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  لصفراءا لذرة لتأثیر السماد الناتروجیني في بعض صفات النمو لعدة تراكیب وراثیة

)Zea mays L.(  

  

  فاضل حسین مخلفو احمد رجب محمد الراويعمر إسماعیل محسن الدلیمي ، 

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

بهـدف على التوالي،امعة األنبار وللموسمین الربیعي والخریفي ُنفذ هذا البحث في حقول كلیة الزراعةـ ج

اسـتخدم نظـام األلـواح المنشـقة وفقـًا لتصـمیم , دراسة بعض صفات النمو لسـتة تراكیـب وراثیـة لمعرفـة أفضـلها تمیـزاً 

ة فــي حــینالنــایتروجیني كــألواح رئیســحیــث وضــعت مســتویات الســماد بثالثــة مكــررات شــاة عالمالقطاعــات الكاملــة 

فـي بعـض معنویـة ئج التحلیـل اإلحصـائي وجـود فُـروقأظهـرت نتـا. ي األلـواح الثانویـة فـوضعت التراكیب الوراثیة 

( في قوة نموه حیث أعطى أعلى معدل لدلیل المساحة الورقیة بلـغ 5012إذ تمیز الصنف إباء ,مؤشرات الدراسة

فــي Spiro–440633والهجــین الفــردي هنفســكمــا تفــوق الصــنف, للموســمین علــى التــوالي ) 3.830و 3.922

  .لكأل الموسمین على التوالي ) نبات / غم 365.55و 353.66( نًا بلغ الوزن الجاف وأعطیا وز 
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Abstract
A field experiment was carried out in two seasons (autumn and spring)

respectively in College of Agriculture University of Al - Anbar to study effect of 
nitrogen levels on some growth characteristics for six genotypes under different level 
of nitrogen Split plot design in R.C.B.D. with three replicates. Nitrogen fertilizer 
levels in main plot, while genotypes were arranaged as sub_plot .The results indicted 
that leaf area index and dry weight were a significant differences effect in genotype 
and nitrogen fertilizer However, the genotype IPA 5012 instrenght in growth where 
give highest rate to leaf area index amounts (3.922 and 3.830) for two seasons 
respectively, and excellence the same  genotype lpa 5012 and single hybiridize (spiro-
440663) in the dry weight, give weight amounts (353.66 and 365.55 gram/ plant) for 
two seasons respectively.

  

  المقدمة

Zea mays(الذرة الصـفراء  L.(ة حالمرتبـة الثالثـة بعـد محصـولي الحنطـة والـرز مـن حیـث المسـاتحتـل

و ازدادت تلــك , تعــود أهمیــة هــذا المحصــول كونــه ذا قیمــة غذائیــة عالیــة لإلنســان والحیــوان . واإلنتــاج العــالمیین 

جیدل الحصول على نمو خطي متوازن وحاصل، وألج) 1(األهمیة بدخوله في صناعة العلیقة المركزة للدواجن 
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هالنـاتروجین مـن العناصـر المهمـة فـي تـأثیر یعـد, النیتروجینیـةاألسـمدةالكیمیائیـة ومنهـا األسـمدةإضافة  نالبد  م

ان النمــو المختلفــة لمعرفــة مــدى اســتجابة تلــك الصــفات لزیــادة كمیــات الســماد النــایتروجیني ، حیــث صــفاتعلــى 

، ومــن بــین العدیــد مــن الدراســات التــي أجریــت علــى نمــو ) 2(ازداد معــدل المســاحة الورقیــة ودلیلهــا بزیــادة الســماد

ساهمت في زیادة   رعات السماد النایتروجیني المضافبأن زیادة ج) 4و 3(المحصول دلت الدراسة التي أجراهـا 

) 6و 5(كمـا الحــظ . لتمثیــل الضـوئي معنویـة فـي ارتفـاع النبــات الـذي یـؤثر فـي زیــادة المسـاحة الورقیـة ودلیلهـا وا

كمــا تبــین بــأن هنالــك . بــأن زیــادة مســتویات التســمید النــایتروجیني أثــرت ایجابیــًا فــي زیــادة محتــوى المــادة الجافــة 

نتـاج الحبـوب روقات بین التراكیب الوراثیة في قابلیتها على تجمیع النایتروجین في األوراق وتراكم المادة الجافـة وإ ف

معرفــة تــأثیر مســتویات الســماد النتروجینــي فــي بعــض صــفات النمــو دف البحــث إلــىیهــ) . 10و 9و 8و 7(

  .لستة تراكیب وراثیة للذرة الصفراء

  المواد وطرائق العمل 

للموســمین 15/7و 15/3جامعــة األنبــار بتــاریخ زراعــة /فــي حقــول كلیــة الزراعــة تجربتــانأجریــت 

ةعشــر أخــذت وبثالثــة مكــررات ، R.C.B.Dفــق نظــام األلــواح المنشــقة بتصــمیم و ,الربیعــي والخریفــي علــى التــوالي

ــت مســــامة الوحــــدة التجریبیــــة , نباتــــات عشــــوائیًا مــــن كــــل معاملــــة  وضــــعت مســــتویات  الســــماد , 2م) 15( كانــ

( هـ كألواح رئیسیة في حین وضعت التراكیب الوراثیة وهـي / Nكفم ) 320و 240و 160( النیتروجیني وهي 

و 106وبحــوث IPA 5012واألصــناف التركیبیــة IPA 3001و Spiro-440633و IPA2052لهجــین  ا

فــي األلــواح الثانویــة ، زرعــت بأربعــة مــروز لكــل وحــدة تجریبیــة فــي تربــة ذات صــفات كیمیائیــة و فیزیائیــة ) 105

(     النــــایتروجیني، ُأضــــیف الســــماد م0,75م والمســــافة بــــین المـــروز 3المــــرز ، طـــول) 6( مثبتـــة فــــي جــــدول 

بــدفعتین األولـى قبــل الزراعـة والثانیــة مـع بدایــة ظهـور النــورة الذكریـة ، كمــا سـمد الحقــل بإضــافة ) N% 46,یوریـا

كما . مع الدفعة األولى للنیتروجین قبل الزراعة P2O5% 46السوبر فوسفات الثالثي من هـ / P2O5م غك160

األدغال والتعشیب ومكافحة حشرة حفار ساق الذرة الصـفراء وتـم إرواء ُأجریت جمیع العملیات الحقلیة من مكافحة

  -:الصفات اآلتیة ةساالحقل بحسب حاجة النبات ومن ثم در 

ــة-1 ــل المســاحة الورقی تــم حســابها مــن قســمة المســاحة الورقیــة للنبــات الواحــد علــى مســاحة األرض التــي : دلی

  ) .3(یشغلها النبات 

م لمـدة °70جففت مكونات العینة الواحـدة فـي فـرن كهربـائي علـى درجـة حـرارة :)ات نب/ غم ( الوزن الجاف -2

  ) .11(یوم لحین ثبوت الوزن 2-4

  ) .3(وحسب المعادلة اآلتیة :) 1-یوم. غم ( CGRمعدل نمو المحصول -3

W2 – W1
C.G.R =  

T2 – T1

  :حیث إن 

CGR  معدل نمو المحصولCrop growth Rate  

W1 ن الجاف للنبات في بدایة الفترة الوزT1  

W2 الوزن الجاف للنبات في نهایة الفترةT2  

  

  

  ) :12(و تم حسابه من المعادلة اآلتیة :) یوم / غم (RGRمعدل النمو النسبي -4
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Log w2 - Log w1
RGR =  

T2 – T1

  :حیث أن 

RGRمعدل النمو النسبي  

LOGاللوغارتم الطبیعي  

  .) 13(وبحسب المعادلة اآلتیة    N.A.Rلضوئي صافي التمثیل ا-5

LOG L A2 – LOG L A1  
×

W2 – W1
N.A.R =  

LA2 – LA1  T2 – T1  

  :حیث إن

LA1 المساحة الورقیة في بدایة الفترةT1  

LA2 المساحة الورقیة في نهایة الفترةT2  

  

  النتائج والمناقشة 

قـد ازداد بمـرور الـزمن زیـادة خطیـة حتـى بلـغ أعلـى إلى إن دلیل السـطح الـورقي ) 1(تشیر نتائج جدول 

علــى بــاقي األصــناف وأعطــى أعلــى 5012إذ تفــوق الصــنف إبــاء , یومــًا مــن اإلنبــات 60معــدل لــه بعــد مــرور 

النمــو الرابعـــة وللموســمین علـــى التــوالي فـــي حــین أعطـــى الصـــنف مـــدةل) 3.830و 3.922( معــدل للـــدلیل بلــغ 

النمــو الرابعــة وللموســمین لمــدة) 3.019و 2.034( اقــل معــدل للــدلیل بلــغ 106وبحــوث 105التركیبــي بحــوث 

النمو الرابعة إلى زیادة عدد األوراق وكبر حجمها مما مدةیعود سبب تلك الزیادة وعلى األخص في .على التوالي

الوراثیــة مـع ثبـوت مسـاحة األرض التـي یشــغلها النبـات والـى طبیعـة الصـنفتتســعجعـل مسـاحة النبـات الخضـریة 

ة الورقیــة ازداد بزیـادة جرعــات الســماد النیتروجینــي إذ بلــغ أعلــى معــدل حكمـا یالحــظ بــأن دلیــل المســا, ) 10و 9(

النمــو الرابعــة لمــدة) 3.580و 3.253( بلــغ وهـــ/ Nكغــم 320العــالي ألســماديلتلــك الصــفة عنــد المســتوى 

) 2.307و 2.474(هـ اقل معـدل بــلغ / Nكغم 160وللموسمین على التوالي في حین أعطت الجرعة السمادیة

یعود سبب تلك الزیادة الحاصـلة فـي تلـك الصـفة إلـى الـدور الـذي یلعبـه النیتـروجین فـي زیـادة نمـو . وعلى التوالي 

الخالیــــا وانقســــامها وامتــــداد الســــالمیات واســــتطالتها وزیــــادة عــــدد األوراق بالســــاق فضــــًال عــــن دخولــــه فــــي تركیــــب 

كمـا تبـین نتـائج ).3(وبذلك تزداد عملیة التركیب الضوئي فیـزداد النمـو الخضـري تمینیة والبروتینیااألحماض األ

قد ازداد نتیجة زیادة المادة الجافة المتراكمة في النبـات مـع ) نبات . غم ( إلى إن صفة الوزن الجاف ) 2(جدول 

على باقي التراكیب Spiro-440633الفرديوالهجین5012تقدم النبات بالعمر، إذ تفوق الصنف التركیبي إباء 

النمـــو الرابعـــة ولكـــال الموســـمینلمـــدة)نبـــات/ غـــم365.55و 353.66(واعطـــى أعلـــى معـــدل للـــوزن الجـــاف بلـــغ 

أقـل معـدل IPA3001  و الهجـین الثالثـي105على التوالي في حین أعطى الصـنف بحـوث الربیعي و الخریفي

یعزى سبب ذلك إلى االختالف بین األصناف في . لنفس مدة النمو) اتنب/ غم232.44و 202.00(للصفة بلغ 

ة حكما ویعود سبب ذلك إلى الزیادة الحاصلة في دلیل المسـا, ) 8و 7(سلوكها الوراثي وتأثیرها على تلك الصفة 

  .الورقیة لما لها من عالقة ارتباط موجبة ومعنویة مع الوزن الجاف 

  

  

  روجیني في دلیل المساحة الورقیة لبعض التراكیب الوراثیة للذرة الصفراءتأثیر التسمید النیت) 1(جدول 
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  التراكیب

  الوراثیة

  )یوم(الموسم الخریفي   )یوم(الموسم الربیعي 

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

IPA 2052

  )هجین فردي(
0.038  0.768  2.960  3.028  0.511  1.112  3.121  3.219  

Spiro-440633  

  )هجین فردي(
0.049  0.401  2.870  3.033  0.533  1.274  3.001  3.709  

IPA 3001

  )هجین ثالثي(
0.071  0.349  2.779  3.047  0.551  1.383  3.048  3.142  

IPA 5012

  )صنف تركیبي(
0.079  0.436  2.851  3.922  0.617  1.924  30144  3.830  

106بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.038  0.504  2.656  2.861  0.390  1.231  2.947  3.019  

105بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.046  0.607  1.778  2.034  0.353  1.178  1.889  3.039  

0.05L.s.d0.013  0.031  0.047  0.041  0.076  0.040  0.087  0.176  

  النیتروجین

  هـ/ كغم 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

160  0.022  0.293  2.081  2.474  0.104  0.411  2.332  2.307  
2400.049  0.518  2.636  2.836  0.440  1.324  2.702  2.792  
320  0.089  0.743  3.231  3.253  0.833  1.917  3.519  3.580  

L.s.d0.050.010  0.029  0.040  0.077  0.047  0.038  0.060  0.137  

  

تفـوق المعاملـة السـمادیة العالیـة علـى بـاقي المعـامالت حیـث أعطـت نفسه كما یالحظ من نتائج الجدول 

في حین أعطت لمدة النمو الرابعة على التوالي) نبات/ غم 297.667و 336.722( أعلى معدل لتلك الصفة بلغ 

وقد یعود ,و للمدة نفسهاعلى التوالي ) نبات/ غم 246.77, 225.33( المعاملة السمادیة المنخفضة أدنى معدل بلغ 

مــن خضــرة النبــات بــدورهیزیــدالــذيســبب ذلــك إلــى دور النیتــروجین الفعــال الــذي یــدخل فــي تركیــب الكلوروفیــل 

األمر الذي یؤدي إلى زیادة في معدل التركیب الضـوئي ) 14و 6و 5(ویشجع على النمو الخضري بشكل كبیر 

علـى بـاقي التراكیـب 106ق الصنف التركیبي بحـوث تفو ) 3(یالحظ من نتائج جدول .وزیادة تراكم المادة الجافة 

لفتـرة النمـو الرابعـة وللموسـم الربیعـي فقـط فـي ) 1-یـوم. غـم 21.598(بلـغ نموالوراثیة حیث أعطى أعلى معدل لل

IPA2052حین لم یالحظ أي فُـروق معنویـة فـي فتـرة النمـو نفسـها للموسـم الخریفـي بینمـا أعطـى الهجـین الفـردي 

ولنفس موسـم النمـو ولـم یالحـظ أي فـروق الرابعةلفترة النمو ) 1-یوم. غم 12.628( الصفة بلغ أقل معدل لتلك 

یعــود ســبب تلــك الزیــادة إلــى مالئمــة الظــروف البیئیــة فــي الموســم , معنویــة فــي فتــرة النمــو نفســها للموســم الخریفــي 

وكمــا یعــود إلــى إن معــدل نمــو )8و 7(الــوراثي الفــرق فــي الســلوكوالــى 106الربیعــي للصــنف التركیبــي بحــوث 

الجـدول ة الورقیـة حالمحصول قد ارتفع مع تقدم نمو النبـات حتـى مرحلـة التزهیـر نتیجـة لزیـادة كـل مـن دلیـل المسـا

  .أما في ما یخص تأثیر التسمید النایتروجیني فلم یكن معنویًا وللموسمین على التوالي , ) 15(,) 1(

  

  ) نبات/ غم(ي في الوزن الجاف لبعض التراكیب الوراثیة للذرة الصفراء تأثیر التسمید النیتروجین) 2(جدول 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي  التراكیب
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  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  الوراثیة

IPA 2052 
  )هجین فردي(

0.216  9.733  50.833  305.333  5.800  29.533  40.689  251.889  

Spiro-440633)  

  )هجین فردي(
0.676  8.178  38.011  303.006  6.156  30.711  38.389  365.556  

IPA 3001

  )هجین ثالثي(
0.479  6.500  42.600  275.889  6.500  31.856  41.133  232.444  

IPA 5012

  )صنف تركیبي(
0.696  5.144  44.156  353.667  6.756  27.689  41.978  283.778  

106بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.229  5.578  31.044  226.778  5.478  38.744  39.267  256.444  

105بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.160  6.056  32.156  202.000  4.244  21.344  33.067  241.556  

0.05L.s.d0.031  0.894  1.842  4.352  0.578  1.896  3.567  4.201  

  النیتروجین

  هـ/ كغم 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

160  0.144  4.611  30.028  225.333  4.183  24.594  32.700  246.778  
2400.421  6.644  38.883  271.556  5.706  27.089  34.561  271.389  
320  0.662  9.339  50.489  336.722  7.578  38.256  50.000  297.667  

0.05L.s.d  0.027  0.788  1.899  2.327  0.823  2.583  0.972  4.192  

  

الدراسة دمدقاربًا یبین جمیع إن معدل نمو المحصول النسبي كان مت) 4(یتبین من دراسة نتائج الجدول 

ألن معـدل النمـو النسـبي یعبـر عـن زیـادة ) یــوم 15( القیـاس مدةویمكن إن یعزى ذلك لتقارب, الموسمین ولكال

لكــن یالحــظ فــرق معنــوي بــین التراكیــب الوراثیــة فــي , ) 3(قتهــا بــالوزن األولــي معینــة وعالمــدةالــوزن الجــاف فــي 

و Spiro )0.161األولى والثالثة من القیاس للموسم الربیعي فقط حیث بلغ أعلى معدل للهجین الفردي المدتین

و 0.023( اقــل معــدل لتلــك الصــفة بلــغ 106فــي حــین أعطــى الصــنف بحــوث ) 1-یــوم. 1-غــم. غــم 0.143

إلى ارتفاع معدل نمو هذایعزىقداألولى و الثالثة  للموسم الربیعي فقط و للمدتین) 1-یوم. 1-غم. غم 0.107

لوجـود ارتبـاط موجـب بـین معـدل النمـو النسـبي ومعـدل نمـو المحصـول المدتینعند هاتین )3(الجدول المحصول

الدراسـة ولكـال مـددهنالك أي فروق معنویة في جمیـع لتأثیر مستویات النیتروجین فلم تسجلةأما بالنسب, المطلق 

معـدل صـافي التمثیـل فـيعـدم وجـود فُـروق معنویـة لتـأثیر التراكیـب الوراثیـة ) 5(تظهر نتائج الجدول . الموسمین

علـى بـاقي التراكیـب الوراثیـة األخـرى Spiroإال في الموسم الخریفـي حیـث یالحـظ تفـوق الهجـین الفـردي الضوئي

الرابعــة فــي حـین أعطــى الصــنف لمـدةل) 1-یــوم. 2-م. غــم 48.39(أعلــى معـدل لتلــك الصــفة بلـغ حیـث أعطــى 

یعود سـبب تلـك قد,ومدة النمولنفس الموسم )1-یوم. 1-م. غم 10.27(أقـل معـدل بلـغ 105التركیبي بحوث 

قــة ارتبــاط موجبــة ومعنویــة بــین یعــود الســبب أیضــًا إلــى وجــود عالوقــدالزیــادة إلــى الســلوك الــوراثي لهــذا الهجــین 

ي فــرق وفیمــا یخــص التســمید لــم یالحــظ أ, مــدتینصــافي التمثیــل الضــوئي ومعــدل نمــو المحصــول عنــد هــاتین ال

  .معنوي واضح ولكأل الموسمین

  )1- یوم. غم(تأثیر التسمید النیتروجیني في معدل النمو لبعض التراكیب الوراثیة  للذرة الصفراء ) 3(جدول 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي  التراكیب
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  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  لوراثیةا

IPA 2052

  )هجین فردي(
0.013  0.402  1.679  12.628  0.281  1.317  0.469  14.990  

Spiro-440633  

  )هجین فردي(
0.006  0.210  1.710  13.431  0.278  1.366  1.054  13.382  

IPA 3001

  )جین ثالثيه(
0.030  0.503  2.272  15.992  0.391  1.549  0.461  16.701  

IPA 5012

  )صنف تركیبي(
0.026  0.333  2.044  15.270  0.369  1.300  0.543  17.892  

106بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.041  0.661  3.094  21.598  0.552  2.104  1.758  17.593  

105بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.040  0.489  2.307  16.546  0.456  2.091  0.839  15.643  

0.05L.s.dn.s.0.150  0.322  2.815  0.066  0.506  n.s.  n.s.  

  النیتروجین

  هـ/ كغم 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

160  0.027  0.421  2.200  15.799  0.371  1.645  1.072  16.896  
2400.024  0.452  2.146  15.924  0.387  1.621  0.694  15.665  
320  0.027  0.427  2.208  16.008  0.406  1.546  0.796  15.541  

0.05L.s.d  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفراءللذرة لبعض التراكیب الوراثیة تأثیر التسمید النیتروجیني في معدل النمو النسبي ) 4(جدول 

  )1- یوم. 1-غم. غم ( 



40

  التراكیب

  الوراثیة

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

IPA 2052

  )هجین فردي(
0.112  0.221  0.118  0.131  0.094  0.118  0.017  0.139  

Spiro-440633  

  )هجین فردي(
0.161  0.224  0.143  0.168  0.092  0.107  0.047  0.131  

IPA 3001

  )هجین ثالثي(
0.092  0.196  0.112  0.126  0.118  0.106  0.015  0.136  

IPA 5012

  )صنف تركیبي(
0.070  0.183  0.125  0.131  0.112  0.091  0.019  0.138  

106بحوث 

  )صنف تركیبي(
0.023  0.204  0.107  0.156  0.141  0.106  0.037  0.117  

105بحوث 

  )بيصنف تركی(
0.054  0.181  0.113  0.127  0.158  0.115  0.021  0.122  

0.05L.s.d0.059n.s.  0.019  n.s.n.s.n.s.n.s.n.s.

  النیتروجین

  هـ/كغم

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

160  0.097  0.199  0.125  0.129  0.112  0.114  0.030  0.129  

2400.080  0.199  0.115  0.131  0.114  0.153  0.025  0.130  

320  0.079  0.206  0.120  0.159  0.112  0.104  0.023  0.129  

0.05L.s.d  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للذرة الصفراءراكیب الوراثیة لبعض التتأثیر التسمید النیتروجیني في معدل صافي التمثیل الضوئي ) 5(جدول 

  )1- یوم. 2-م. غم ( 



41

  التراكیب

  الوراثیة

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

IPA 2052

  )هجین فردي(
20.023  19.032  19.928  21.023  2.692  32.387  33.336  42.353  

Spiro-440633  

  )يهجین فرد(
10.693  14.984  16.840  21.693  5.800  30.431  35.242  48.391  

IPA 3001

  )هجین ثالثي(
16.557  19.807  19.901  15.557  1.196  31.101  10.312  18.738  

IPA 5012

  )صنف تركیبي(
11.169  11.659  11.827  12.169  1.571  29.057  9.650  13.371  

106بحوث 

  )صنف تركیبي(
12.700  7.731  12.460  12.700  3.302  26.121  9.582  15.822  

105بحوث 

  )صنف تركیبي(
16.877  11.800  15.747  16.877  2.243  27.192  14.318  10.278  

0.05L.s.dn.s.n.s.  n.s.  n.s.n.s.n.s..15.84015.854  

  النیتروجین

  هـ/ كغم 

  )یوم(الموسم الخریفي  )یوم(الموسم الربیعي

  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1  60ـ45  45ـ30  30ـ15  15ـ1

160  16.402  16.328  8.059  21.957  3.359  26.851  19.698  24.146  
24010.699  13.868  14.264  21.288  2.321  30.093  19.773  23.806  
320  16.789  11.340  15.178  22.149  2.723  31.201  16.749  26.525  

0.05L.s.d  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  n.s.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبین بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة حقل التجربة) 6(دول ج

الموسم الخریفي الموسم الربیعي الصفة 

كغم تربة/غم353كغم تربة/غم353الطین
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كغم تربة/غم337كغم تربة/غم337الغریین

كغم تربة/غم310كغم تربة/غم310الرمل

یةنیطمزیجیة نسجة التربة

3- سم. غم 1034الكثافة الظاهریة

Na+261- لتر/ ملیمول28  1- لتر/ ملیمول

So4=321- لتر/ ملیمول133- لتر/ ملیمول

C l 1- لتر/ ملیمول135-لتر/ ملیمول33-

HCO3
1-لتر/ ملیمول1302-لتر/ ملیمول207-

CO3
1-لتر/ ملیمولصفر 1-لتر/ ملیمولصفر =

Mg+2221- لتر/ ملیمول136- لتر/ مولملی

Ca+2231- لتر/ ملیمول140- لتر/ ملیمول

CaCo327%27%

CaSo410%10%
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