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 المستخمص
 ومكوناته الحبوب حاصلثير ذلك في أباالسمدة العضوية اوالحيوية وتة معرفة امكانية استبدال جزء من االسمدة المعدنيل تهدف الدراسة
وزارة الزراعة  -التابعة لدائرة البحوث الزراعية حقمية في محطة ابحاث ابو غريب)بغداد( نفذت تجربة (..Zea mays L) لمذرة الصفراء

. ب االلواح المنشقة بثالثة مكرراتوترتي المعشاة الكاممة تصميم القطاعات ستعمالأب 2016خالل الموسمين الربيعي والخريفي لمعام 
 NPKتسع معامالت سمادية ) وااللواح الثانوية وسومر( 3وبغداد 1ثالثة اصناف تركيبية من الذرة الصفراء )فجر االلواح الرئيسة شممت

+ سماد حيوي حسب التوصيات NPKوسماد عضوي  +ب التوصياتحس NPKوحسب التوصيات+الكبريت  NPKوحسب التوصيات 
نصف  NPKوسمادعضوي  نصف التوصيات+ NPKونصف التوصيات+ الكبريت  NPKوحامض الهيومك + حسب التوصيات NPKو

اعطى اعمى القيم لمعظم  3الصنف بغداد  اناظهرت النتائج  نصف التوصيات+ حامض الهيومك(. NPKوسماد حيوي  التوصيات+
وبعض مكوناته  الحبوبحاصل السماد العضوي معنويا في  +NPK  %100 تفوقت المعاممة السمادية. العروتينفي كال مكونات الحاصل 

والمعاممة  1الصنف فجر  اعطى التداخل بين .عدد العرانيص بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف وحاصل الحبوب()
 .بالتتابع لمموسمين -1ميكاغرام ه (10.381و 11.758) اعمى حاصل حبوب + السماد العضويNPK% 100السمادية 

 S, حامض الهيومك, : ذرة صفراء, سماد عضوي, حيويكممات مفتاحية 
 * البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني.
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the possibility of replacing part of mineral fertilizers, by 

organic or bio fertilizers and effect of these fertilizers on grain yield and its components of maize (Zea 

mays L.). Field experiment was conducted at Abu Ghraib Research Station (Baghdad) during spring 

and fall seasons of 2016 using a randomized complete block design arranged in split plot with three 

replications .Three synthetic varieties of maize (Fajr 1 ,  Baghdad 3 and Sumer) in the main plots  and 

nine  fertilizer treatments which were : 100% NPK  as recommended , NPK  +  sulfur , NPK + organic 

fertilizer , NPK + Bio fertilizer, NPK + Humic acid ,50% NPK  + sulfur ,50% NPK + organic 

fertilizer,50% NPK + Bio and50% NPK + Humic acid in the sub plots . The results showed that the 

varieties Baghdad 3 gave highest value for most yield components for both seasons. 100% NPK+ 

organic fertilizers was superior in grain yield and most components (No. of ears per plant, No. of rows 

per ear, No. of grain per row and grain yield) most the combination between Fajir 1 and 100%NPK + 

organic fertilizers gave the highest grain yield about 10.381 , 11.758 m h
-1

 respectively.                                                                           
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 المقدمة
 الستراتيجية المحاصيل من( .Zea mays L) الصفراء الذرة

يعتبر ثالث محصول باالىمية , العالم في اليامة واالقتصادية
واسع, تبمغ  نطاق عمى العراق في بعد القمح والرز. يزرع

ىكتار  76000حوالي  2016المساحة المزروعة لسنة 
 الصفراء الذرة ( . تعد7) 1-ميكاغرام ه 3.416بمعدل انتاج 

واحتياجاتيا لالسمدة كبيرة لمتربة  المجيدة المحاصيل من
 لالسمدة كبير بشكل تستجيب التي C4ال نباتات لكونيا من

 لممادة , تمتاز الترب العراقية بأفتقارىاالمضافة المعدنية
 المغذيات جاىزية من يقمل الذي مرتفع pHو العضوية
 ووسائل طرائق اتبعت لذا ,والصغرى Pالوخاصة  االساسية

 دون المغذيات وتجييز التربة خصوبة عمى لممحافظة متعددة
 الكبريت استعمال الوسائل ىذه ومن ,في عوامل البيئة التاثير

 زىيدة والذي يعتبر وباسعار كبيرة بكميات المتوفر الزراعي
وجد . والكيميائية الفيزيائية التربة لصفات جيد محسن

Hussein (10 ان زيادة الكبريت المضاف الى )طن 4 S 
( 16.68عدد الصفوف بالعرنوص ) اثرت معنويا في -1ه

( 79.73حبة ) 300( ووزن 37.15وعدد الحبوب بالصف )
 تعد كذلك .1-( طن ه10.83غم وحاصل الحبوب )

 المتحممة  العضوية لممادة الرئيس المكون الدبالية المركبات
ذكر  ,النبات نمو في متعددة ايجابية تأثيرات وليا التربة في

Majidian ( انو يمكن الحصول عمى 12واخرون )
 بأستعماللمذرة الصفراء  عالية خصائص انتاجية ونوعية

بشكل  أستعماليابالمقارنة مع  االسمدة العضوية والمعدنية معا
( زيادة حاصل الذرة 1واخرون ) Adhikary وجدكما  .منفرد

ميكاغرام  3.713 الى -1ميكاغرام ه 2.538الصفراء من 
تفوقت و , سماد عضوي -1طن ه 10عند اضافة  -1ه

  N120P60K40سماد عضوي +  -1طن ه 10التسميد  معاممة
عمى معاممة  -1ميكاغرام ه (5.938الحبوب ) حاصل في

التي اعطت حاصل بمغ  N120P60K40السماد المعدني 
الحيوية في النمو  تؤثر المخصبات .-1ميكاغرام ه 5.490

 GAو IAA النمو ومنظمات النتروجين دور بسبب والحاصل
 تشجيع عمى تعمل والتي المجيرية االحياء تنتجيا التي

او  جزئي كبديل وامن صحي غذاء وتوفير الجذري نموالنظام
فضال عن  المعدنية االسمدة أستعمال عن الزمن مع كمي

 ان حامض. (18و 17و 5) زيادة الحاصل وتحسين النوعية

 المجيرية االحياء لنشاط الالزم لمكاربون فعال مصدر الييومك
في نمو وتطور المجموع الخضري  تاثيرات ايجابية ولو

 1العناصر المغذية وان اضافة  وزيادة امتصاصوالجذري 
 طن من االسمدة المعدنية  1كغم من حامض الييومك يعادل 

 و0 )ادت زيادة تراكيز رش حامض الييومك  ,(9و 6 )
مكونات الى زيادة معنوية في  1-( مل لتر2.5و2 و1.5

الحاصل والذي انعكس عمى حاصل الذرة الصفراء قياسا 
فضال عن  .(4) بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل القيم

 اختالف استجابة االصناف لمعامالت التسميد المختمفة
 الى ييدف البحث (.15و  11باختالف تركيبيا الوراثي )

دراسة استجابة عدة اصناف تركيبية من الذرة الصفراء 
 جزء استبدال لالسمدة المعدنية والعضوية والحيوية وامكانية

 الحيوانية المخمفات او الزراعي بالكبريت المعدنية االسمدة من
 .الييومك الحيوي او حامض او السماد

 المواد وطرائق البحث
ة لمحطة أبحاث طبقت تجربة حقمية في أحد الحقول التابع

وزارة الزراعة  –دائرة البحوث الزراعية  –ابي غريب )بغداد( 
. 2016خالل الموسميين الزراعيين الربيعي والخريفي لعام 

في الدراسة تصميم القطاعات الكاممة المعشاة بترتيب  استعمل
االلواح الرئيسة  , تضمنتالمنشقة وبثالثة مكررات االلواح

و   3بغدادو  1ثالثة أصناف تركيبية من الذرة الصفراء )فجر 
االلواح الثانوية المعامالت السمادية   تتضمنو سومر(, 

 :االتية
( 100-80-184حسب التوصيات) NPKسماد معدني  -1

 .T1واعطيت الرمز 
سماد معدني حسب التوصيات مضافا لو سماد الكبريت  -2

 .T2( وأعطيت الرمز 1 -طن ه 4الزراعي)
افا لو السماد العضوي سماد معدني حسب التوصيات مض -3

 . T3الرمزأعطيت  (1-طن ه 10المتحمل )
سماد معدني حسب التوصيات مضافا لو السماد  -4

 Azotobacterالحيوي)البكتريا المثبتة لمنايتروجين 

chroccocum  البكتريا المذيبة لمفسفوروPseudomonas 

fluorescens ) وأعطيت الرمزT4. 
سماد معدني حسب التوصيات مضافا لو سماد حامض  -5

 .T5الييومك وأعطيت الرمز 
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% من التوصيات مضافا لو سماد 50سماد معدني  -6
 .T6الكبريت الزراعي وأعطيت الرمز 

% من التوصيات مضافا لو السماد 50سماد معدني  -7
 .T7العضوي المتحمل وأعطيت الرمز 

% من التوصيات مضافا لو السماد 50ني سماد معد -8
 .T8الحيوي وأعطيت الرمز 

% من التوصيات مضافا لو سماد 50سماد معدني  -9
 .T9حامض الييومك وأعطيت الرمز 

بعد االنتياء من عمميات تحضير التربة من حراثة وتنعيم 
 2م 4*3وتسوية تم تقسيم الحقل الى وحدات تجريبية بأبعاد 

م والمسافة 3حيث ضمت كل وحدة تجريبية ستة مروز بطول 
م بين الوحدات 1.5, تركت مسافة سم75بين المروز 

م بين المكررات لضمان عدم أنتقال االسمدة 2التجريبية و
. تمت الزراعة المضافة بين الوحدات التجريبية

في  1/8/2016 في الموسم الربيعي و 17/3/2016بتاريخ
مروز اسفل خط الماء بعد التعيير لتجنب  الموسم الخريفي في

ماء البئر  أستعمالاالضرار المحتممة من تراكم االمالح نتيجة 
, وأجريت باقي عمميات خدمة المحصول في عممية السقي

( مصدرا N%46(. أستعمل اليوريا )8التوصيات) حسب
واضيف عمى دفعتين  1-كغم ه 400لمنايتروجين بمعدل 

يومآ  30االولى عند مرحمة ستة أوراق والثانية بعد مرور 
 أضيف سماد السوبر فوسفات الثالثي, و عمى الدفعة االولى

(20%P كمصدر لعنصر الفسفور وبمعدل ) 1-كغم ىـ400  
دفعة واحدة قبل الزراعة اما عنصر البوتاسيوم فاستعمل سماد 

لو واضيف  ( كمصدر 45%K) K2SO4كبريتات البوتاسيوم 
اضيف  .1-كغم ىـ 225عمى دفعتين مع سماد اليوريا بمعدل 

 أستعمليوما.  30الكبريت الزراعي لمتربة قبل الزراعة بفترة 
رشا عمى  1 -كغم ىـ 40وبمعدل % 80حامض الييومك 

بعد وصول  .( 10و 3الزراعة ) يوم واحد من التربة قبل
 10/7/2016النباتات مرحمة النضج التام حصدت بتاريخ 

لدراسة الحاصل  بالتتابع لمموسمين 20/11/2016و
ومكوناتو وبعض الصفات االخرى وحممت البيانات احصائيا 

وتم  Genstatعمى وفق التصميم المستعمل بحسب برنامج 
عمى ت باستعمال اختبار اقل فرق معنوي مقارنة المتوسطا

  .%5مستوى 
 

 النتائج والمناقشة 
عدم وجود  1يالحظ من الجدول  :عدد العرانيص بالنبات

معنوية بين االصناف في ىذه الصفة وفي كال  اتفروق
, بينما اثرت المعامالت السمادية معنويا في عدد الموسمين

الموسمين في كال  T3اذ تفوقت المعاممة  ,العرانيص بالنبات
متوسط  الموسم الربيعيحيث اعطت في  الربيعي والخريفي

الموسم , اما في -1عرنوص  نبات 1.28عدد عرانيص بمغ 
معنويا عمى جميع  T7و T3فقد تفوقت المعاممتين  الخريفي

متوسط عدد عرانيص بالنبات بمغ  عطتالمعامالت اذ ا
والتي لم تختمف معنويا عن  -1عرنوص  نبات 1.28

متوسط عدد عرانيص  المتان اعطتا T9و T5المعاممتين 
, بينما اعطت المعاممة -1عرنوص  نبات 1.24بالنبات بمغ 

T1  بمغ  الموسميناقل متوسط عدد عرانيص بالنبات في كال
.  قد يعزى السبب بالتتابع -1عرنوص نبات 1.08و 1.06

 في تفوق معاممة التسميد العضوي وكذلك حامض الييومك
الى انيا قد جيزت النبات بما يحتاجو من العناصر المغذية 
الكبرى والصغرى وكذلك تحسين خواص التربة الكيميائية 
والفيزيائية مما يساعد عمى زيادة تغمغل الجذور في التربة 
وبالتالي يجعل النبات يحصل عمى كمية اكبر من احتياجاتو 

)بيانات غير  تالغذائية وبالتالي زيادة المادة الجافة لمنبا
وىذا بدوره يساعد عمى تحفيز نمو العرانيص الثانوية  منشورة(

ووصوليا الى مراحل نمو العرانيص الكاممة وىذا يتفق مع ما 
( الذي اشار الى ان قوة المصب 2) Al-Abodiتوصل اليو 

 اكثر من عرنوص تزداد في اصناف الذرة الصفراء ذات
وحيدة العرنوص عند توفر بالمقارنة مع اصناف الذرة الصفراء 

متطمبات النمو وبكميات مالئمة وجاىزة لالمتصاص من قبل 
النبات. اما التداخل بين االصناف والمعامالت السمادية فان 

تأثير معنوي في متوسط ىذه النتائج تشير الى عدم وجود 
 وفي كال العروتين.  الصفة

في  عدد صفوف العرنوص يتحدد: عدد الصفوف بالعرنوص
يتاثر بالتركيب و الذرة الصفراء عند بداية نشوء العرنوص 

في النمو  المؤثرةالوراثي بصورة رئيسة وعوامل البيئة 
معنوية  اتالى وجود فروق 2 تشير نتائج الجدول لخضري.ا

اذ اعطى الصنف  فقط الربيعي الموسمبين االصناف في 
والذي لم  -1صف عرنوص 16.47بمغ  اعمى متوسط 3بغداد

صف ( 16.30) 1يختمف معنويا عن الصنف فجر
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في حين اعطى الصنف سومر اقل متوسط ليذه  -1عرنوص
اما بالنسبة لممعامالت  .-1صف عرنوص 15.45الصفة بمغ 

 الموسمينمعنويا في كال  T3السمادية فقد تفوقت المعاممة 
 16.86اعطت اعمى متوسط بمغ و  والخريفي الربيعي

لم تختمف معنويا في و  بالتتابع -1صف عرنوص 16.24و
المتان اعطتا  T5و T4عن المعاممتين  الربيعي الموسم

 بالتتابع  -1صف عرنوص 16.53و 16.55متوسط بمغ 
وعن جميع المعامالت في الموسم الخريفي ما عدا المعاممتين 

T1 وT8 15.02 اعطتا اقل متوسط ليذه الصفة بمغ المتان 
وقد يعزى السبب الى ان , بالتتابع -1صف عرنوص 15.53و

بصورة  االسمدة العضوية قد وفرت معظم العناصر الغذائية

وباالخص العناصر الغذائية الكبرى  دائمة طيمة مرحمة النمو
احة الورقية وىذه العناصر تعمل عمى زيادة المس NPK ال

والتي بدورىا تؤدي الى زيادة تراكم المادة الجافة وتحسين 
 ميل نسبة اجياض المبايض اي زيادةالنمو كما تعمل عمى تق

وىذا يتفق مع  ,االخصاب وزيادة عدد الصفوف بالعرنوص
( 16واخرون ) Sharifiو (20واخرون ) Wuhaibنتائج 

الذين اشارو الى ان عدد الصفوف بالعرنوص قد زاد بزيادة 
االسمدة المضافة وتوفرىا في مراحل نمو النبات المختمفة. 

لمتداخل  تأثير معنويعدم وجود  ادناهيتضح من الجدول  كما
ىذه الصفة متوسط بين االصناف والمعامالت السمادية في 

 .الموسمينوفي كال 
 2016عدد العرانيص بالنبات لمموسمين الربيعي والخريفي  متوسط والتداخل بينهما في التسميد الصنف ومعامالت . تأثير 1جدول 

 2016لمموسمين الربيعي والخريفي  عدد الصفوف بالعرنوص متوسطوالتداخل بينهما في  سميدومعامالت الت الصنفتاثير  . 2جدول 

الى وجود  3 تشير نتائج الجدول: بالصف عدد الحبوب
اذ  فقط الربيعي الموسممعنوية بين االصناف في  اتفروق

اعمى متوسط لعدد الحبوب بالصف  1اعطى الصنف فجر
والذي لم يختمف معنويا عن  -1حبة  صف 41.15بمغ 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

  

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

  

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 1.06 1.13 1.00 1.06 1.06 1.13 1.06   1.08 

T2 1.13 1.13 1.20 1.15 1.13 1.20 1.20 1.17 

T3 1.40 1.20 1.26 1.28 1.33 1.26 1.26 1.28 

T4 1.26 1.13 1.06 1.15 1.13 1.20 1.20 1.17 

T5 1.06 1.20 1.20 1.15 1.20 1.33 1.20 1.24 

T6 1.06 1.13 1.06 1.08 1.20 1.20 1.13 1.17 

T7 1.13 1.13 1.13 1.13 1.26 1.33 1.26 1.28 

T8 1.13 1.00 1.13 1.08 1.13 1.20 1.13 1.15 

T9 1.06 1.20 1.00 1.08 1.20 1.26 1.26 1.24 

 N.S 0.11 N.S 0.05أ.ف.م 

 

0.09 

هتوسط 

 االصناف

1.14 1.14 1.11  1.18 1.23 1.19  

 N.S N.S 0.05أ.ف.م 

 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 15.66 16.06 14.93 15.55 14.93 15.20 14.93 15.02 

T2 16.20 16.93 15.06 16.06 15.93 15.73 15.60 15.75 

T3 17.07 16.66 16.86 16.86 16.40 16.33 16.00 16.24 

T4 16.86 16.73 16.06 16.55 15.80 15.86 15.46 15.71 

T5 17.53 16.66 15.40 16.53 15.33 15.86 15.80 15.66 

T6 16.13 16.66 14.60 15.80 15.86 15.93 15.60 15.80 

T7 16.13 16.33 15.40 15.95 15.93 16.20 15.86 16.00 

T8 15.53 15.73 16.00 15.75 15.86 15.46 15.26 15.53 

T9 15.60 16.46 14.73 15.60 15.93 16.20 16.13 16.08 

 N.S 0.734 N.S 0.621 0.05أ.ف.م 

هتوسط 

 االصناف

16.30 16.47 15.45  15.77 15.86 15.63  

 N.S 0.444 0.05أ.ف.م 
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حبة  41.04والذي اعطى متوسط بمغ  ,3الصنف بغداد
بالمقابل اعطى الصنف سومر اقل متوسط ليذه   ,-1صف

معامالت التسميد  اختمفت .-1حبة  صف 37.69الصفة بمغ 
باعطائيا  T3حيث تفوقت المعاممة  الموسمينمعنويا في كال 

حبة  41.60و 44.06اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 
قد يعزى السبب الى دور االسمدة العضوية , بالتتابع -1صف

)بيانات غير  ع النبات والمساحة الورقيةفي زيادة ارتفا
ضوئي عالي ونقل وبالتالي الحصول عمى تمثيل  منشورة(

الوقت فان ارتفاع النبات يقمل نفس  , وفينواتجو الى المصب
من تظميل االوراق التي فوق العرنوص وبالتالي زيادة نسبة 

 واخرون Wuhaib التمقيح واالخصاب فيزداد عدد الحبوب

, كذلك تعمل عمى زيادة جاىزية عنصر النتروجين (20)
والذي يعمل عمى تنظيم عمل اليرمونات ومن ثم السيطرة 

اذ  ,معرنوصل ةالوكسين في احداث السيادة القميعمى عمل ا
يعمل السايتوكاينين عمى منع انتقال االوكسينات من الحبوب 

 (14وآخرون ) Mohana القديمة الى الحبوب الحديثة
با زيادة نسبة عقد الحبوب بالعرنوص والذي يؤثر ايجا وبالتالي

في حين اعطت المعاممة  ,في زيادة عدد الحبوب بالعرنوص
T1  الربيعي والخريفي بمغ  الموسميناقل متوسط في كال

لتداخل يكن الم  ,بالتتابع -1حبة  صف 36.22و 38.36
 .معنويا لمموسمين

 2016لمموسمين الربيعي والخريفي  عدد الحبوب بالصف متوسطوالتداخل بينهما في  الصنف ومعامالت التسميدتاثير  .3 جدول
 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 39.80 39.27 36.00 38.36 35.00 36.40 37.27 36.22 

T2 42.60 42.33 36.56 40.49 37.60 38.10 39.80 38.50 

T3 44.47 46.17 41.53 44.06 42.20 41.93 40.67 41.60 

T4 41.73 41.00 36.33 39.69 38.93 39.83 38.40 39.06 

T5 40.87 39.40 37.73 39.33 37.33 36.87 37.13 37.11 

T6 40.07 42.53 36.87 39.82 37.60 39.27 38.23 38.37 

T7 41.33 38.87 40.13 40.11 35.60 38.50 36.00 36.70 

T8 39.60 38.47 38.27 38.78 38.80 39.83 39.53 39.39 

T9 39.87 41.07 34.87 38.60 37.53 36.53 38.33 37.47 

 N.S 3.209 N.S 1.953 0.05أ.ف.م 

هتوسط 

 االصناف

41.15  41.04 38.59   37.84 38.59 38.37  

 

 N.S 2.296 0.05أ.ف.م 

وزن الحبة من مكونات الحاصل  يعد: حبة )غم( 500وزن 
تراكم المادة الجافة في الحبة ويعكس  عمى الرئيسة اذ يدل

كفاءة المصب من جية وكفاءة المصدر من جية أخرى وىو 
اختالف  4 يتبين من الجدول في النمو. يتأثر بالعوامل المؤثرة

حيث  فقط الربيعي الموسماالصناف معنويا فيما بينيا في 
غم   105.52بمغ  اعمى متوسط 3 اعطى الصنف بغداد

, غم 89.41اقل متوسط بمغ  1بينما اعطى الصنف سومر
تداخل العوامل البيئية والتباين تاثير  وقد يعزى ذلك الى
. اختمفت المعامالت السمادية فيما بينيا الوراثي بين االصناف

 T5اعطت المعاممة السمادية و  الموسمينمعنويا وفي كال 
 غم 121.00و 102.22بمغ  حبة 500لوزن  اعمى متوسط

وقد يعزى السبب الى ان االسمدة المضافة ادت الى  ,بالتتابع
زيادة المساحة الورقية لمنبات وتأخير شيخوخة األوراق فضال 

الذي يزيد كفاءتيا  من النيتروجين االوراقعن زيادة محتوى 
في تحويل اإلشعاع المعترض الى مادة جافة وبالتالي زيادة 

, كما قد يعود السبب الى انخفاض نسبي في عدد وزن الحبة
( مما يقمل المنافسة عمى المواد 3 الحبوب بالصف )جدول 

بينما اعطت المعاممة  . ن الحبةالغذائية المنقولة فيزيد من وز 
 الموسميناقل متوسط ليذه الصفة في كال  T1السمادية
. كان غم بالتتابع103.22و 91.44والخريفي بمغ  الربيعي

التداخل بين االصناف والمعامالت السمادية معنويا فقط في 
والمعاممة السمادية  3الصنف بغداد اعطىو  الربيعي الموسم

T5  غم  بينما  120.00اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ
 T1اعطى التداخل بين الصنف سومر والمعاممة السمادية 

 غم. 82.00اقل متوسط بمغ 
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 2016لمموسمين الربيعي والخريفي  (حبة)غم 500وزن  متوسطوالمعامالت السمادية والتداخل بينهما في  الصنفتاثير  . 4 جدول 

 يالحظ من الجدول: (1-حاصل الحبوب الكمي )ميكاغرام ه
ان االصناف لم تختمف معنويا فيما بينيا في كال  5

 8.274وبمغ اعمى حاصل  والخريفي الربيعي الموسمين
. 3مصنف بغداد لمموسمين بالتتابع ل -1ميكاغرام ه 9.093و

الربيعي  الموسميناختمفت المعامالت السمادية معنويا في كال 
اعمى متوسط في  T3اذ اعطت المعاممة السمادية  والخريفي

 1-ميكاغرام  ه 10.104و 10.101بمغ  الموسمينكال 

% بالتتابع 37.73و 37.24بالتتابع وبنسبة زيادة بمغت 
والتي اعطت اقل متوسط بمغ  T1مقارنتا مع معاممة المقارنة 

. ان سبب تفوق بالتتابع 1-ه ميكاغرام 7.336و 7.360
الحاصل  يعود الى تفوقيا في اغمب مكونات T3المعاممة 

( وعدد الصفوف 1والمتمثمة بعدد العرانيص بالنبات )جدول
( 3( وعدد الحبوب بالصف )جدول 2بالعرنوص )جدول 

جميع . ابا عمى زيادة حاصل الحبوب الكميوالذي انعكس ايج
المعامالت السمادية تفوقت عمى معاممة المقارنة في كال 

 6.42و 37.24و 7.35وبنسب زيادة بمغت  العروتين
% بالتتابع 12.94و 3.70و 8.39و 12.20و 12.71و

 27.26و 25.12و 37.73و 16.34و الربيعي لمموسم
 لمموسمبالتتابع 25.40% و 23.35و 31.63و 21.37و

, وىذا مؤشر عمى ان االسمدة العضوية والحيوية الخريفي
والكبريت والييومك قد جيزت نباتات الذرة الصفراء بما 

مما يعني ان ليا القدرة عمى  NPK التحتاجو من عناصر 
االحالل محل االسمدة المعدنية وذلك عند خفض كمية 

, حيث % من التوصيات50االسمدة المعدنية المضافة الى 
 الربيعي الموسم% من االسمدة المعدنية 50يمكن ان نقمل 

ونحصل عمى زيادة بحاصل الحبوب الكمي مقدارىا 
اضافة  % عند12.20% عند اضافة الييومك و12.94

% 3.70% عند اضافة االسمدة العضوية و8.39الكبريت و
الخريفي فنحصل  الموسم, اما في عند اضافة االسمدة الحيوية

 %23.25و 25.40%و %31.63عمى زيادة مقدارىا 
% عند اضافة االسمدة العضوية والييومك واالسمدة 21.37و

. كان التداخل بين االصناف الحيوية والكبريت بالتتابع
 الموسمينوالمعامالت السمادية المختمفة معنويا في كال 

والمعاممة السمادية  1اعطى الصنف فجر و  الربيعي والخريفي
T3  11.758بمغ  الموسميناعمى متوسط في كال 

, في حين اعطى الصنف بالتتابع  1-ميكاغرام ه 10.381و
 7.092اقل متوسط بمغ  T1والمعاممة السمادية  1فجر

الخريفي فقد  الموسم, اما في لمموسم الربيعي 1-ه ميكاغرام
اقل متوسط بمغ  T1اعطى الصنف سومر والمعاممة السمادية 

 .1-ميكاغرام  ه 7.159
ان الزيادة في دليل الحصاد مؤشر عمى : دليل الحصاد )%(

اجزاء  زيادة انتقال العناصر المغذية والمواد االيضية من
, وتحدث الزيادة في دليل الحصاد النبات الى المصب )الحبة(

عمى ان يكون موسم النمو  ومكوناتو الحبوب حاصلبزيادة 
يالحظ من   .Wuhaib (19) كافيا الكمال دورة حياة النبات

معنوية بين االصناف في  اتعدم وجود فروق 6الجدول 
تفوق الصنف فقد  الخريفي الموسم, اما في الربيعي الموسم

% والذي لم يختمف 44.22واعطى دليل حصاد بمغ  1فجر
الذي اعطى دليل حصاد بمغ   3معنويا عن الصنف بغداد

% بينما اعطى الصنف سومر اقل دليل حصاد بمغ 43.93

 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 96.67 95.67 82.00 91.44 102.00 106.33 101.33 103.22 

T2 90.00 111.33 88.67 96.67 116.00 108.33 114.00 112.78 

T3 100.00 100.00 102.00 100.67 115.33 121.33 118.00 118.22 

T4 93.33 100.00 92.00 95.11 112.00 116.00 111.67 113.22 

T5 96.00 120.00 90.67 102.22 120.00 122.33 120.00 121.00 

T6 89.67 108.67 87.33 95.22 111.00 114.33 114.33 113.22 

T7 91.33 91.33 92.00 91.56 119.33 123.33 115.33 119.33 

T8 99.00 112.00 85.33 98.78 111.67 109.33 111.67 110.89 

T9 95.67 110.67 84.67 97.00 112.33 113.67 117.67 114.56 

 N.S 6.665 6.293 10.650 0.05أ.ف.م 

هتوسط 

 االصناف

94.63 105.52 89.41   113.30 115.00 113.85  

 

 N.S 3.971 0.05أ.ف.م 
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. كان ىناك تاثيرا معنويا لممعامالت السمادية عمى 42.85%
 T3حيث تفوقت المعاممة  الموسميندليل الحصاد وفي كال 

, وقد الموسمينفي كال % 46.11واعطت دليل حصاد بمغ 
, بينما (5في حاصل الحبوب )جدول  يايعزى السبب الى تفوق

اقل دليل حصاد في كال الموسمين بمغ  T1اعطت المعاممة 
معنويا في دليل   اثر التداخل  .% بالتتابع37.11و 38.00

 1الصنف فجراذ اعطى  , الموسمينالحصاد وفي كال 

بمغ  لمموسمين اعمى دليل حصاد T3والمعاممة السمادية 
, بينما اعطى التداخل بين % بالتتابع47.33و 53.67%

والتداخل بين الصنف سومر  T8والمعاممة  1الصنف فجر
% 35.33بمغ  لمموسم الربيعي اقل دليل حصاد T5والمعاممة 

. بينما اعطى التداخل بين الصنف سومر لكال المعاممتين
لمموسم % 35.33اقل دليل حصاد بمغ  T1والمعاممة 

 . الخريفي
( لمموسمين الربيعي -1. تاثير الصنف والمعامالت السمادية والتداخل بينهما في متوسط حاصل الحبوب الكمي )ميكاغرام ه5جدول 

 2016والخريفي 

 2016لمموسمين الربيعي والخريفي دليل الحصاد )%(  متوسط السمادية والتداخل بينهما فيوالمعامالت  الصنفتاثير .  6 جدول

تعتبر كفاءة الحاصل من : (2كفاءة الحاصل )غم سم
المقاييس التي تدل عمى فعالية المساحة الورقية لمنبات في 

عدم  7الجدول  يالحظ من حاصل حبوب. اعمى اعطائيا
, اما الربيعي الموسممعنوية بين االصناف في  اتوجود فروق

واعطى متوسط  3فقد تفوق الصنف بغداد الخريفي الموسمفي 
والذي لم يختمف معنويا  2غم سم 0.0377كفاءة حاصل بمغ 

غم  0.0374عن الصنف سومر الذي اعطى متوسط بمغ 
 0.0342اقل متوسط بمغ  1, بينما اعطى الصنف فجر2سم

 الموسمين. اختمفت المعامالت السمادية في كال 2غم سم
اذ اعطت متوسط  الموسمينفي كال  T3تفوقت المعاممة و 

, قد بالتتابع 2غم سم 0.0388و 0.0362كفاءة حاصل بمغ 
( اي 5يعزى السبب الى تفوقيا في حاصل الحبوب )جدول 

 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 7.092 7.607 7.381 7.360 7.648 7.203 7.159 7.336 

T2 7.723 8.035 7.945 7.901 8.479 8.501 8.626 8.535 

T3 11.758 9.012 9.532 10.101 10.381 10.123 9.807 10.104 

T4 7.670 7.447 8.381 7.833 8.994 9.169 9.373 9.179 

T5 8.892 7.519 8.479 8.296 9.172 9.430 9.407 9.336 

T6 7.621 9.443 7.711 8.258 8.732 9.244 8.736 8.904 

T7 8.288 7.705 7.941 7.978 9.608 9.618 9.746 9.657 

T8 7.074 8.354 7.470 7.633 8.728 9.376 9.043 9.049 

T9 8.061 9.341 7.536 8.313 9.185 9.172 9.244 9.200 

 0.221 0.367 0.545 0.980 0.05أ.ف.م 

هتوسط 

 االصناف

8.242 8.274 9.093   8.992 9.093 9.016  

 

 N.S N.S 0.05أ.ف.م 

 

 

 

هعاهالت 

 التسويذ

 

 الووسن الربيعي

 

 الووسن الخريفي

 

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 االصناف

 

 

هتوسط 

 الوعاهالت

 سوهر 3بغذاد  1فجر  سوهر 3بغذاد  1فجر 

T1 37.33 36.67 40.00 38.00 40.00 36.00 35.33 37.11 

T2 37.33 39.67 41.67 39.56 43.33 42.00 41.67 42.33 

T3 53.67 41.67 43.00 46.11 47.33 46.67 44.33 46.11 

T4 38.67 42.00 37.00 39.22 45.00 45.67 44.67 45.11 

T5 43.67 41.67 35.33 40.22 45.00 45.00 43.67 44.56 

T6 37.67 38.67 47.00 41.11 44.00 45.67 43.33 44.33 

T7 41.00 38.00 36.33 38.44 44.67 45.00 45.00 44.89 

T8 35.33 37.67 41.33 38.11 42.67 44.00 43.67 43.44 

T9 42.00 36.00 50.33 42.78 46.00 45.33 44.00 45.11 

 1.209 2.043 3.255 5.571 0.05أ.ف.م 

هتوسط 

 االصناف

40.74 39.11 43.93   44.22 43.93 42.85  

 

 N.S 0.749 0.05أ.ف.م 



 الحلفي والتويوي                                                                        2017/ 48 (6) 1455 :-1447 –هجلة العلوم الزراعية العراقية 

1454 

انيا كانت ذات كفاءة عالية في استثمار المساحة الورقية 
بينما  لية ونقميا وترسيبيا في الحبوب,جافة عا النتاج مادة

بمغ  الربيعي الموسماقل متوسط في  T8اعطت المعاممتين 
بمغ  الخريفي الموسماقل متوسط في  T1و 2غم سم 0.0268
, كان التداخل بين االصناف والمعامالت 2غم سم 0.0321

, اذ اعطى الصنف فقط الربيعي الموسمالسمادية معنويا في 
اعمى متوسط كفاءة حاصل بمغ  T3لمعاممة السمادية وا 1فجر

, بينما اعطى الصنف فجر والمعاممة 2غم سم 0.0396
اقل  T8والصنف سومر والمعاممة السمادية  T8السمادية 

 لكال المعاممتين. -2غم سم 0.0250متوسط بمغ 
لمموسمين الربيعي ( 2كفاءة الحاصل )غم سم متوسط السمادية والتداخل بينهما فيوالمعامالت  الصنفتاثير .  7جدول

 2016والخريفي 
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