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 االنبػػار محافظػػة الفمكجػػة لقضػػا  التابعػػة الصػػقيكية منطقػػة فػػي حقميػػة تجربػػة نفػػ ت
 عنػػػدما مائيػػػة اجيػػػادات  ي ػػػة تػػػر ير لدراسػػػة ـ, 7102 لمعػػػاـ الخريفػػػي المكسػػػـ فػػػي

 الفسػػػػفكر مػػػػف مسػػػػتكيات كاضػػػػافة الجػػػػاىز المػػػػا  مػػػػف % 22ك 21 ,72 يسػػػػتنزؼ
 التربػػػػػػة فػػػػػػي كالبكتاسػػػػػػيـك كالفسػػػػػػفكر النتػػػػػػركجيف جاىزيػػػػػػة زيػػػػػػادة فػػػػػػي كالبكتاسػػػػػػيـك
 كفػػ  قطاعػػات  ي ػػة الػػ  الحقػػ  قسػػـ. الصػػفرا  الػػ رة نبػػات قبػػ  مػػف كامتصاصػػيا

   العشػػػػػكائية القطاعػػػػػات بتصػػػػػميـ عامميػػػػػو بتجربػػػػػة المطبقػػػػػة المنشػػػػػقة االلػػػػػكاح نظػػػػػاـ
 احتمػػػػت فيمػػػػا الرئيسػػػػة االلػػػػكاح المػػػػائي االجيػػػػاد معػػػػاميت احتمػػػػت حيػػػػث الكاممػػػػة,
 الحقميػػػػة التجربػػػػة تضػػػػمنت مكػػػػررات, كب ي ػػػػة ال انكيػػػػة االلػػػػكاح االسػػػػمدة مسػػػػتكيات
 مسػػػتك   زيػػػادة مػػػ  كاممػػػة سػػػمادية تكصػػػية كاعطػػػا  كاممػػػة سػػػمادية تكصػػػية اعطػػػا 
. كالبكتاسػيـك الفسػفكر زيػادة مػ  كاممػة سػمادية تكصػية  ػـ كمػف البكتاسيـكك  الفسفكر
 عمػ  كالبكتاسػيـك بالفسػفكر زيػادة الييػا اضيفت التي المعاممة تفكؽ  :النتائج اظيرت
 المعاممػػة تفكقػػت بينمػػا, التربػػة فػػي النتػػركجيف جاىزيػػة صػػفة فػػي السػػمادية التكصػػية
 جاىزيػػػػة صػػػػفة فػػػػي السػػػػمادية التكصػػػػية عمػػػػ  بالفسػػػػفكر زيػػػػادة الييػػػػا اضػػػػيف التػػػػي

 عمػػ  البكتاسػػيـك فػػي زيػػادة ليػػا اضػػيف التػػي المعاممػػة كتفكقػػت التربػػة فػػي الفسػػفكر
 المعػاميت اعطػت كمػا, التربػة فػي البكتاسػيـك جاىزيػة صػفة فػي السمادية التكصية
 لجاىزيػػة معػػدؿ اعمػػ  الجػػاىز المػػا  مػػف% 22 المػػائي االجيػػاد الػػ  تعرضػػت التػػي

  كالبكتاسػيـك بالفسػفكر زيػادة الييػا اضػيفت التػي المعاممػة تفػكؽ . التربػة فػي العناصر
 فػػي كالبكتاسػػيـك الفسػػفكر النتػػركجيف امتصػػاص صػػفة فػػي السػػمادية التكصػػية عمػػ 
 المػائي االجيػاد الػ  تعرضػت التػي المعػاميت اعطػت كما, لمنبات الخضري  الجز 
 كالبكتاسػػيـك كالفسػػفكر النتػػركجيف المتصػػاص معػػدؿ اعمػػ  الجػػاىز المػػا  مػػف% 72
 .لمنبات الخضري  الجز  في
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Abstract 

A field experiment  was  carried  out  in  Al- Saqlawyah – Fallujah /Anbar  

Governorate  during  Fall  season  of  2017 in  order  to study  three  levels  of  water  

stress  Depletion  of  25% , 50% and 75%  of  available water and  application  of   

phosphorus  and  potassium  levels  in  increasing  availability  nitrogen , phosphorus  

and  potassium  in  soil  and  their  absorbance  by maize . The  Farm was  divided  

into  three  replication  according  to  split plots  arrangement  in RCBD  where  water  

stress  treatments  Occupied  the min plots. While  fertilizers levels occupied the sub 

plots  in the sub plots  in  three  replications. The field  experiment  included  giving  

the  whole recommended  amount  of  required  fertilizers, the  same  recommended  

amount  and  adding  phosphorus,  Potassium  only  and  adding  phosphorus  and  

potassium  together. The results  showed: The treatment  of  adding  phosphorus  and

potassium  to the  recommended  amount  was  superior in  availability  of  Nitrogen  

in  soil,  while  the  treatment  of  adding  phosphorus  only  our  the  recommended  

amount  in  the  availability  of  Phosphorus  in  soil. The treatment  of  adding  

potassium  to  the  recommended  amount  was  superior  in  the  availability  of  

potassium  in  soil. The  treatment  of  depletion  75%  of  available  water  gave  the  

highest  average  of  element  availability  in  soil. The  treatment  of  adding

phosphorus  and  potassium  our recommended  amount  was  superior in  Nitrogen , 

phosphorus  and   potassium  absorption  in  vegetative   part  of  plant. While 

treatment  of  25% depletion  of  available  water  gave  the  highest  average  of  

absorbance  of  Nitrogen , phosphorus  and   potassium  in  vegetative  part of plant.
Generally,  the  application  of  fertilizers  enhanced  the  performance  of  plant  

under  water  stress.      

Keywords: Stress, Phosphorus, Potassium, Nutrients, Maize. 

المقدمة

 لػػ ا, كالتربػػة كالحاصػػ  النبػػات عمػػ  سػػمبية انعكاسػػات الػػ  أد  ادارتيػػا كسػػك  لمميػػاه المػػدركس غيػػر االسػػتعماؿ إف
 السػمبي كالتػر ير, الزراعػي االنتػاج فػي  التكسػ  فػي المياه شحة تر ير مف لمتقمي  كسائ  ايجاد الضركري  مف اصبح
سػػػراؼ تبػػػ ير دكف  مػػػف حدي ػػػة لمفػػػاىيـ كفقػػػا   اإلركا  الضػػػركري  فمػػػف, البيئػػػي التػػػكازف  فػػػي  الشػػػدكد باعتمػػػاد لممػػػا  كا 
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ف, المزركع كالمحصكؿ التربة نكع ضك  في األنسب ةيالرطكب  زيػادة خػيؿ مػف, لمميػاه األم ػ  االسػتاليؿ تحقيػ  كا 
 تطمػػػب ممػػػا سػػػنكيا, فيػػػو المائيػػػة الػػػكاردات تػػػنخف  إ  كػػػالعراؽ بمػػػد فػػػي كبيػػػرة أىميػػػة  ك يعػػػد ةيػػػالمائ الكحػػػدة كفػػػا ة
 كسػػػائ  ايجػػػاد الػػػ  كالحاجػػػو الحاصػػػ  العممػػػي لمتقػػػدـ كنتيجػػػة, كالمحصػػػكؿ التربػػػة لظػػػركؼ مناسػػػبة بجدكلػػػة اإلركا 
 فقدتػو عمػا التربػة تعػكي  فػي التسػميد كاعتمػاد, الحدي ػة التقنيػات اسػتخداـ خػيؿ مػف, الميػاه شػحة لمعالجة عممية
 عنصػر يػددي. كالبكتاسػيـك الفسػفكر عنصري  أىميا كمف, الزراعي المحصكؿ انتاجية مف تزيد كألتي المال يات مف

 التم يػػػ  البػػػركتيف, كتخميػػػ  تفعيػػػ  عمػػػ  تػػػر ير لػػػو حيػػػث لإلجيػػػاد, النباتيػػػة االسػػػتجابة فػػػي خاصػػػا دكر البكتاسػػػيـك
 النبػػػات مقاكمػػػة كزيػػػادة, الجػػػ كر نمػػػك فػػػي اإلسػػػراع فػػػي دكر لمفسػػػفكر(. 01) النبػػػات فػػػي المػػػا  كعيقػػػة الضػػػكئي,
 بػػاف( 7) يشػػير(. 0)المػػا  اسػػتخداـ كفػػا ة كزيػػادة, المتجػػانس كالنضػػج, المبكػػر النمػػك كتشػػجي , الجفػػاؼ لظػػركؼ
 لػـ التػي بتمػؾ  مقارنػة تقريبػا اسػبكع زمنيػة بفتػرة المحصػكؿ نضػج فػي التبكيػر تعجػ  متػكازف  بشػك  االسػمدة اضافة
 الميػاه اسػتعماؿ كفػا ة مػف تزيػد الجيػدة التال يػة اف حػيف في لممحصكؿ, المائي االحتياج في سيد ر ما كى ا  تسمد
 عناصػر بكصػفيا الفعػاؿ كدكرىػا الػ كر االنفػة العكامػ  كألىميػة. الميػاه مػف مضػافة حجػـ كحػدة لكػ  الحاص  زيادة
 كالبكتاسػيـك الفسػفكر مػف كمسػتكيات المػائي االجيػاد تػر ير معرفػة الػ  الدراسػة تيػدؼ لػ لؾ الزراعي لإلنتاج محددة

 .الصفرا  ال رة قب  مف كامتصاصيا التربة في العناصر بع  جاىزية زيادة في كتداخيتيما

المواد وطرائق العمل

محافظة االنبار  /ـ في ناحية الصقيكية التابعة لقضا  الفمكجة2017في المكسـ الزراعي الخريفي تجربو حقميو تنف 
ار  التجربة بحرا تيا بشك  متعامد  . ىيئت 1في تربة  ات خصائص كيميائية كفيزيائية مكضحة في جدكؿ

قطاعات كف  ترتيب  ةالقيب كاعقبيا تنعيـ التربة كمف  ـ تسكيتيا, قسـ حق  التجربة ال   ي  بالمحراث المطرحي
 Randomized(R.C.B.Dتصميـ القطاعات العشكائية الكاممة )كف   بتجربة عامميو نظاـ االلكاح المنشقة المطبقة

Complete Block Designيسية , حيث احتمت معاميت االجياد المائي االلكاح الرئMain- plot,  شالمتفيما 
( كحده تجريبية. 12الكاحد عم  ) قطاعكب ي ة مكررات, اشتم  ال Sub-plotمستكيات االسمدة االلكاح ال انكية 

 السيطرة لالر  ـ0 كاخر لكح كبيف ـ 2 القطاعات بيف فاصمة مسافة ترؾ م  ـ3×2  التجريبية الكحدة ابعاد بمالت
 يستنزؼ عندما المائي االجياد مف مستكيات  يث عم  الدراسة اشتممت .اخر ال  لكح مف افقيا الما  حركة عم 
 +0-ق Pكالـ  81 +0-ق Nكالـ 320 (F) كاممة سمادية تكصية اعطا  م  الجاىز الما  مف%  75ك 51, 25

0-ق Nكالـ  FP) 320الفسفكر) مستك   زيادة م  كاممة سمادية تكصية , اعطا 0-ق Kكالـ  011
كالـ  011 +

Pكالـ  011+0-قK320) البكتاسيـك مستك   زيادة م  كاممة سمادية تكصية , اعطا 0-ق (FK  كالـN 81 + 0-ق 
-ق Nكالـ  FPK) 320) كالبكتاسيـك الفسفكر زيادة م  كاممة سمادية تكصية كاعطا  0-ق كالـ 021 +0-ق Pكالـ 

 عم  الحاكي  االمكنيـك احادي فكسفات)الفكسفاتي  السماد اضيف. 0-ق Kكالـ  021 +0-قP كالـ 011 +0
 التعكي  م  ن را( K 50% عم  الحاكي  البكتاسيـك كبريتات) كالبكتاسي(, N12% كنتركجيف ,P2O5 61%فسفكر
 قسمت ا , %(N 46)يكريا ىيئة عم  النتركجيني السماد كاضيف الفكسفاتي السماد في المكجكدة النتركجيف لكمية
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االكل  دفعتيف ال  قسمت االخريف كال م يف الب كر م  لمزراعة االر  تييئة عند االكؿ اقساـ  يث ال  األسمدة كمية
 .الحريرية الخيكط ظيكر عند كاالخر  ( الزراعة كقت مف شير)اكراؽ ستة النبات بمكغ عند

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمتربة قبل الزراعة  1جدول

 القيمة الوحدة الخاصية
pH(1:1) 7.61
1.40 3-ميكا غراـ  ـ الظاهرية الكثافة

 3.8 0-ديسي سيمنز ـ ( لمستخمص العجينة المشبعةECااليصالية الكهربائية )
SOM 11.30تربو 0-غـ كالـ

56 تربو 0-ممالـ كالـ النتروجين الجاهز
8.7تربو 0 -ممالـ كالـ الفسفور الجاهز

139تربو 0-ممالـ كالـ البوتاسيوم الجاهز
238تربو 0-غـ كالـ معادن الكاربونات

0220-غـ كالـ الرمل
0420-غـ كالـ الغرين
0360-غـ كالـ الطين
مزيجو طينية النسجه

 كبعمػ  النبػات جػ ر عػف سػـ05 مسػافة يبعػد شػ  بعمػ  ك لػؾ الجانبيػة االشػرطة بطريقػة االسػمدة اضافة عممية تمت 
)الييئػػػػة العامػػػػة لمبحػػػػكث الزراعيػػػػة( بتػػػػاري   0زرعػػػػت بػػػػ كر الػػػػ رة الصػػػػفرا  صػػػػنف فجػػػػر بالتربػػػػة. تالطيتػػػػو  ػػػػـ سػػػػـ05

بمػ   ـ, كبكاقػ   ػيث بػ كر فػي كػ  عػيف,0.25 × 0.75ة زراعػة حـ عمػ  خطػكط داخػ  االلػكاح, كبمسػا2017/7/22
اسػتخدمت الطريقػة الكزنيػة برخػ  استخدـ نظاـ الػري السػيحي فػي الزراعػة, . نبتو 24عدد النباتات في الكحدة التجريبية 

. كقد التربة لالر  الري حسب المعاميت م قاب التربة قب  اك ر مف يكميف لمعرفة نسبة الرطكبة فيعينات بكساطة 
كيمك باسكاؿ, كلحساب كميػة المػا   1500ك 33حدد الما  الجاىز مف خيؿ الفرؽ بيف نسبة الرطكبة عند االجياديف 

(. تػػػـ تجفيػػػف 9اسػػػتعممت معادلػػػة )المضػػػاؼ حسػػػب المعػػػاميت لتعػػػكي  االسػػػتنزاؼ الرطػػػكبي عنػػػد السػػػعة الحقميػػػة 
غػػـ مػػف كػػ  كحػػدة تجريبيػػة كىضػػمت ىضػػما رطبػػا باسػػتخداـ حػػام  الكبريتيػػؾ  0.2العينػػات النباتيػػة كطحنػػت كاخػػ  

قػػػدرت النسػػػبة المئكيػػػة لمفسػػػفكر حسػػػب الطريقػػػة الػػػكاردة 12).) المركػػػز كالبيرككمكريػػػؾ كحسػػػب الطريقػػػة المكصػػػكفة فػػػي
جيف في النبات باستخداـ جيػاز المايكرككمػداؿ كحسػبت النسػبة المئكيػة لمبكتاسػيـك (, كقدرت النسبة المئكية لمنترك 5في)

(. كما اخػ ت عينػات تربػة بعػد انتيػا  التجربػة مػف كػ  6حسب ما جا  في ) Flame Photometerباستخداـ جياز 
الجػػػاؼ نصػػػر بضػػػرب الػػػكزف . كحسػػػبت الكميػػػة الممتصػػػة مػػػف العKك N, Pمعاممػػػة لتقػػػدير الكميػػػة الجػػػاىزة لكػػػ  مػػػف 

النسػػػبة المئكيػػػة لمعنصػػػر بعػػػد تبكيػػػب البيانػػػات لمصػػػفة المدركسػػػة قكرنػػػت الفػػػركؽ المعنكيػػػة بػػػيف  x 0-نبػػػاتلمنبػػػات غػػػـ 
 Gene state(2012.)كباستعماؿ البرنامج  0.05عند مستك  احتماؿ  LSDالمتكسطات باختبار اق  فرؽ معنكي 
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والمناقشة النتائج 

تر ير التكليفات السمادية المختمفة كاالجياد  المائي كتداخميـ في  النتركجيف الجاىز في   2اظيرت النتائج في جدكؿ
(   FPK التربة بعد الحصاد. إ  تفكقت التكليفة معنكيا عم  بقية )التي اضيف الييا زيادة بالفسفكر كالبكتاسيـك

( ك  FKالتكليفات باست نا  التكليفة  , 47.66  بم  متكسط تركيز النتركجيف الجاىز)التي اضيف الييا زيادة بالبكتاسيـك
عم  التتاب  كبم  مقدار الزيادة  FPKك F ,FP ,FKتربة لمتكليفات  0-كالـ Nممالـ  27.42ك 27.25, 47.00

ييحظ مف  . Fبالمقارنة م  تكليفة التكصية السمادية % FPK  4.64بنسبة النتركجيف الجاىز مف التربة لمتكليفة 
يادة الفسفكر كالبكتاسيـك أككيىما زاد النتركجيف الجاىز في التربة, كقد كيعكد السبب في  لؾ ال  الجدكؿ نفسو أنو بز 

الم بت عم  اسطح غركيات التربة كتحرير ايكف االمكنيـك كب لؾ يزيد مف  NH4احيؿ البكتاسيـك مح  ايكف 
التي تعرضت ال  االجياد المائي احتكت  النتركجيف المكجكد في التربة. كما بينت النتائج اف المعاميت السمادية

تربتيا عم  زيادة معنكيو لمنتركجيف, ا  بم  النتركجيف الجاىز في التربة عند المعاممة التي تعرضت ال  االجياد 
% 21تمتيا المعاممة التي تعرضت ال  االجياد المائي  تربة 0-كالـ Nممالـ  44.42)الما  المستنزؼ( 22المائي%
)الما   %72مقارنة م  المعاممة التي تعرضت نباتاتيا ال  االجياد المائي  تربة 0-كالـ N ممالـ 41.33بمالت 

تربة. اما بالنسبة لمعاميت التداخ  بيف تكليفات  0-كالـ  Nممالـ 24.11المستنزؼ( كالتي بم  النتركجيف في تربتيا 
التربة بعد الحصاد عند االجياد المائي األسمدة كاالجياد المائي فقد لكحظ  اف اعم  قيمة لمنتركجيف الجاىز في 

( كالتي بم  عندىا النتركجيف  FPKكاضافة التكليفة السماديو  %22 )التي اضيف ليا زيادة بالفسفكر كالبكتاسيـك
كالتي تفكقت معنكيا عم  كافة معاميت التداخ  االخر . كييحظ اف قيـ  ةترب0-كالـ Nممالـ  45.33الجاىز 

التربة بعد الحصاد لم رة الصفرا  تككف اعم  القيـ في التربة التي تعرضت نباتاتيا ال  اجياد النيتركجيف الجاىز في 
مائي اكبر كعند ك  معاميت  التكليفات السمادية. إف سبب ى ه الزيادة في جاىزية النتركجيف في التربة بزيادة 

تصاص عم  أكم  كجو, ل لؾ بق  النتركجيف في االجيادات المائية يعكد ال  أف النبات المجيد مائيا  ال يستطي  االم
 التربة بكمية اكبر.

المائي والتداخل بينهم في تركيز النتروجين في التربة بعد  االجهادتأثير توليفات االسمدة المختمفة و   2جدول
 تربة( 1-كغم N) ممغم  الحصاد

 متوسط التوليفات )%( اجهاد مائياالسمدة توليفات
 75 50 25 السمادية

F54.3359.67 65.0059.67   التوصية السمادية
FP55.0058.33 66.0059.78 التوصية السمادية + الفسفور
FK57.6761.33 67.3362.11 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK 57.00 62.00 68.33 62.44 التوصية السمادية +الفسفور+ البوتاسيوم
0.980.56لمتداخل LSDقيمة  66.67 56.0060.33متوسط االجهاد المائي

1.67لإلجهاد المائي LSDقيمة 
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 االجيادأف متكسط الفسفكر الجاىز في التربة بعد الحصاد قد تر ر بتكليفات االسمدة المختمفة ك  3 يكضح جدكؿ
 التي التكليفة تفكقت ا  المائي كتداخيتيما, ا  تشير النتائج ال  كجكد فركؽ معنكية بيف تكليفات االسمدة المختمفة,

 قيمة اعم  عم  التربة باحتكا , التكليفات بقية عم  معنكيا  ( FP) السمادية التكصية عم  زيادة الفسفكر ليا اضيف
 السمادية التكصية بتكليفة مقارنة 01% بمالت زيادة كبنسبة تربة 0-الـك P ممالـ 00.19 بم  كال ي الجاىز لمفسفكر
 تربتيا احتكت كالتي FPK كالبكتاسيـك الفسفكر في زيادة ليا اضيف التي التكليفة ليا اضيف التي التربة تمتيا

 FPKك FP السمادية التكليفات ليا المضاؼ التربة مف الجاىز الفسفكر في الزيادة كتعز  . تربة 0-كالـ Pممالـ01.77
 م  بالمقارنة الحصاد بعد الفسفكر مف المتبقي زيادة ال  اد  مما التكليفتيف بياتيف المضاؼ الفسفكر في الزيادة ال 

 لو كاف الجاىز الما  مف% 75 استنزاؼ عند الري  أف 3جدكؿ في النتائج تكضح كما. االخر   السماديو التكليفات
 ال  اد  كى ا الفسفكر ضمنيا كمف عامو بصكره الال ائية لمعناصر امتصاصو كبالتالي النبات نمك في  سمبي تر ير
 25% اك% 51 استنزاؼ عند الصفرا  ال رة لنباتات الري  يتـ التي التربة في منو اعم  التربة في المتبقي الفسفكر اف
 يككف  كب لؾ التربة مف الفسفكر مف اعم  كميات النباتات كتمتص طبيعي بشك  نمكىا يككف  كالتي الجاىز الما  مف

 75% استنزاؼ عند الري ) عالي جيد ال  نباتاتيا تعرضت التي التربة تمؾ مف اق  التربة في الفسفكر مف المتبقي
(.       الجاىز الما  مف

المائي في تركيز الفسفور الجاهز في التربة بعد الحصاد  االجهادتأثير التوليفات السمادية المختمفة و  3جدول
 تربة( 1-كغم P)ممغم

االسمدة توليفات
 متوسط التوليفات اجهاد مائي )%(

السمادية 25 50 75 
F9.409.9710.6710.01التوصية السمادية 

FP10.6711.0011.6011.09 التوصية السمادية + الفسفور
FK9.5710.0310.4710.02 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK 10.20 10.70 11.40 10.77 التوصية السمادية +الفسفور+ البوتاسيوم
 NS لمتداخل LSDقيمة 

0.16 9.9610.4311.03متوسط االجهاد المائي
0.21لإلجهاد المائي LSDقيمة 

لنباتات ال رة الصفرا  كتعر   المضافة ر لمتداخ  بيف التكليفات السماديةعدـ كجكد تر ي 3كما تبيف النتائج في جدكؿ
 ى ه النباتات لإلجيادات المائية في الفسفكر المتبقي في التربة بعد الحصاد.   

المختمفة كاالجياد المائي كتداخميـ في تركيز البكتاسيـك الجاىز  تر ير التكليفات السمادية 4تشير البيانات في جدكؿ
في التربة بعد الحصاد. كلكحظ مف ى ه النتائج كجكد فركؽ معنكية بيف التكليفات السمادية في متكسط تركيز 

في البكتاسيـك البكتاسيـك الجاىز في التربة بعد الحصاد, ا  تفكقت كبصكرة عامة التكليفات التي تـ فييا اضافة زيادة 
 9.66بمالت  FPKك FKعم  بقية التكليفات كبنسبة زيادة في البكتاسيـك الجاىز في التربة بعد الحصاد لمتكليفات 

% عم  التتاب  مقارنة م  تكليفة اضافة التكصية السمادية لنباتات ال رة الصفرا . إف ى ه الزيادة تعكد ال  5.97ك
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, كالتي نتج عف تمؾ الزيادة تركيز البكتاسيـك الجاىز كالمتبقي ف ي التربة عند زيادة مستكيات االضافة مف البكتاسيـك
 (. 4في كمية البكتاسيـك الجاىز كى ه النتيجة تتف  م  ما كجده )

   تأثير التوليفات السمادية المختمفة واالجهاد المائي في تركيز عنصر البوتاسيوم في التربة بعد الحصاد 4جدول
 تربة(1-كغم K)ممغم 

االسمدة توليفات
متوسط التوليفات  اجهاد مائي )%(

السمادية 25 50 75 
F145.33151.00155.33150.56   التوصية السمادية

FP144.00148.67160.67151.11   التوصية السمادية + الفسفور
FK157.67164.67173.00165.11 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK 151.33 158.67168.67 159.56 السمادية +الفسفور+ البوتاسيومالتوصية 
2.98لمتداخل LSDقيمة 

1.72 149.58155.75164.42متوسط االجهاد المائي
1.94لإلجهاد المائي LSDقيمة 

اشارت نتائج التحمي  االحصائي أف التربة التي تعرضت نباتاتيا ال  االجياد المائي اعطت فركقات في تركيز 
% اعم  متكسط 22البكتاسيـك بعد الحصاد لنباتات ال رة الصفرا , ا  اعطت النباتات التي تعرضت لإلجياد المائي

 21تربة كتفكقت معنكيا في تركيز البكتاسيـك عند االجياد المائي% 0-كالـ Kممالـ  046.67تركيز لمبكتاسيكـ بم  
. اما التداخ  72في تربة عند االجياد المائي % 0-كالـ Kممالـ  067.25ك 0-كالـ   Kممالـ  022.22كال ي بم  

بة بعد المختمفة كاالجياد المائي فقد كاف لو تر ير معنكي في تركيز البكتاسيـك في التر  السماديةبيف التكليفات 
كاالجياد  FK السماديةالحصاد, ا  كاف اعم  متكسط لتركيز البكتاسيـك الجاىز في التربة عند التداخ  بيف التكليفة 

% مف الما  الجاىز كالتي بم  عندىا تركيز البكتاسيـك في التربة بعد الحصاد لم رة الصفرا  22المائي عند استنزاؼ 
السمادية فت معنكيا عف بقية التداخيت االخر  كيمييا التداخ  بيف التكليفة تربة كالتي اختم 0-كالـ Kممالـ  023.11

FPK %ممالـ 045.42كال ي بم  عنده البكتاسيـك الجاىز في التربة  22كاالجياد المائيK تربة. كيعز   0-كالـ
ما  الجاىز( مف ال 22السبب ال  اف النباتات التي تعرضت ال  االجياد المائي العالي )السقي عند استنزاؼ %

كاف نمك النبات فييا محدكدا نتيجة الجيد المائي العالي م  زيادة  FPKك FKكاضيف ليا زياده مف البكتاسيـك 
 تركيز االسمدة مما نتج عنو امتصاص قمي  لمبكتاسيـك كارتفاع قيـ البكتاسيـك المتبقي في التربة بعد الحصاد.

لمختمفة كاالجياد المائي كتداخيتيما في الكمية الممتصة مف النتركجيف تر ير تكليفات االسمدة ا 2تبيف نتائج جدكؿ  
اعم  متكسط لكمية النتركجيف الممتص في الجز   FPKفي الجز  الخضري لنبات ال رة الصفرا . إ  حققت التكليفة 

االخر  باست نا   كالتي اختمفت معنكيا  عف باقي التكليفات 0-نبات Nغـ  4.21الخضري لنبات ال رة الصفرا , كبم  
, كالتي اختمفت ايضا معنكيا  0-نبات Nغـ 4.10, كالتي بم  عندىا متكسط كمية النتركجيف الممتص FKالتكليفو 

عند مقارنتيا  FPKلمتكليفة  26.04%عف باقي التكليفات. بم  مقدار الزيادة في الكمية الممتصة مف النتركجيف
. تعز  الزيادة في كمية النتركجيف الممتص في الجز  الخضري ال  زيادة الجاىز منو Fبتكليفة التكصية السمادية 
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في التربة, كما أف زيادة الفسفكر كالبكتاسيـك أد  ال  زيادة نمك ج ري ك يف زاد مف امتصاص عنصر النتركجيف 
الكمية الممتصة مف % أعم  قيـ في 72(. حققت التكليفة التي تعرضت ال  االجياد المائي 3كى ا يتف  م  )

%, 21تمتيا التكليفة التي تعرضت ال  االجياد المائي  0-نبات غـ 6.73النتركجيف في الجز  الخضري, كبمالت 
 3.74التي بمالت  %22ككمتاىما تفكقتا معنكيا  عم  معاممة االجياد المائي  0-غـ نبات 6.13كبمالت 

 .2جدكؿ 0-نبات غـ

في الجزء  Nالمائي وتداخالتهما في الكمية الممتصة من  االجهادتأثير توليفات االسمدة المختمفة و  5جدول
(عند مرحمة النضج1-نبات الخضري لمنبات)غم

االسمدة توليفات
 متوسط التوليفات جهاد المائي )%(الا

السمادية 25 50 75 
F3.823.412.793.34التوصية السمادية 

FP3.963.933.293.73 السمادية + الفسفورالتوصية 
FK4.554.323.434.10 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK 4.60 4.48 3.54 4.21 التوصية السمادية +الفسفور+ البوتاسيوم
NS0.24لمتداخل LSDقيمة 

4.234.033.26متوسط االجهاد المائي
0.31لإلجهاد المائي LSDقيمة 

أنو كمما زاد االجياد المائي انخفضت الكمية الممتصة مف النتركجيف في الجز  الخضري لمنبات,  2ييحظ مف جدكؿ
(, األمر ال ي 03) كيفسر  لؾ عم  أف اجياد الما  سكؼ يككف لو تر يرات م بتة لمفعاليات الفسمجية الحيكية لمنبات

فيما يتعم  بالتداخ  بيف تكليفات االسمدة المختمفة  النبات.يددي ال  عرقمة عممية االمتصاص التي تحدث مف قب  
كاالجياد المائي لـ يكف لو تر ير معنكي عم  امتصاص النتركجيف مف قب  نبات ال رة الصفرا  كقد حققت التكليفة 

FPK  تفكؽ في الكمية الممتصة مف النتركجيف في الجز 25التي تعرضت النباتات فييا ال  االجياد المائي % 
عند نفس االجياد المائي عم  النبات كبمالت الكمية  FK, تمتيا التكليفة 0-نباتغـ 4.60الخضري لمنبات كال ي بمالت

 .0-غـ نبات 4.55الممتصة مف النتركجيف في الجز  الخضري 

الممتصة  ال  تر ير التكليفات السمادية المختمفة كاالجياد المائي كتداخيتيما في الكمية 4 تشير النتائج في جدكؿ
مف الفسفكر في الجز  الخضري لنبات ال رة الصفرا . إ  تدكد نتائج التحمي  االحصائي كجكد فركؽ معنكية في 

أعم  متكسط المتصاص  FPKتكليفات االسمدة المختمفة بالنسبة لمكمية الممتصة مف الفسفكر, فقد أعطت التكليفة 
كال ي بم  امتصاص  FKالتي لـ تختمف معنكيا  عف التكليفة , 0-نبات غـ1.56الفسفكر مف قب  النبات كال ي بم  

, كلكف كمتا التكليفتيف تفكقت معنكيا عم  جمي  التكليفات االخر  في متكسط 0-نبات غـ1.47الفسفكر عندىا
الفسفكر الممتص مف قب  النبات, في حيف كاف اق  متكسط لمكمية الممتصة مف الفسفكر في الجز  الخضري لمنبات 

459



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2118، 2العدد  16ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

. بمالت نسبة الزيادة في الكمية 0-نباتغـ 1.21ليفة التكصية السمادية كالتي بم  عندىا الفسفكر الممتصفي تك 
 .Fمقارنة بمعاممة التكصية السماديو FPK %28.92الممتصة مف الفسفكر لنبات ال رة الصفرا  مف التكليفة 

في الجزء  Pالمائي وتداخالتهما في الكمية الممتصة من  االجهادتأثير التوليفات السمادية المختمفة و  6 جدول
 (عند مرحمة النضج1-نبات لمنبات)غمالخضري 

 االسمدة توليفات
 متوسط التوليفات اجهاد مائي )%(

 75 50 25 السمادية
F 1.361.221.051.21التوصية السمادية 

FP 1.511.491.241.41التوصية السمادية + الفسفور 
FK 1.611.551.251.47 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK1.71 1.65 1.32 1.56 التوصية السمادية +الفسفور+ البوتاسيوم
 NS لمتداخل LSDقيمة 

0.10 1.551.481.22 متوسط االجهاد المائي
0.17 لإلجهاد المائي LSDقيمة 

تعز  الزيادة في كمية الفسفكر الممتصة في الجز  لخضري ال  زيادة الجاىز منو في التربة نتيجة لزيادة اإلضافة 
, كما أف لمبكتاسيـك عيقة ايجابية في تحفيز معدؿ عممية التركيب الضكئي, كانتقاؿ ةلمفسفكر عف التكصية السمادي

, كال  ي يرج  بالدرجة األساس ال  تحفيز عممية م   االنابيب المنخمية نكاتجيا في حالة التال ية الجيدة بالبكتاسيـك
بالمكاد الناتجة في عممية التركيب الضكئي, كك لؾ زيادة معدؿ الفسفرة الضكئية, كبالطب  تككف حاجة النبات ال  

 (.5الفسفره عالية جدا , كى ا ما يزيد مف امتصاص الفسفكر, كى ا يتف  م  )

لمائي, تشير نتائج الجدكؿ ال  كجكد فركؽ معنكية في الفسفكر الممتص بيف معاميت أما معاميت االجياد ا
, بإعطائيا أعم  متكسط 25%االجياد المائي المختمفة, إ  تفكقت النباتات التي تعرضت ال  االجياد المائي 

ت ال  االجياد كىي لـ تختمف معنكيا عف التكليفة التي تعرض 0-نبات Pغـ1.55المتصاص الفسفكر كال ي بم  
, كلكف كي االجياديف اد  ال  زيادة امتصاص الفسفكر معنكيا مقارنة م  الممتص 0-غـ.نبات1.48 %50المائي 

%. تعز  الزيادة في 21.29كبنسبة زيادة قدرىا  0-نباتغـ  1.22% كال ي بم  75مف قب  النبات عند االجياد 
ال  زيادة رطكبة التربة عند ى ا االجياد  25%جياد المائي امتصاص الفسفكر في التكليفات التي تعرضت ال  اال

المائي مما زاد مف  كباف كجاىزية الفسفكر لمنبات في التربة مما شج  مف معدؿ امتصاصو أ  اف عنصر الفسفكر 
ز يساعد في انقساـ الخييا كتحفيز نمك كتطكر الج كر ال ي يرتبط بيا امتصاص الما  كالعناصر الال ائية مما يعز 

اما التداخ  بيف التكليفات السمادية المختمفة كمعاميت االجياد  مائي اعم . مقدرة النبات عم  تحم  مستكيات جيد
 سفكر مف قب  نبات ال رة الصفرا .المائي لـ يكف ليا تر ير معنكي عم  امتصاص الف

تيما في الكمية الممتصة مف تر ير تكليفات االسمدة المختمفة كاالجياد المائي كتداخي 2اظيرت نتائج جدكؿ
البكتاسيـك في الجز  الخضري لنبات ال رة الصفرا , إ  اظيرت نتائج التحمي  االحصائي حصكؿ زيادة معنكية في 
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 , كالتي بم  عندىا متكسط امتصاص البكتاسيكـFPKالكمية الممتصة مف البكتاسيـك لنبات ال رة الصفرا  لمتكليفة 
 0-نباتغـ  5.58كالبالالة FKكالتي اختمفت معنكيا عف بقية التكليفات االخر  تمتيا التكليفة 0-نبات Kغـ  6.08

. إف 0-نباتغـ  4.59 التكصية السمادية() F , في حيف بمالت المعاممة0-نباتغـ  5.27كالبالالة FP تمتيا التكليفة
, 32.46%الصفرا  كنسبة مئكية ىي مقدار الزيادة المتحققة في الكمية الممتصة مف البكتاسيـك لنبات ال رة 

. يمكف أف Fة السمادي ةعم  التتاب  قياسا  بمعاممة التكصيFP ك FPK ,FK لممعاميت 14.81%% ك21.56
يعز  سبب الزيادة في كمية البكتاسيـك الممتصة في الجز  الخضري لنبات ال رة الصفرا  ال  الكميات المضافة ال  

البكتاسيـك الجاىز في التربة كمف  ـ تزداد الكمية الممتصة مف البكتاسيـك بكاسطة الج كر التربة كالتي تسبب زيادة 
( في نبات ال رة 7( في نبات الحنطة ك)00النباتية, فتزداد نسبتو في االكراؽ النباتية كى ا يتف  م  ما كجده )

جياد المائي حصكؿ فركؽ معنكية في الكمية كما تبيف النتائج بالنسبة لمنباتات التي تعرضت ال  اال. الصفرا  العمفية
معنكيا عم   72الممتصة مف البكتاسيـك لنبات ال رة الصفرا . إ  تفكقت نباتات المعاممة الكاقعة تحت اجياد مائي %

, تمتيا 0-نبات غـ 4.06 باقي النباتات تحت االجيادات المائية االخر , ا  بم  متكسط البكتاسيـك الممتص عندىا
تمتيا المعاممة الكاقعة تحت  0-نبات غـ 2.27كبم  البكتاسيـك الممتص  21الكاقعة تحت اجياد مائي % المعاممة

 .0-نبات غـ 6.67% كالتي بم  عندىا البكتاسيـك الممتص 22اجياد مائي

في الجزء  K تأثير توليفات األسمدة المختمفة واالجهاد المائي وتداخالتها في الكمية الممتصة من 7جدول 
 (عند مرحمة النضج1-نبات الخضري لمنبات )غم

 االسمدة توليفات
 متوسط التوليفات اجهاد مائي )%(

 75 50 25 السمادية
F 5.37 4.903.514.59التوصية السمادية 

FP 5.74 5.714.375.27 التوصية السمادية + الفسفور
FK 6.53 5.474.745.58 التوصية السمادية + البوتاسيوم

FPK6.91 6.27 5.07 6.08 البوتاسيومالتوصية السمادية +الفسفور+
 NS لمتداخل LSDقيمة 

0.40 5.594.42 6.14 متوسط االجهاد المائي
0.28 لإلجهاد المائي LSDقيمة 

التربة, مما ينعكس سمبا  كمف المعركؼ انو كمما زاد االجياد المائي فإف الكمية المتيسرة مف الما  الجاىز تق  في 
كحامي  لمعناصر الال ائية, كمف  ـ  معمـك اف الما  يككف كسطا  م يباعم  امتصاص العناصر الال ائية, فمف ال

 يصعب عم  النبات امتصاصيا فتق  الكمية الممتصة في الجز  الخضري لمنبات. 

, كبينت لـ يكف لمتداخ  بيف معاميت االجياد المائي كالتكليفات السمادية  تر ير معنكي في امتصاص البكتاسيـك
, قد حققت 25%أف النباتات النامية في التكليفات السمادية التي تعرضت ال  االجياد المائي 2النتائج في جدكؿ

, تمتيا التكليفة 0-نبات غـ FPK 6.91أعم  القيـ, المتصاص البكتاسيـك ا  بم  البكتاسيـك الممتص عند التكليفة 
FK 6.53 تمتيا التكليفة  0-نبات غـFP 0-نباتغـ   5.74كالتي بمالت. 
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