ليتزلكيش ليك  مسطسي ليشرلعة  لذ لعاةا )B4صف  حاصل ليو ات ليسلح  في حيل تفسا تزكيش ليزع )

بة  ( يلسسطة  ليفزنفةةي ليعاني2لمةا م املة  ليسقارنة  )ليةةزع بايسةاء فقةظ( فقةة  115252( يلسسطة  ليفزنفةي لللا فةي حةةيل لعاةا )

 ب  ( يك  ليسسطسيل علا ليتسليي 592792ل  51229) لعاب ل نا ليقي  لكانب

( لليتةةي تفسقةةب م وسنةةا علةةا بقيةة  ليتسييفةةات للعاةةب لعلةةا م ةة ا بلةة  B4  ×A2لفضةةل تسييفةة  بةةيل لي سلمةةل تسعلةةب بةةـ )

 , 95.61( لقةل ليس ة لت لليتةي بلغةبB1)×A1ب ( يلسسطسيل علةا ليتةسليي 2 فةي حةيل لعاةب تسييفةب  111271ل  113219)

لق  ن شو ط   ذيك ليا لن يل واصز ليسغذن  فةي طةسا  لييةسنغزنل  لرل م اشةزل فةي سنةا    ب ( يلسسطسيل علا ليتسليي (94.99

م ةة لت نسةةس ليو ةةات مةةل الةة ا سنةةا   ليسظةةاح  ليفضةةزلء يلو ةةات لسنةةا   محتسلهةةا مةةل ليكلسرلفيةةل لب ةةض ليسزك ةةات ليو اتيةة  

و ليا سنا   م  لت نسس ليو ات لل و ذيك ليا سنا   كفاء  عسلي  ليتسعيل ليضسسي ليسووا  ي سليات لنقظاض لتسط  ليف نا مسا ل 

في لنتاج ليسا   ليجاف  لسنا   تظزن  نقلها مل ليسوا ر ليا ليسظتق  ت مسا لن كض في سنا   مكسنات ليحاصل م عة   ليح ةسغ / 

سنةة  فةةي  حاصةةل ليح ةةسغ يلو ةةات ليسلحةة  ] ( لل و ذيةةك ليةةا سنةةا   م و1ح ةة / بةة   نةة لا ) 111( للسن 1عزنةةسص نةة لا )

Gardner  [ ل1111]لبةس يةاحي للالةزلن م [ ل1529للالةزلن م [Abunyewa and Mercer  1111م  ] لليةذنل لشةارلل

 ليا لن سنا   مكسنات ليحاصل ت    ليا سنا   حاصل ليو ات  
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صفح حاصم انحثىب طه / هكتار نهمىسميه تاثيز مىاعيذ انزش وتزاكيش مختهفح مه سماد انيىوغزيه في  (4)جذول رقم 

 2002و  2002انخزيفيه 

B 

A 

2005 
 Aمتسطظ 

2006 
 Aمتسطظ 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

A1 7233 7231 6211 6271 7221 7236 7232 6212 6272 7222 

A2 7233 7295 2211 2213 6231 7236 7271 2213 2231 6239 

 12131 12176 12131 12171  2ف2ض

  B 7233 7217 6291 6251  7236 7215 6271 6255تسطظ م

  12112  12117  2ف2ض

( ليا لن هواز سنا   م وسن  في م  لت صف  حاصل ليح سغ عو  ليسسع  ليعاني مةل ليةزع لليةذ  بلة  1نويز ليج لا )
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