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  ةالخالص

تجابة نمـو وحاصـل لمعرفـة اسـ2004  عـام لفـي منطقـة االسـحاقي فـي الموسـم الصـیفينفـذت التجربـه

اسـتخدم تصــمیم القطاعــات . محصـول فــول الصـویا لمســتویات مختلفـه مــن سـماد النتــروجین والفسـفور والبوتاســیوم 

والثـاني TN12 ,DT84كـان العامـل االول یمثـل الصـنفین.شاة فـي تجربـة عاملیـه بثالثـة مكـررات عالكامله الم

  .بسبعة مستویات  NPKیمثل معامالت السماد 

هكتــار  /كغــم 1187.9تفــوق فــي حاصـل البــذور حیــث اعطـى  TN12النتــائج ان الصـنف اوضـحت

65.1القرنـة كمــا اعطـى اعلــى ارتفـاع للنبــات فــيبـذرة2.5و قرنـة  33.3بمقــدار قرنـات فــي النبـات الوعـدد 

T6()140(ة ـالسمادیاملةتفوقت المع.یوما 43هیر ر فترة من الزراعة الى التز سنتمتر واقص kg N + 240 kg

P2O5 + 75 kg K2O/ ha(بـذرة وعـدد 100ل البذور وعدد قرنات النبـات ووزن على بقیة المعامالت في حاص

بــذره 100وزن غـرام 12.7قرنــه فـي النبــات و34.5هكتـار و /كغــم 2.1309أعطــت حیـث االفـرع فـي النبــات 

فــي حاصــل البــذور ومكونــات الحاصــلعنویــامNPKاثــر التــداخل بــین االصــناف والســماد . فــرع فــي النبــات 2و

  .DT84و  TN12مع الصنفین)T6(وافضل معاملة هي 

  

EFFECT OF FERTILIZATION  OF, NITROGEN, PHOSPHORUS,
AND POTASSIUM ON GROWTH AND YIELD OF SOYBEAN 

CROP

J. M. Al-Jumailly
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Abstract
The study was conducuted during 2004 season in Esehaki To find out the 

response of growth and yield soybean crop to nitrogen ,phosphorus and potassium 
Fertilizer in defferent levels. A randmized complete block design was used in 
afactorial experiment with three replication .The treatments included Tow cultivars 
(TN12 and DT84) with seven levels of NPK Fertilizer. The results showed that TN12 
had higher yield of seed (1187.9) Kg/ ha. and nomber of pods per plant (33.3), No. of 
seed per pod (2.5) and higher plant height (65.1) cm. The treatment 140 kg N + 240
kg P2O5 + 75 kg K2O/ ha. was gaves higher yield (1309.2 Kg/ ha), (34.2) pods/ plant 
and (12.7) gram wieght of 100 seeds. A significant interaction between cultivars and 
Fertilizer levels was found. with treatment (T6) and cultivars (TN12 and DT84) 
produced higher yield and yield components.
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المقدمة

ذلك الحتواء بـذورها و في العالمقتصادیةاالهمیة االفول صویا من اهم المحاصیل الزیتیة البقولیة ذات 

مر الـذي جعـل المحصـول یسـتخدم فـي اال% 45تین یصل الى اكثر من و وبر -% 24  -18على نسبة زیت 

  .لالستهالك البشريصناعات كثیرة ومنها صناعة  علیقة  الدواجن فضال عن استخدامات اخرى 

زراعــــة محصــــول فــــول لصــــویا مــــن مشــــاكل كثیــــرة فــــي العــــراق تحــــدد انتاجیتــــه ومنهــــا حساســــیة   تعــــاني

والتداخل بینهما مما ادى الى تقسیم المحصول الى االضاءة ودرجات الحرارة المحصول الى الظروف البیئیة وهي

كمــا ان انتمــاء اصــناف  فــول ) . 1(مجموعــة نضــج كــل مجموعــة تحتــوي علــى عــدد مــن مــن االصــناف ) 16(

ج مختلفة لكل منها عوامل وراثیة تتمیز بها اثنـاء فتـرة النمـو یجعلهـا تتبـاین فـي اسـتجابتها ضالصویا الى مجامیع ن

وان تفــوق الصــنف فــي حاصــل البــذور یــدل علــى ). 2(االیظیــة المختلفــةلعوامــل النمــو بمــا یــنعكس علــى االنشــطة 

امــل البیئــة المحیطــة لخدمــة عملیــة التمثیــل الضــوئي ومــن ثــم تحویــل منتجاتهــا الــى ه العالیــة فــي اســتغالل عو ءتــكفا

لـــم یكـــن الصـــنف هـــو العامـــل الوحیـــد الـــذي یـــؤي الـــى تحقیـــق اعلـــى انتاجیـــة بـــل یحتـــاج .)3(حاصـــل اقتصـــادي 

كـي ى فـي البیئـة التـي ینمـو بهـا وبالمسـتویات الكافیـة و الصـور الجـاهزةالمحصول الى المغذیات الكبرى والصـغر 

Kg 80)سـتوى بالمNPKصـر اادى التسـمید بالعن.)4(دورة حیاتهـا لیستفاد منهـا النباتـات فـي اكمـا N + 80 

kg P2O5+ 40 Kg K2O/ ha.)ثر سماد وكذلك ا) . 5(الى اعطاء اعلى حاصل بذور لمحصول فول الصویا

ان .) 7و 6( ناتــه وارتفــاع النبــات بــذور ومكو لبوتاســیوم فــي زیــادة معنویــة لحاصــل الالنتــروجین والفســفور مــع ا

كیر النضج وتحسین نوعیة البـذور ومنـع اصـابة البـذور بیلعب دورا مهما في تNPعنصر البوتاسیوم مع بالتسمید 

  9و8( بة ویؤثر فـي امتصاصـها وانتقالهـاالسالانه یساعد على توازن شحنات االیونات الىباالمراض باالضافة

هكتـار فـي مرحلـة / كغـم 150دة النمو الى كمیات كبیرة من النتروجین تصل الـى و ر محدتحتاج االصناف غی) . 

ان اقصــى اســتجابة لمحصــول فــول الصــویا لســمادي ) . 10( مــا بعــد  التزهیــر وتكــوین القرنــات النمــو الخضــري و 

ه اعلـــى علـــى التـــوالي فـــي اعطائـــP,Kالهكتـــار مـــن /كغـــم112و60ىالفســـفور و البوتاســـیوم كـــان عنـــد المســـتوى 

  ) .11(حاصل بذور كما ادت الى زیادة في عدد قرنات النباتات وارتفاع  النباتات 

اعطــاء فــي افضــل مســتوى مــن التســمید النتروجینــي والفوســفاتي والبوتاســي الــىلتوصــللبحــثهــدف الی

    .صویا اعلى نمو وحاصل بذور لمحصول فول ال

  

  المواد وطرائق العمل

الصــنفین اذ زرع محصـول فـول الصـویا باسـتعمال2004االسـحاقي فــي عـام فـي منطقـة تجربـهالتاجریـ

TN12  وDT84      بـثالث المعشاة استخدم التجربة العاملیه بتصمیم القطاعات الكاملة و فیتنامي  ذات اصل

العامــل الثـــاني  ســـبعة مســـتویات مـــن یمثـــل العامـــل االول  الصـــنفین المـــذكورین و یمثــلفـــي هـــذه الدراســـةمكــررات 

  .واضیفت االسمدة على شكل یوریا وسوبر فوسفات ثالثي وكبریتات البوتاسیوم ,  NPKلسماد ا

40 Kg N + 90 Kg P2O5 + 25 K2O / ha.      =T1

60Kg N + 120 Kg P2O5 + 35 Kg K2O /ha          =T2  

80 Kg N +150 Kg P2O5 + 45 Kg K2O /ha.      =T3  

100 Kg N+180 Kg P2O5 + 55 Kg K2O /ha         =T4

120 kg N + 210 Kg P2O5 + 65 Kg  K2O /ha.     =T5

140 Kg N + 240 Kg P2O5 + 75 Kg K2O / ha.    =T6
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160 Kg N + 270 Kg P2O5 +85 KgK2O/ha           =T7  

متـر 5ز كـان طـول المـرسـم و 75في بدایة حزیـران علـى  مـروز المسـافة بـین مـرز وآخـر ت الزراعةتم

اضــیف ســماد الفســفور والبوتاســیوم دفعــه واحــده مــع الزراعــة لكــل المعــامالت امــا . مــروز 4علــى تجریبیــةبوحــدات 

زرعـت البـذور سـربا . التزهـر مرحلـة السماد النتروجیني فاضیف على دفعتین االول مع الزراعة والثانیه في بدایة 

. نبـات فـي المتـر طـوال 18مـن الزراعـة للحصـول علـى كثافـة نباتیـه بعـد اسـبوعیناتالنباتـخفـتفي خطـوط  ثـم 

سـقیت التجربـة سـیحا .ق والتعشیب الیدوي في الحقل والربعة مرات على طول موسم الزراعـة عز واجریت عملیات ال

وبعــد اصــفرار االوراق وتســاقطها وتحــول القرنــات الــى اللــون البنــي ووصــول الرطوبــة . ایــام 5-4وبفتــرات ري مــن 

فــي مرحلــة النضــج التــام وقبــل البــدء بحصــاد .التجریبیــةتمــت عملیــات الحصــاد للوحــدات % 14فــي البــذور الــى  

  :علیها الدراسات االتیة واجریتالوحدة اخذت عشرة نباتات من الخطین الوسطین لكل وحده تجریبیه

  . القمة النامیه تم قیاس طول النبات من اول  عقده قرب سطح التربة الى  -ارتفاع النبات   -1

  .فرطت القرنات من النباتات ثم اخذ معدلها وسجل معدل عدد القرنات في النبات-عدد القرنات بالنبات   -2

بعد تفریط قرنات النبات ثم حساب عدد البذور ثم قسمت على عـدد القرنـات فـي النبـات–عدد البذور بالقرنة -3

                                            .            وسجل عدد البذور في القرنة 

  .بذرة تمثل العینه المحصوره من الوحدة التجریبه وتم وزنها 100اخذ –بذرة 100وزن -4

عنــد وصــول النبــات فــي الوحــد ة التجریبیــه الــى مرحلــة النضــج التــام ووصــول الرطوبــة فــي –حاصــل البــذور -5

  .البذور

وحـدة المسـاحة الـىالخطین الوسطین وتم دراستها ووزنت البذور وحولتمن اتحصدت النبات% 14–13الى    

  .هكتار /كغم

النباتــاتفــيتزهیـر %50الــىحسـبت عــدد االیــام مـن تــاریخ الزراعـة–عـدد االیــام مـن الزراعــة الـى التزهیــر -6

  .وحدة تجریبیةولكل 

  

  النتائج والمناقشة

یـــا  فیمـــا بینهمـــا فـــي حاصـــل البـــذور حیـــث اعطـــى ان الصـــنفین اختلفـــا معنو 1النتـــائج فـــي جـــدول  تبـــین 

/ كغـم )4.1152( DT84هكتـار فـي حـین اعطـى الصـنف /كغـم )9.1187(اعلى حاصـل TN12الصنف 

اختلفـت و .ته للظروف البیئیـة المـزروع فیهـا طبیعة الوراثیه للصنف ومدى مالئموقد یعود هذا االختالف لل.هكتار

على بقیـة المعـامالت واعطـت) (T6حاصل البذور فتفوقت المعاملة  فياثیرهاعنویا في تالمعامالت السمادیه م

تـاثیرا   NPKاثـر التـداخل بـین االصـناف والسـماد للعناصـر . وكمعدل لكال الصنفینهكتار / كغم )1309.2( 

)1337.1و 1281.2(اعطـتDT84و  TN12والصـنفین  T6معنویـا فـي حاصـل البـذور وافضـل تولیفـة بـین

كـون السـمدة الكیمیاویـة تالضـافة  اویتضـح مـن هـذه النتیجـة ان االسـتجابة. هكتـار للصـنفین علـى التـوالي / كغم

ضمن الظروف البیئیة التي اجریت فیها التجربة بعد ذلك تكون االضـافة غیـر مجدیـة فـي زیـادة مستوى معینحد ل

  .لنمو الخضري على حساب زیادة االنتاج االنتاج من البذور بینما تكون الزیادة لالسمدة تساهم في زیادة ا

  

  .هكتار/ كغمحاصل البذور لمحصول فول الصویا فيNPKالسماد تاثیر 1جدول 

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2  T3T4T5T6T7  الصنف

TN121095.7  1136.4  1141.5  1207.0  1215.6  1281.3  1237.6  1187.9  
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DT84870.4  937.1  1146.6  1154.5  1256.1  1337.1  1265.0  1152.4  

    1251.3  1309.2  1235.9  1180.8  1144.1  1036.8  983.1  المعدل

L.S.D0.05 54.8للتداخل                 28.2  ةمادیسللمعامالت ال      15.3لالصناف  

  

  مكونات الحاصل

اصـلفي مكونـات الحDT84تفوق معنویا على الصنف TN12ان الصنف 3و 2یتضح من جدول 

بــذرة 100فــي وزنDT84بــذرة فــي القرنــة فــي حــین تفــوق الصــنف ) 2.5(قرنــة فــي النبــات و ) 33.3(اعطــىو

اثـــــرت ) . 4(جـــــدول , غـــــرام )  11.4( اعطـــــى الـــــذي TN12الصـــــنف مقارنـــــة مـــــعغـــــرام 12.8حیـــــث كـــــان 

قرنـة )33.1و35.9(فاعطـت ) T6(معنویـا فـي مكونـات الحاصـل فتفوقـت المعاملـة تـاثیراالمعـامالت السـمادیة

كمـــا اثـــر . علـــى التـــوالي DT84و    TN12بـــذرة للصـــنفین 100غـــرام وزن ) 13.1و11.8( فـــي النبـــات و 

فـي ) 33.1و35.9( اعطـتالمـذكورین والصـنفین مـعT6المعاملـة التداخل معنویا وافضل تولیفة كانـت بـین

مــع الصــنف T7اعطــت المعاملــة . ى التــوالي بــذرة للصــنفین علــ100غــرام وزن )13.1و11.8( النبــات و 

TN12  بذرة في القرنة )2.7( اعلى عدد بذور بالقرنة.  

  

  .لمحصول فول الصویا عدد القرنات في النباتفيNPKتاثیر السماد   2جدول  

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2T3T4T5T6T7  الصنف

TN1229.3  32.0  33.0  33.6  34.3  35.9  34.8  33.3  
DT8422.5  24.2  25.2  26.2  28.8  33.1  32.9  27.6  

    33.9  34.5  31.6  29.5  29.1  28.1  25.9  المعدل

L.S.D  0.05     2.4للتداخل                           1.7للمعامالت السمادیة                     0.9لالصناف  

  

  .حصول فول الصویا لمعدد البذور في القرنةفيNPKتاثیر السماد   3جدول  

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2  T3T4T5T6T7  الصنف

TN122.3  2.4  2.4  2.5  2.6  2.6  2.7  2.5  
DT842.1  2.1  2.2  2.4  2.4  2.4  2.5  2.3  

    2.6  2.5  2.5  2.5  2.3  2.3  2.2  المعدل

L.S.D0.05   0.2  للتداخل                    0.1للمعامالت السمادیة                      0.1لالصناف  

  

  

  .)غرام ( بذرة لمحصول فول الصویا100وزن فيNPKتاثیر السماد 4جدول 

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2T3T4T5T6T7  الصنف

TN12  10.7  11.0  11.3  11.5  11.5  11.8  11.7  11.4  
DT8412.4  12.5  12.5  12.6  12.7  13.6  13.2  12.8  

    12.5  12.7  12.1  12.1  11.9  11.8  11.6  المعدل

L.S.D0.05     0.4للتداخل                    0.2للمعامالت السمادیة                     0.1لالصناف  

  

  ارتفاع  النبات وعدد االفرع
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ي ارتفـاع النباتـات صفتمعنویا في ااختلفTN12 ,DT84ان الصنفین 6و 5يتشیر النتائج في جدول

سـم بینمـا 5.3االرتفـاع علـى الصـنف االخـر بمقـدار زیـادة معنویـة فـي  TN12سـجل الصـنف حیث االفرع وعدد 

كمــا یالحــظ بــان زیــادة ارتفــاع . عــن الصــنف االخــر1.2ســجل زیــادة فــي عــدد االفــرع مقــدارها DT84الصــنف 

فـــي البـــذور وذلـــك النبـــات تتماشـــى مـــع زیـــاة مســـتویات التســـمید لكـــال الصـــنفین وهـــذا یتطـــابق مـــع نتـــائج الحاصـــل

الذي یكون دائما على حسـاب كمیـة الحاصـل مـن البـذور حیـث سـجلت اعلـى بمساهمتها في زیادة النمو الخضري 

TN12للصـنفین ) 72.6و66.6( وبلغ ارتفـاع النبـات T7ارتفاع للنباتات مع اكثر معاملة من التسمید للمعاملة 

  .DT84و 

  

  .)سم ( لمحصول فول الصویاالنباتات ارتفاعفيNPKتاثیر السماد 5جدول  

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2  T3T4T5T6T7  الصنف

TN12  59.7  60.5  63.0  65.0  67.3  68.0  72.6  65.1  
DT8456.1  58.3  59.1  60.3  60.5  62.1  62.2  59.8  

    67.4  65.1  63.9  62.7  61.1  59.4  59.9  المعدل

L.S.D0.05      3.1للتداخل                       2.2للمعامالت السمادیة                       1.2لالصناف  

  

  .لمحصول فول الصویا عدد االفرع في النبات فيNPKتاثیر السماد   6جدول  

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2  T3T4T5T6  T7  الصنف

TN120.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.3  1.2  0.6  
DT841.3  1.4  1.6  1.8  1.9  2.7  2.1  1.8  

    1.7  2.0  1.5  0.81.4  0.7  0.7  المعدل

L.S.D0.05    م.غللتداخل                  0.5للمعامالت السمادیة                     0.3لالصناف  

  

  عدد االیام من الزراعة الى التزهیر

االیام مـن الزراعـة الـى اختلف معنویا في عدد   DT84,TN12ان الصنفین 7تتبین النتائج في جدول 

یومـــا للوصـــول الـــى مرحلـــة ) 47.0(DT84بینمـــا  الصـــنف ایومـــ) TN12)43.0الصـــنف حیـــث كـــانالتزهیر 

وقــد یعــود ذللــك الن . لــم تــاثر المعــامالت الســمادیة معنویــا علــى عــدد االیــام مــن الزراعــة الــى التزهیــر .التزهیــر 

وكذلك لم یؤثر التداخل معنویا على عدد االیام من .ة بشكل رئیسي التزهیر یتاثر بالفتلرة الضوئیة ودرجات الحرار 

  .الزراعة الى التزهیر

  

  .لمحصول فول الصویا عدد االیام من الزراعة الى التزهیر فيNPKتاثیر السماد 7جدول  

NPKمعامالت سماد   

  المعدلT1T2  T3T4T5T6T7  الصنف

TN1243  43  43  43  43  43  43  43  
DT8447  47  47  47  47  47  47  47  

    45  45  45  45  45  45  45  المعدل

L.S.D0.05     م.غللتداخل                     م.غللمعامالت السمادیة                            0.4لالصناف  
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  المصادر
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