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  الخالصة

مستویات مختلفـة مـن السـماد النیتروجینـي ومسـافات تأثیرلمعرفة الحقلیة في تربة مزیجیة طینیةالتجربةأجریت

الباذنجــان فــي منطقــة الصــقالویة فــي محافظــة االنبــار نبــاتصــفات النمــو والحاصــل ومكوناتــه لبعــضالزراعــة فــي

حیـث كانـت مسـتویات السـماد 2004خالل الموسم الزراعي الصـیفي 43ºوخط طول 33ºرض الواقعة على خط ع

) 120، 80، 40( روز ـن المـــدونــم وعلــى مســافات الزراعــة بیــ/ Nكغــم) 120، 80، 40، 0( النیتروجینــي 

  .ت وبثالث مكررا.R.C.B.Dحیث كانت التجربة عاملیة وبتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة سم 

بنسـبة )ارتفاع النبات ، الوزن الجـاف ( دونم معنویًا في صفات النمو / Nكغم120تفوقت المعاملة السمادیة 

دونــم / كغــم 40فــي حــین تفوقــت المعاملـة الســمادیة . علـى التــوالي مقارنــة بمعاملــة المقارنـة %63.03و % 53.39

  % .38.06نبات بنسبة / األفرعمعنویًا في صفة عدد 

علـى صـفات النمـو مـع مالحظـة زیـادة تأثیرهـاین لـم تظهـر أي فروقـات معنویـة بـین مسـافات الزراعـة فـي في حـ

بنسـبة ) نبـات و الـوزن الجـاف / األفـرعارتفاع النبات ، عـدد ( سم في صفات النمو 80ظاهریة في مسافة الزراعة 

  .على التوالي % 4.9، % 1.45، % 0.03

كغـم120المعاملـة أعطـتماد النیتروجیني على صفات الحاصـل ومكوناتـه فقـد مستویات السلتأثیربالنسبة أما

N / 88.44و % 71.67، % 80.33بلغــت إذغــم والحاصــل الكلــي / عــدد مــن الثمــار ووزن الثمــرة أعلــىدونــم %

مـع علـى الحاصـل ومكوناتـه تأثیرهـافي حین لم تكن هنـاك فروقـات معنویـة بـین مسـافات الزراعـة فـي .على التوالي 

وكــان افضــل تــداخل بــین الســماد ســم40ســم مقارنــة بمســافة الزراعــة 120مالحظــة زیــادة ظاهریــة بمســافة الزراعــة 

  .الناینروجیني ومسافة الزراعة

تفــوق معنــوي أظهـرتدونـم قــد / كغــم 120بالمســتوىســم وتسـمیدها 120عنــد زراعـة النباتــات علــى مسـافة أمـا

نبــات ، وزن الثمــرة و الحاصــل / نبــات ، الــوزن الجــاف ، عــدد الثمــار / فــرعاألارتفــاع النبــات ، عــدد ( فــي صــفات 

دونــم ومســافة الزراعــة / Nكغــم120بـــتســمید النباتــات إن، نســتنتج مــن خــالل هــذه الدراســة ) دونــم / الكلــي طــن 

  .نمو وحاصل في وحدة المساحة أعلىأعطتسم قد 120
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Effect of different level of nitrogen fertilizers and plant spacing in 
growth characters and yield of egg plant
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Abstract
This study was conducted to study the effect of different level of nitrogen fertilizer 

and plant spacing in growth characteries and yield componence of egg plant in Al-
Saklawia in Al-Anbar governor during the growing season 2004. Nitrogen levels were 0 
, 40 , 80 and 120kg N/ Donnum and with spacing of 40 , 80 , 120 cm. The experimental 
design was R.C.B.D. with 3 replicate. The treatment (120 kg N/ Donnum) significantly 
increased, plant height, dry weight (gm) at a rate of 53.39 % and 63.03% respectively as 
compared with the control, while the treatment with (40 kg N/ Donnum) significantly 
increased number of branches / plant at a rate of 38.06%. 

There are no significant effect of plant spacing on vegetative growth except as 
noticeable increases on plant height (cm) number of branches / plant dry weight at a rate 
of 0.03%, 1.45%, 4.9% respectively.

The effect of different level of nitrogen fertilizer upon the yield and yield 
componences was shown that the treatment with 120kg N/ Donnum gave the highest 
number of fruit / plant, weight of fruit, total yields which reached 80.33%, 71.67% and 
88.44% respectively. While there were no significant differences between plant spacing 
in these effects on the yield and yield componence with a noticeable increases in the 
spacing of 120 cm. as compared with 40 cm .

Using a spacing of 120 cm. and treatment with 120 kg N/ Donnum nitrogen 
significantly increased plant height (cm), branches / plant, dry weight (gm), number of 
fruit / plant fruit weight (gm) and total yield ton / Donnum . We can recommended a 
spacing of 120 cm and fertilizing with 120 kg N/ Donnum nitrogen to give the highest 
growth and yield per unit area.

  المقدمة

 Solanaاحــد محاصــیل الخضــر التابعــة للعائلــة الباذنجانیــة ) Solanum Melongenal( یعــد الباذنجــان 

ceaeفــي العــراق وفــي الكثیــر مــن بلــدان العــالم الســیما الهنــد والصــین والفلبــین وقــد المهمــةومــن محاصــیل الخضــر

  ) .1(سمي محصول الرجل الفقیر في الهند 

12على بعض العناصر الغذائیة المهمة وبعض الفیتامینات حیث تحتوي على الحتوائهكبیرةأهمیةوللباذنجان 

غــم حدیــد فــي حــین تحتــوي 100/ ملغــم 1.0غــم فســفور و 100/ ملغــم 61غــم مــن الكالســیوم و 100ملغــم لكــل 

ربك غــم حــامض االســكو 100/ ملغــم 5غــم ثیــامین و 100/ ملغــم 0.05و Aدولیــة مــن فیتــامین وحــده10علــى 

)2. (  

زیــادة صــفات الحاصــل دور فــيمحصــول الباذنجــان ومــا للتســمید النیتروجینــي ومســافات الزراعــة مــنوألهمیــة

تــأثیرللتسـمید النیتروجینـي إن) 5(فـي حـین ذكـر ) . 4و 3(كــل مـن أشـاروكمـا اإلنتـاجلمحاصـیل الخضـر وزیـادة 

  .السماد بمستویات مختلفةإضافةفي تركیز المادة الجافة عند 

تمت هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثیر السماد النیتروجیني ومسافات الزراعة في صفات الحاصل ومكوناته وٕایجاد 

  .لنبات الباذنجانوأفضل مسافة للزراعة صالحة لزیادة اإلنتاجالنیتروجینيأفضل المستویات من السماد
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  المواد وطرائق العمل

33ºوخــط عــرض 43ºعــة لمحافظــة االنبــار الواقعــة علــى خــط طــول نفــذت التجربــة فــي منطقــة الصــقالویة التاب

لمعرفــة تــأثیر مســافات الزراعــة بــین المــروز فــي النمــو والحاصــل ومكوناتــه 2004خــالل الموســم الزراعــي الصــیفي 

عملیـــات التنعـــیم أجریــتمتعامـــدتین ثـــم حــراثتین األرضحیــث تـــم حراثـــة ألربعــة مســـتویات مــن الســـماد النـــایتروجیني

وحـدات تجریبیـة تمـت زراعـة البـذور علـى إلـى، قسـمت ارض التجربـة شـتالتیة لغرض تهیئة مرقـد مناسـب للوالتسو 

ریــهإعطــاءبعــد 2004/ 4/ 1المكــان الــدائم بتــاریخ إلــىثــم نقلــت الشــتالت 2004/ 2/ 10شــكل دایــة بتــاریخ 

وبـثالث مكـررات .R.C.B.Dئیة الكاملـة نفذت التجربة باستعمال تجربـة عاملیـة بتصـمیم القطاعـات العشـوا. التعییر 

دونــم نیتــروجین وثالثــة / كغــم ) 120، 80، 40، 0( مســتویات مــن الســماد النیتروجینــي أربعــةتضــمنت التجربــة 

ثانیــة للشــتالت ، بعــدها ریــهأعطیــتمــن الزراعــة أســبوعینســم ، وبعــد ) 120، 80، 40( مســافات للزراعــة هــي 

عملیــــة العــــزق والتعشــــیب وري أجریــــت، ثــــم ) النباتــــات إمــــامعملیــــة وضــــع التربــــة وهــــي( عملیــــة التتریــــب أجریــــت

نباتـات عشـوائیًا لكـل وحـدة تجریبیـة و 10بعد ذلك عنـد نضـج النباتـات اختیـرت . المحصول كلما كان ذلك ضروریًا 

  :درست الصفات التالیة 

  صفات النمو الخضري-:اوًال 

  ) .سم ( معدل ارتفاع النبات -1

  .نبات / دل عدد الفروع مع-2

  ) .نبات / غم / ( معدل وزن النبات الجاف -3

  الحاصل ومكوناته-:ثانیًا 

  .نبات / معدل عدد الثمار -1

  ) .غم ( وزن الثمرة الطري -2

، وتـم تقـدیره عـن طریـق جنـي محصـول الثمـار الطریـة لكـل وحـدة تجریبیـة وبعـد ) دونـم / طـن ( الحاصل الكلـي -3

  .دونم / یله طن ذلك تم تحو 

للمقارنـــة بـــین المتوســـطات تحـــت مســـتوى .L.S.Dحللـــت التجربـــة احصـــائیًا واســـتعمل اختبـــار اقـــل فـــرق معنـــوي 

  ) .6(0.05احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

  مستویات السماد النیتروجیني في صفات النموتأثیر-1

ــــى) 1( تشــــیر نتــــائج الجــــدول  ــــى مســــتوى احتمــــاإل بــــین مســــتویات الســــماد % 5ل وجــــود فروقــــات معنویــــة عل

دونم قد تفوق معنویـًا / Nكغم120على صفات النمو حیث یالحظ عند تسمید الباذنجان بـ تأثیرهاالنیتروجیني في 

حیـث كانـت نسـبة التفـوق ) ) غـم(و الـوزن الجـاف ) سـم(ارتفاع النبـات ( على معاملة المقارنة ولبعض صفات النمو 

  .وعلى التوالي% 63.03و % 53.39

نبـات / األفـرعنسـبة تفـوق معنـوي لصـفة أعلـىأعطـتدونـم / Nكغـم40في حـین انـه عنـد تسـمید النباتـات بــ 

Nكغـم120وقد یعزى سبب تفوق المستوى السماد النیتروجیني ) صفر ( مقارنة بالمستوى السمادي % 38.06بلغ 

إلـىیـا وبالتـالي زیـادة المجمـوع الخضـري أي یـؤدي زیادة انقسام واسـتطالة الخالإلىانه النیتروجین یؤدي إلىدونم / 

السـماد إضـافةإنمـن ) 7(كـل مـن إلیـهتوصـل زیادة ارتفاع النبات وبالتالي الوزن الجاف وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا



141

داخـل برلینـات فـي نشـاط الجNلعنصـر الــ التـأثیرارتفاع النبات وقـد یكـون سـبب ذلـك زیادة إلىأدىالنیتروجیني قد 

  .النبات الذي یعمل على زیادة ارتفاع الساق الرئیسي عن طریق زیادة استطالة الخالیا سجةأن

تـأثیرإلـىالسماد النیتروجیني للنبات یزید من عدد الفروع وربما یرجع سبب ذلك إضافةإن) 8(في حین الحظ 

الفرصـة للبـراعم أتـاحة القمیة مما السیادتأثیرداخل النبات الذي عمل على تقلیل النیتروجین في مستوى األوكسجین

المضـاف وقـد Nمحتـوى النبـات مـن المـادة الجافـة یـزداد بزیـادة مسـتویات الــ إنالجانبیة لكي تنفـتح وتنمـو كمـا تبـین 

وجـذریًا جیـدین ممـا یزیـد مـن عملیـة امتصـاص وتـراكم فـي جعـل النبـات یكـون مجموعـًا خضـریُا تـأثیرهإلـىیعزى ذلك 

النبـات وبـذلك یـزداد محتـوى النبـات مـن أنسـجةزیادة كمیة المواد الغذائیة المصـنعة داخـل يبالتالو العناصر المعدنیة 

  .المادة الجافة 

  

  لنبات الباذنجانمستویات السماد النیتروجیني في صفات النموتأثیر) 1(جدول 

  الصفات                       

  مستویات

  السماد النیتروجیني

  دونم/ Nكغم 

  لنباتارتفاع ا

  )سم(

  / األفرععدد 

  نبات

  الوزن الجاف

  )غم(

  24.48  2.88  60.14  صفر

40  97.70  4.65  53.18  
80  120.48  4.53  59.57  

120  129.03  4.36  66.22  
L.S.D. 0.0533.62  0.91  21.63  

  

  للباذنجانمسافات الزراعة في صفات النموتأثیر-2

بـین مسـافات الزراعـة % 5احتمال روقات معنویة على مستوى عدم وجود فإلى) 2( یتضح من نتائج الجدول 

20هنـاك زیـادة ظاهریـة لمسـافة الزراعـة إنعلـى صـفات النمـو ولكـن یالحـظ تأثیرهاسم في ) 120و 80و 40( 

% 0.03( حیث بلغت نسبة الزیـادة ) نبات و الوزن الجاف / األفرعارتفاع النبات ، عدد ( سم بین المروز لصفات 

  .على التوالي % ) 4.9و % 1.45، 

  

  لنبات الباذنجانتأثیر مسافات الزراعة في صفات النمو) 2(جدول 

  الصفات                       

  مسافات

  )سم ( الزراعة

  ارتفاع النبات

  )سم(

  / عدد األفرع 

  نبات

  الوزن الجاف

  )غم(

40  101.67  4.07  49.17  
80  102.14  4.13  51.71  

120  101.70  4.12  51.17  
L.S.D. 0.05 م. غ   م. غ   م. غ  

  

  

  

  النیتروجیني في صفات الحاصل ومكوناتهمستویات السماد تأثیر-3

ــــى) 3( تبــــین نتــــائج الجــــدول  ــــى مســــتوى احتمــــال إل بــــین مســــتویات الســــماد % 5وجــــود فروقــــات معنویــــة وعل

إلـىأدتدونـم / Nكغم120تات بـ صفات الحاصل ومكوناته حیث یالحظ عند تسمید النباتأثیرهاالنیتروجیني في 
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حیث كانت نسبة التفوق ) ) دونم/ طن (نبات ، وزن الثمرة و الحاصل الكلي / عدد الثمار ( زیادة صفات الحاصل 

وقــــد یعــــزى ســــبب الزیــــادة فــــي . وعلــــى التــــوالي مقارنــــة بمعاملــــة المقارنــــة % ) 88.44و % 71.67، % 80.33( 

زیـــادة نمـــو النبـــات وبالتـــالي زیـــادة المجمـــوع إلـــىأدتمیـــة الســـماد النیتروجینـــي انـــه زیـــادة كإلـــىالحاصـــل ومكوناتـــه 

حاصـل إلـىزیـادة المـواد المصـنعة والمتحولـة إلـىأدىزیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي مما إلىأدىالخضري مما 

زیـادة المجمـوع إلـىأدتي معاملـة الباذنجـان بالسـماد النیتروجینـإنمن ) 9(اقتصادي وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره 

  .الخضري والحاصل ومكوناته وصفات النمو 

زیـادة الحاصـل الكلـي لنبـات الباذنجـان وان الزیـادة إلـىأدىالنیتـروجین إضـافةإن) 10(في حین ذكـر كـل مـن 

  .للنبات األفرعالنبات ومعدل عدد ارتفاعكانت مرافقة لزیادة مستویات النیتروجین بسبب زیادة معدل 

  

  حاصلتأثیر مستویات السماد النیتروجیني في صفات ال) 3(ول جد

  الصفات                       

  مستویات

  نیتروجینيالالسماد

  /عدد الثمار 

  نبات

  وزن الثمرة

  نبات/ غم 

  الحاصل الكلي

  دونم/ طن 

  1.91  105.51  6.63  صفر

40  27.15  291.54  10.28  
80  31.20  317.56  12.76  

120  33.70  372.42  16.52  

L.S.D. 0.0513.33  134.16  7  

  

  مسافات الزراعة في صفات الحاصل ومكوناتهتأثیر-4

بـین مسـافات الزراعـة فـي % 5عدم وجـود فروقـات معنویـة علـى مسـتوى احتمـال إلى) 4( تشیر نتائج الجدول 

سـم لصـفات الحاصـل 120ة على صفات الحاصل ومكوناته ولكن یالحظ هناك زیادة ظاهریة لمسافة الزراعـتأثیرها

و % 3.78، % 0.61( بلغـت ) ) دونـم/ طن (غم و الحاصل الكلي / نبات ، وزن الثمرة / عدد الثمار ( ومكوناته 

  .سم 40على التوالي مقارنة بمسافة الزراعة % ) 0.96

  

  حاصلتأثیر مسافات الزراعة في صفات ال) 4(جدول 

  الصفات                       

  زراعةمسافات ال

  /عدد الثمار 

  نبات

  وزن الثمرة

  نبات/ غم 

  الحاصل الكلي

  دونم/ طن 

40  24.58  264.93  10.31  
80  24.71  275.0  10.37  

120  24.73  275.33  10.41  
L.S.D. 0.05 م. غ   م. غ   م. غ  

  

  

  

  تأثیر التداخل بین مستویات السماد النایتروجیني ومسافات الزراعة في صفات النمو-5

Nكغـم 120حیث أدى التسمید بــ % 5إلى وجود فروقات معنویة على مستوى احتمال ) 5(نتائج الجدول تبین 

/ ، عـدد األفـرع ) سـم(ارتفـاع النبـات ( سـم إلـى حصـول زیـادة معنویـة فـي 120دونم وزراعة النباتات على مسـافة / 

لي مقارنـة بزراعـة النباتـات علـى وعلـى التـوا% 63.03، % 36.93، % 53.57بلغت ) ) غم(نبات ، الوزن الجاف 

سم ومستوى سمادي صفر وقد یعزى سبب ذلك إلى أن زیادة كمیة السماد النایتروجیني تؤدي إلى زیـادة 120مسافة 
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والـوزن األفـرعوانقسام واستطالة الخالیا وبالتالي زیادة عملیة البناء الضـوئي ممـا أدى إلـى زیـادة ارتفـاع النبـات وعـدد 

البیئیة من ضوء ودرجـة إلى تأثیر مسافة الزراعة الكبیرة بحیث جعلت النبات یستغل كافة الظروف الجاف باإلضافة 

من أن إضافة النیتروجین أدى إلـى ) 10(هذه النتائج تتفق مع ما ذكره . حرارة ورطوبة وتداخلها مع العوامل الوراثیة 

  .لزیادة مستویات السماد النایتروجیني زیادة الحاصل الكلي لنبات الباذنجان وان الزیادة كانت مترافقة 
  

  صفات النموبعض بین مستویات السماد النیتروجیني ومسافات الزراعة في التداخل تأثیر) 5(جدول 

  لنبات الباذنجان

  الصفات المدروسة

  مستویات

  السماد النیتروجیني

  مسافات الزراعة

  )سم(

  ارتفاع النبات

  )سم(

  /عدد األفرع 

  نبات

  الوزن الجاف

  )مغ(

  

  صفر

40  68.08  2.94  24.54  
80  60.20  2.95  24.50  

120  60.16  2.75  24.49  

  

40  

40  97.60  4.63  46.49  
80  97.87  4.65  56.52  

120  97.63  4.67  56.53  

  

80  

40  120.92  4.52  59.54  
80  120.16  4.54  59.59  

120  128.65  4.53  59.57  

  

120  

40  128.65  4.36  66.19  
80  128.88  4.35  66.23  

120  129.56  4.36  66.24  
L.S.D. 0.05  58.29  1.58  37.47  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحاصل ومكوناتهتأثیر التداخل بین مستویات السماد النیتروجیني ومسافات الزراعة في صفات -6

ـ حیــث أدت معاملــة التســمید بــ% 5إلــى وجــود فروقــات معنویــة علــى مســتوى احتمــال ) 6( تشــیر نتــائج الجــدول 

/ نبـات ، وزن الثمـرة / عـدد الثمـار ( سم أدى إلى زیادة في 120دونم وزراعة النباتات على مسافة / Nكغم 120

وعلـى التـوالي مقارنـة بزراعـة % ) 88.73و % 72.59، % 80.42( بنسـبة ) ) دونـم/ طـن (غم و الحاصـل الكلـي 

هذه الزیادة إلى إن السماد النیتروجینـي أدى وقد یعزى سبب) صفر ( سم ومستوى سمادي 40النباتات على مسافة 

إلى زیادة في المجمـوع الخضـري ألنـه عنصـر النیتـروجین یسـمى بالعنصـر الخضـري وتـوفر مسـافة الزراعـة المناسـبة 

التي تهیئ للنبات استغالل جمیع الظروف البیئیة المناسبة مما أدى إلى حصول الزیـادة فـي عـدد الثمـار ووزن الثمـرة 

مـن إن التـداخل بـین مسـافة الزراعـة ومسـتوى السـماد ) 11(الحاصل الكلي وتتفق هذه النتائج مـع مـا ذكـره واخیرًا في

  .أدى إلى زیادة معنویة في طول الثمرة ومتوسط وزنها وعددها وكذلك الحاصل 



144

  

  حاصلصفات البعضتأثیر التداخل بین مستویات السماد النیتروجیني ومسافات الزراعة في) 6(جدول 

  المدروسةصفاتال

  مستویات

  السماد النیتروجیني

  مسافات الزراعة

  )سم(

  /عدد الثمار 

  نبات

  وزن الثمرة

  نبات/ غم 

  الحاصل الكلي

  دونم/ طن 

  

  صفر

40  6.62  105.40  1.88  
80  6.62  105.45  1.89  

120  6.65  105.67  1.96  

  

40  

40  26.95  290.37  10.18  
80  27.17  292.19  10.34  

120  27.23  292.05  10.32  

  

80  

40  30.96  315.02  12.64  
80  31.22  317.86  12.84  

120  31.42  319.80  12.79  

  

120  

40  33.74  348.94  16.32  
80  33.54  383.81  16.56  

120  33.81  384.52  16.68  
L.S.D. 0.05  23.10  232.37  12.11  
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