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  2007، ) 2(العدد 5: ، المجلد للعلوم الزراعیةاألنبار مجلة 
  

  التسمید النتروجیني والفوسفاتي في نمو وحاصل الخردل االبیضتأثیر 

  

  انتصار هادي حمیديو موفق عبد الرزاق النقیب 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة 

  

  ةصالخال

جامعـة بغـداد أبـو -كلیـة الزراعـة  -رب التابع لقسـم المحاصـیل الحقلیـة نفذت تجربة حقلیة في حقل التجا

و Nأفضـل تولیفـة مضـافة مـن عنصـري بهـدف تحدیـد 2005-2004و 2002–2001غریب خالل الموسمین 

Pاتبع تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالثـة مكـررات . تحقق اعلى حاصل وافضل نوعیة لنبات الخردل االبیض

كغـم 280و240و200و 0اربعة مستویات من السـماد النیتروجینـي المضـاف علـى هیئـة یوریـا هـي فة تأثیر لمعر 

N/ كغــم 55و 40و 25و 0هـــ واربعــة مســتویات مــن الفســفور علــى هیئــة ســوبر فوســفات الكالســیوم الثالثــي هــي

P/ كغم 280أظهرت النتائج تفوق المعاملة . هـN/ كغـم 55مـع هــP/ًا علـى بقیـة المعـامالت فـي متوسـط هــ معنویـ

بـذرة وحاصـل النبـات ، بینمـا 1000ارتفاع النبات وعدد االفرع الثمریـة للنبـات وعـدد الخـردالت للنبـات ومتوسـط وزن 

كــان اعلــى حاصــل للنبــات عنــد . تتــأثر صــفة عــدد البــذور للخردلــة والنســبة المئویــة للزیــت معنویــًا ولكــال الموســمینلــم 

غـم 4.66غم و 2.80غم بینما كان اقل معدل 9.28غم و 6.39هـ بلغ /Pكغم 55مع هـ /Nكغم 280المعاملة 

  .بالتتابع 2005-2004و 2002-2001للموسمین P0و N0عند المعاملة 

  

EFFECT OF NETROGEN AND PHOSPHORUS FERTILLZATION 
ON GROWTH AND YIELD OF WHITE MUSTARD (Sinapis alba L.)

M. A. Al-Naqeeb and I. H. Al-Hilfy
Department of field Crops - College of Agric. / Univ. of Baghdad

Abstract
A field experiment was conducted at the Experimental Farm, Department of 

Field Crops Sciences, College of Agriculture, Abu-Ghraib during 2001-2002 and 2004-
2005 season to determinate the best interaction effect between nitrogen and phosphorus 
gave a higher yield and quality of white mustard. The layout of the experiment was 
RCBD with three applications. The results showed that the combination of 280 Kg N/h 
and 55 Kg P/h surpassed the other treatments in plant height, number of branches/ plant, 
number of capsule/plant weight of 1000 seeds, yield of plant. Number of seeds/ capsule 
and percentage of oil in seed were not significantly affected treatments compared with 
control. The combined effect of 280 Kg N/h and 55 Kg P/h produced the highest seed 
yield 6.39 gm. 9.28gm compared with control 2.80 gm, 4.66 gm in both seasons, 
respectively.
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  المقدمة

یعود للعائلـة الصـلیبیة ینتشـر فـي اكثـر بقـاع العـالم نبات حولي شتويL.albaSinapisالخردل االبیض 

بلــغ معــدل انتاجــه , المهمــةالزیتیــة ویعــرف باســم اســفندان ابــیض او المســتردة البیضــاء وهــو مــن المحاصــیل الطبیــة 

  ).1(طن متري281بلغ تاجهاذ احتلت كندا المركز االول في انمتري طن 747.414العالمي 

بعــد فــول الصــویا وزهــرة الشــمس وفســتق االبــیض المرتبــة الخامســة بــین المحاصــیل الزیتیــة لیحتــل الخــرد

دهیستعمل زیته فـي الصـناعة والتشـحیم وكزیـت وقـود كمـا  تسـتعمل بـذوره فـي عمـل المسـتر ) .2(الحقل وبذور القطن 

%  1.3-%0.7الزیــــوت الطیــــارة التــــي تشــــكل نســــبة تتــــراوح بــــین ىلــــویعــــزى طعمــــه المتمیــــز ا، الحریفــــة او البهــــار 

في صناعة االدویة ومعالجة العدید من الحاالت المرضیة یستعمل الخردل االبیض طبیاً ) 3(والمحتویه على الكبریت

حیــاء طــة لالبعلــى مــواد مثوكمــادة حافظــة قویــة الحتــواءه ) 4()الــخ....ســهلة ومعالجــة االلتهابــات مقیئــه أومكمــادة (

امها دلــذا تــم دراســة امكانیــة اســتخدام بــذور الخــردل لعمــل مستخلصــات مائیــة واســتخالمجهریــة كالبكتیریــا واالعفــان 

تحـوي بـذور الخـردل االبـیض علـى الزیـت ) 5(كمادة حافظة للحلیب الخام والقشدة واطالة مدة صالحیتها لالستهالك 

یــزرع نبــات ) .6(خــتالف االصــناف والظــروف البیئیــة تبعــًا ال% 34-%22والبــروتین % 40-%27الثابــت بنســبة 

الصعبة و متطلباته منخفضة من میـاه الظروفمل العربیة ویتحالخردل االبیض كمحصول شتوي زیتي في المناطق

علـى الـرغم مـن .القطـر مـن الزیـوت النباتیـةمـن احتیاجـاتوعلى هذا االسـاس یمكـن االعتمـاد علیـه لسـد جـزء الري 

واالهتمــام بزراعــة وقلــة حاصــله بســبب مشــاكل انتاجــه نجــد ابتعــاد الفــالح العراقــي عــن زراعتــهحصــول اهمیــة هــذا الم

ستراتیجیة كالحنطة والشعیر بینما تشیر الدراسات الى ان توفیر الظروف المالئمة لنموه وانتاجـه المحاصیل الشتویة ال

لتســـمید تي اهمیـــة اأهـــذه العملیـــات تـــةقدمـــه وفـــي میتـــانتاجالتربـــة والمحصـــول قـــد تحســـن مـــن اداءه و كعملیـــات خدمـــة

والبـروتین وتنظـیم مسـتویات الهورمونـات وعملیـة DNAعتبار ان النتروجین یدخل في بنـاء النتروجیني والفوسفاتي با

نضــجامـا الفسـفور فیحتـل اهمیـة كبیـرة فــي بنـاء االحمـاض النوریـة والمركبـات الناقلـة للطاقـة وفـي ،التمثیـل الكـاربوني

  .بذور الثمار وال

لـوحظ ) 10و9و8و7(یـة مـن النتـروجینتطلبـات عالملخـردل االبـیض لتوصل عدد من الباحثین الى ان 

وBilsborrowوجـد،هـامنة  وخاصـة النتـروجین الكیمیائیـاالسـمدة ضـافةان نبات الخردل یستجیب بشـكل كبیـر ال

حاصـــل البـــذور نتیجـــة لزیـــادة عـــدد ادى الـــى زیـــادة معنویـــة فـــيـهـــ/ كغـــم120بمعـــدل Nان اضـــافة ) 11(آخـــرون

ادى الى ـه/كغم345بمـعدل Nان اضافة ) Chalmers)12اشار.نبات ومعدل الوزن الجاف للنبات / الخردالت

عنـد دراسـة ) Verma)13وVirاشـار .بـذرة1000وعدد الخـردالت ومعـدل وزن نبات  / مریةـزیادة عدد االفرع الث

هــ والتـي ادت الـى زیـادة عـدد االفـرع الثمریـة /Pكغـم 40ى ان افضـل كمیـة هـي في نمو وحاصل الخردل الـPتأثیر 

عنـد ) Dhankhar)14و Sinhgومتوسط وزن البذرة وحاصل النبات وهذا مـا توصـل الیـه وعدد الخردالت للنبات 

ل نبـات هــ مـن وجـود زیـادة معنویـة فـي حاصـ/كغـم) 30و 1020و 0(اضافة الفسفور الى التربة باربعـة مسـتویات 

  . الخردل بزیادة كمیة الفسفور المضاف

النیتروجین والفسـفور الـى لعدم وجود دراسات كافیة لتحدید افضل المستویات المضافة من عنصري  ونظراً 

تحقـق اعلـى حاصـل وافضـل نوعیـة لنبـات همـا هـدف معرفـة افضـل تولیفـة مضـافة منبفقد تم تنفیذ هذه التجربـة التربة 

  .الخردل االبیض
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  لمواد وطرائق العملا

المحاصـیل الحقلیــة وكلیـة الزراعــة فــي قسـم2004/2005و 2001/2002المسـمین فـذت التجربـة خــالل ن

هـــدف معرفـــة اســـتجابة نبـــات الخـــردل ب1موضـــحة فـــي جـــدول یمیائیـــة ابـــو غریـــب فـــي تربـــة صـــفاتها الفیزیائیـــة والك_

عاملیـــة حســـب تصـــمیماســـتخدمت تجربـــة . ســـفاتي االبـــیض لمســـتویات مختلفـــة مـــن الســـماد النتروجینـــي والســـماد الفو 

م تحـوي 4×م2مسـاحة اللـوح , معاملـة 16كـل مكـرر شـمل , مكررات ةبثالث)RCBD(القطاعات الكاملة المعشاة

2004تشـرین الثـاني 17و  2001تشـرین الثـاني 15تمـت الزراعـة فـي . سـم 40خطوط المسافة بـین خـط واخـر 5

ثیر اربعـة مسـتویات مـن أتضمنت الدراسة معرفة ت.  )15(سم بین النباتات20س داخل الخط وخفت على اسااً بسر 

واربعـة مسـتویات مـن الفسـفور ـهـ/Nكغـم280و240و200و 0هـي) 46N%(السماد النتروجیني على هیئة یوریـا 

د اضــیف الســما. ـهــ/ Pكغــم 55و40و 25و 0هــي   )20P%(علــى هیئــة ســوبر فوســفات الكالســیوم الثالثــي 

واضـیف السـماد )16(یومـا مـن الزراعـة30النتروجیني على دفعتین النصف االول عند الزراعة والنصف الثاني بعد 

  .الفوسفاتي دفعة واحدة عند الزراعة 

واخــذت عشــرة نباتــات ) 6(بعــد ظهــور عالمــات النضــج علــى النبــات باصــفرار الخــردالت حصـدت النباتــات 

  :الصفات االتیةعشوائیا من الخطوط الوسطیة لدراسة 

)سم(ارتفاع النبات )1

نبات/عدد االفرع  الثمریة)2

نبات / عدد الخردالت)3

خردلة / عدد البذور)4

)غم(بذرة 1000متوسط وزن )5

)غم(حاصل النبات )6

لزیت ل% )7

وقورنــتالمعشــاة، جمعــت البیانــات للصــفات المدروســة وحللــت احصــائیا وفقــا لتصــمیم القطاعــات الكاملــة 

  .)17(Torrieو  Steelحسب % 5وبمستوى معنوي )م. ف. أ(بار اقل فرق معنويالمتوسطات وفق اخت
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و 2002-2001موسمین لبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة التجربة قبل الزراعة ل)1(جدول 

2004-2005*  

  2005- 2004الموسم   2002- 2001الموسم   الصفة

  مزیجیة طینیة غرینیة  نیةمزیجیة طینیة غری  نسجة التربة

-كغم.غم(التربة مفصوالت 

  )تربة.1

  310  320  الطین

  570  565  الغرین 

  120  115  الرمل

  pH  7.75  7.76درجة تفاعل التربة 

  3.80  3.90  )1-م.دیسیمینز (االیصالیة الكهربائیة

  24.30  24.00  )تربة1-كغم. سنتي مول (السعة التبادلیة الكاتیونیة 

  13.50  13.00  )تربة1-كغم. غم(ة العضویة الماد

  260.0  265.0  )تربة1-كغم. غم(معادن الكاربونات

  212.0  221.0  )1-كغم. ملغم(الجاهزالبوتاسیوم 

  64.00  63.00  )تربة1-كغم. ملغم(النیتروجین المستخلص بكلورید البوتاسیوم 

  16.20  15.700  )تربة1-كغم. ملغم(الفسفور المستخلص بالبیكاربونات 

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة –حللت العینات في مختبرات قسم التربة 

  

  النتائج والناقشة

  ارتفاع النبات.1

الـــى وجـــود تـــأثیر معنـــوي لمســـتویات التســـمید النتروجینـــي فـــي ارتفـــاع نبـــات الخـــردل 2تشـــیر نتـــائج جـــدول 

ي ارتفـــاع النبـــات، اذ اعطـــى المســـتوى الســـمادي االبـــیض ولكـــال الموســـمین ، وان زیـــادة التســـمید ادت الـــى زیـــادة فـــ

سـم قیاسـًا بمعاملـة المقارنـة التـي اعطـت 163.10سـم و 151.85اعلى معدل الرتفاع النبات بلغ 1-هـNكغم280

وقـــد یعـــزى ســـبب ذلـــك الـــى الـــدور الـــذي یلعبـــه . ســـم للموســـمین بالتتـــابع138.96ســـم و 131.01اقـــل معـــدل بلـــغ 

الكــاربوني، فهــو یــدخل مباشــرة فــي تركیــب جزیئــة الكلوروفیــل المهمــة فــي عملیــة التمثیــل النیتــروجین فــي نمــو النبــات

ویدخل في تكوین العدید مـن المركبـات المهمـة كالبروتینـات واالحمـاض النوویـة واالنزیمـات التـي تـؤثر فـي زیـادة نمـو 

تـؤدي ومـن ثـمفز الخالیا واستطالتها اضافة الى دور النتروجین في انتاج منظمات النمو النباتیة التي تح) 8(النبات 

الـذین وجـدوا ان ) 7(Bastimanو Ogilvyوتتفق هذه النتیجة مع ما وجـده كـل مـن ) 9(االى زیادة ارتفاع النبات 

عنــد زیــادة كمیــة النــایتروجین مــن صــفر % 33وبنســبة ارتفـاع نبــات الخــردل یــزداد بزیــادة مســتوى التســمید النتروجینـي

  .1-هـNكغم 200الى 

زیــادة ارتفــاع النبــات بزیــادة كمیــة الفســفور المضــافة ولكــال الموســمین، اذا تفــوق 2یالحــظ مــن الجــدول كمــا 

سم قیاسًا بمعاملة المقارنة التي أعطت أقـل 158.78سم و 151.33هـ معنویًا واعطى معدل بلغ /كغم55المستوى 

قـد یعـود سـبب ذلـك الـى . بالتتابع 2005-2004و2002-2001سم للموسمین 146.70سم و 136.28معدل 

دور الفســفور فــي تحلیــل الكاربوهیــدرات والمــواد االخــرى الناتجــة مــن عملیــة التمثیــل الضــوئي لتحریــر الطاقــة الالزمــة 

للعملیــات الحیویــة للنبــات ومســاعدته فــي عملیــة تكــوین وانقســام الخالیــا وتكــوین االحمــاض االمینیــة والبروتینــات التــي 

  ).Verma)13و Virتتفق هذه النتائج مع . خالیا النباتیةهي أساس بناء ال
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فــي تـأثیره فــي ارتفــاع النبـات ولكــال الموســمین ، اذ Pو Nالـى وجــود تــداخل معنـوي بــین 2یشـیر الجــدول 

ســـم 163.36ســـم و 158هــــ أعلـــى معـــدل الرتفـــاع النبـــات بلـــغ /Pكغـــم 55هــــ مـــع /كغـــم280Nأعطـــت المعاملـــة 

م سـ122.91أقـل معـدل بلـغ Pمع المعاملة بـدون اضـافة Nینما أعطت المعاملة بدون اضافة ب. للموسمین بالتتابع

  .سم للموسمین بالتتابع13.37و 

  

  للموسمین)سم(النبات عتاثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في متوسط ارتفا)2(جدول 

  2005-2004و  2001-2002

Nهـ/كغم  

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  122.91  125.87  134.65  140.63  131.01  0  130.37  136.00  141.32  148.15  138.96  

200  135.75  139.31  146.83  148.78  142.66  200  142.58  145.30  150.22  153.74  147.96  
240  141.25  141.52  149.66  157.91  147.58  240  155.62  156.22  159.24  164.89  158.99  
280  145.21  148.70  155.52  158.00  151.85  280  158.26  161.80  164.00  168.36  163.10  

    158.78  153.69  149.83  146.70  المعدل    151.33  146.66  138.85  136.28  المعدل

  %   5م . ف . أ     % 5م . ف . أ 

N3.74          N3.30      

P  2.20          P  2.11      

N×P6.67          N×P7.32      

  

  نبات/عدد االفرع الثمریة . 2

) 3جدول (نبات ولكال الموسمین /أثرت مستویات التسمید النایتروجیني معنویًا في صفة عدد االفرع الثمریة

. الخـردل االبـیضیالحظ ان زیـادة مسـتویات التسـمید النیتروجینـي أدت الـى زیـادة معـدل عـدد االفـرع الثمریـة لنبـات . 

قیاسًا بالمقارنة 47.49و 41.15هـ  أعلى معدل لعدد االفرع الثمریة بلغ /Nكغم280أعطى المستوى السمادي فقد 

وقد یعزى ذلك الى دور النـایتروجین فـي . نبات للموسمین بالتتابع/فرع31.32و 26.50التي اعطت أقل معدل بلغ 

أكبـر عـدد مـن االفـرع الثمریـة ، تتفـق هـذه وتكـوین) 16(وزیـادة المـادة الجافـة ) 12( الكـاربونيزیادة كفـاءة التمثیـل 

وجـــود تـــأثیر معنـــوي للفســـفور فـــي عـــدد االفـــرع 3یالحـــظ مـــن جـــدول ) . Bradley)9و Shepherdالنتـــائج مـــع  

ا نبــات بینمــ/فــرع 47.58و 38.69هـــ أعلــى معــدل بلــغ /Pكغــم55الثمریــة ولكــال الموســمین حیــث أعطــى المســتوى 

وقد یعـود سـبب ذلـك . نبات للموسمین بالتتابع/فرع32.81و 28.69هـ أقل معدل /Pكغم 0أعطت معاملة المقارنة 

Singhالى دور الفسفور في تكوین وانقسام الخالیا وبالتالي زیادة عدد االفرع الثمریـة للنبـات، تتفـق هـذه النتـائج مـع 

  ) .Dhankhar)14و 

إذ . فــي تــأثیره فــي عــدد االفــرع الثمریــة للنبــات ولكــال الموســمینPو Nیالحــظ وجــود تــداخل معنــوي بــین 

كغـم 0نبـات قیاسـًا بالمعاملـة/فـرع53.71و 45هـ اعلـى معـدل بلـغ /Pكغم 40هـ مع /كغم280Pأعطى المستوى 

N/ كغم0هـ معP/ نبات للموسمین بالتتابع /فرع21.06و 17.10هـ التي أعطت اقل معدل .  

  

  للموسمیننبات/لثمریةر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في عدد االفرع اتاثی)3(جدول 

  2005-2004و2001-2002
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N

  هـ/كغم

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  17.10  25.73  30.40  32.80  26.50  0  21.06  27.31  37.31  39.62  31.32  

200  28.20  34.00  38.91  39.13  35.06  200  33.37  36.62  45.16  46.56  40.42  
240  33.68  40.60  42.17  40.62  39.26  240  36.32  42.40  51.50  51.24  45.36  
280  35.81  41.58  45.00  42.23  41.15  280  40.50  44.67  53.71  52.90  47.79  

    47.58  46.92  37.75  32.81  المعدل    38.69  39.12  35.47  28.69  المعدل

  %   5م . ف . أ     %  5م . ف . أ 

N2.26          N1.18      

P  1.95          P  1.03      

N×P5.80          N×P6.39      

  

  نبات/عدد الخردالت.3

نبات وبلغ اعلى معـدل /ان السماد النیتروجیني المضاف اثر معنویًا في زیادة عدد الخردالت4یبین جدول 

هـــ والــذي اختلــف معنویــًا عــن بقیــة المســتویات بینمــا N/كغــم 280نبــات عنــد المســتوى /خردلــة376.40و 324.79

. بالتتـابع 2004و 2001للموسـمین 309.89و 271.28أقل معـدل لعـدد الخـردالت للنبـات N0اعطت المعاملة 

جـدول (الفرع الثمریـة للنبـات وزیادة كمیته الى زیادة اNقد یعزى سبب الزیادة في عدد الخردالت للنبات عند اضافة 

من وجود زیادة في عدد الخردالت لنیات الخردل االبیض ) 11(وآخرون Bilsborrowتتفق هذه النتائج مع  ) . 3

  .بزیادة اضافة النیتروجین
  

  للموسمینتنبا/تاثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في عدد الخردالت)4(جدول 

  2005-2004و 2001-2002

N

  هـ/كغم

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  233.17  269.30  288.45  294.23  271.28  0  246.10  290.94  334.33  368.19  309.89  

200  281.22  300.00  311.37  315.39  301.99  200  303.44  340.18  359.27  375.21  344.52  
240  302.00  318.75  323.61  320.50  316.21  240  345.38  366.51  370.00  381.36  365.81  
280  314.68  325.62  327.11  331.78  324.79  280  360.80  370.43  391.90  382.48  376.40  

    376.81  363.87  342.01  313.93  المعدل    315.47  312.63  303.41  382.76  المعدل

  %   5م. ف . أ     % 5م . ف . أ 

N8.18          N7.85      

P  6.43          P  5.90      

N×P12.67          N×P10.74      

زیــــادة معنویــــة فــــي عــــدد الخــــردالت للنبــــات بزیــــادة كمیــــة الفســــفور المضــــاف ولكــــال 4یالحــــظ مــــن جــــدول 

هـــ واقــل معــدل /Pكغــم 55عنــد المســتوى 376.81و 315.47بلــغ اعلــى معــدل مــن الخــردالت للنبــات . الموســمین

یعــود ســبب ذلــك الــى . للموســمین بالتتــابع) بــدون اضــافة(نبــات عنــد معاملــة المقارنــة / خردلــة 313.93و 382.76

  ).14(Dhankharو Singhتتفق هذه النتائج مع ). 3جدول (تأثیر الفسفور في زیادة عدد االفرع الثمریة للنبات 
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. دد الخـردالت للنبـات ولكـال الموســمینفــي تـأثیره فـي عـPوNتشـیر النتـائج الـى وجـود تـداخل معنـوي بـین 

خردلـــة للنبـــات بینمـــا 382.48و 331.78هــــ أعلـــى المعـــدالت /Pكغـــم 55هــــ مـــع /Nكغـــم 280أعطـــت المعاملـــة 

  .دلة للنبات للموسمین بالتتابعخر 246.10و 233.17أقل المعدالت P0مع N0أعطت المعاملة 

  خردله/عدد البذور. 4

فــي صــفة عــدد البــذور والتــداخل بینهمــاأثیر معنــوي للنتــروجین والفســفور الــى عــدم وجــود تــ5یشــیر جــدول 

  .2005–2004و 2002–2001للخردلة ولكال الموسمین 

  

  للموسمینخردله/عدد البذورتاثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في )5(جدول 

  2005-2004و2001-2002

N

  هـ/كغم

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  11.23  10.71  10.60  10.88  10.85  0  12.65  11.53  12.34  11.13  11.91  

200  10.80  11.21  10.37  11.72  11.02  200  12.40  11.95  11.22  10.80  11.71  
240  11.00  11.23  10.49  11.16  10.97  240  11.87  11.85  11.60  12.00  11.83  
280  10.95  10.86  11.00  10.83  10.91  280  11.66  11.78  11.55  12.20  11.79  

    11.53  11.80  11.77  12.14  المعدل    11.14  10.61  11.00  10.99  المعدل

  %   5م . ف . أ     %  5م . ف . أ 

N م. غ          N م. غ      

P   م. غ          P   م. غ      

N×P م. غ          N×P م. غ      

  

  )غم(بذرة 1000وزن .5

اعطــت . ادت الــى زیــادة معنویــة فــي متوســط وزن البــذرة ولكــال الموســمینNان اضــافة 6یوضــح الجــدول 

امــا فــي 2001غــم للموســم 1.27اقــل معــدل N0غــم بینمــا اعطــت المعاملــة 1.66اعلــى معــدل 280Nالمعاملــة 

بینمـــا 240Nي لـــم تختلـــف معنویـــًا عـــن غـــم والتـــ1.93اعلـــى معـــدل 280Nفقـــد اعطـــت المعاملـــة 2004الموســـم 

الــذي اشــار الــى زیــادة وزن )Chalmers)12تتفــق هــذه النتــائج مــع . غــم1.65اقــل معــدل N0اعطــت المعاملــة 

  .البذرة بزیادة كمیة النایتروجین المضافة الى التربة

ى معـدل بلـغ عنـد الـى تـأثیر الفسـفور معنویـًا فـي وزن البـذرة واعطـت االضـافات العالیـة اعلـ6یشیر جـدول 

وایضــًا اعطــت المعاملــة 2001غــم للموســم 1.27التــي أعطــت P0غــم قیاســًا بمعاملــة المقارنــة P1.62كغــم 55

P55 غم والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة 1.89اعلى معدلP40 بینما اعطت معاملة المقارنةP0 اقل معـدل

الـذین توصـال الـى زیـادة وزن )Verma)13و Virل الیـه تتفق هذه النتـائج مـع مـا توصـ2004غم للموسم 1.65

  . البذرة بزیادة كمیة الفسفور المضافة الى التربة

غـم عنـد 1.98غـم و 1.78معنویـًا فـي تـأثیره فـي وزن البـذرة اذ بلـغ اعلـى وزن Pو Nكان التـداخل بـین 

2001غـم للموسـمین 1.50و غـم1.07اقـل معـدل P0مـع N0بینما اعطـت المعاملـة P55مع N280المعاملة 

اللذان لهما دورًا كبیرًا في زیـادة معـدل Pو Nقد تعزى الزیادة في وزن البذرة الى توفیر عنصري . بالتتابع2004و 

  .لكاربوني وتمثیل البروتوبالزم والتنفسالحبوب كونهما المسیطران على تفاعالت التمثیل اءسرعة مل
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  للموسمین) غم(بذرة 1000یني والفوسفاتي في وزن تاثیر التسمید النتروج)6(جدول 

  2005-2004و2001-2002

N

  هـ/كغم

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  1.07  1.12  1.43  1.49  1.27  0  1.50  1.67  1.70  1.75  1.65  

200  1.22  1.52  1.46  1.55  1.43  200  1.72  1.78  1.86  1.88  1.81  
240  1.34  1.65  1.69  1.69  1.59  240  1.88  1.90  1.93  1.96  1.91  
280  1.46  1.70  1.73  1.78  1.66  280  1.89  1.94  1.93  1.98  1.93  

    1.89  1.85  1.82  1.74  المعدل    1.62  1.57  1.49  1.27  المعدل

  %   5م . ف . أ     %  5م . ف . أ 

N0.05          N0.07      

P  0.04          P  0.06      

N×P0.10          N×P0.12      

  

  حاصل النبات. 6

ان اضــافة النیتــروجین وزیــادة كمیتــه قــد ادت الــى زیــادة معنویــة فــي حاصــل النبــات 7یالحــظ مــن الجــدول 

ا بینمــN280غــم عنــد المســتوى 8.59غــم و 5.91بلــغ اعلــى معــدل . قیاســًا مــع معاملــة المقارنــة ولكــال الموســمین

ب بعـود سـقـد یو . بالتتـابع2004و 2001غـم للموسـمین 6.11غم و 3.79اقل معدل N0اعطت معاملة المقارنة 

جـدول (ومتوسط وزن البذرة ) 4جدول (زیادة الحاصل الى الزیادة في مكوني حاصل النبات ، عدد الخردالت للنبات 

وآخـرون Sielingو ) 9(Bradleyو Shepherdو) 4(وآخرون Mendham، وهذا ما توصل الیه كل من)6

)10 .(  

أعطــى . وجــود تــأثیر معنــوي الضــافة الفســفور فــي حاصــل النبــات ولكــال الموســمین7یتضــح مــن الجــدول 

غـم 3.99اقـل معـدل P0غـم بینمـا اعطـت معاملـة المقارنـة 8.24غم و 5.72اعلى حاصل للنبات P55المستوى 

بب زیادة حاصل النبات الى التأثیر المعنوي للفسفور فـي زیـادة مكونـات وقد یعزى س. غم للموسمین بالتتابع6.69و 

Dhankharو Singhوهــذا یتفـق مــع ) 6جـدول (ومتوســط وزن البـذرة ) 4جـدول (الحاصـل عـدد الخــردالت للنبـات 

  .البذرهاللذین وجدوا زیادة في حاصل نبات الخردل عند زیادة كمیة الفسفور الى التربة والناتج عن زیادة وزن)14(

الــى وجــود تــداخل معنــوي بــین النیتــروجین والفســفور فــي تــأثیره فــي حاصــل النبــات ولكــال 7یشــیر الجــدول 

بینمــا كــان اقــل معــدل P55مــع N280غــم عنــد التولیفــة 9.28غــم و 6.39بلــغ اعلــى حاصــل للنبــات . الموســمین

N280بب زیادة الحاصل عند التولیفـة یعزى س. للموسمین بالتتابعP0و N0غم عند المعاملة 4.66غم و 2.80

جدول (ومتوسط وزن البذرة ) 4جدول (الى التأثیر المعنوي في زیادة مكوني الحاصل عدد الخردالت للنبات P55و 

6. (  

  

  للموسمین)غم(نبات لالبذور لتاثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في حاصل )7(جدول 

  2005-2004و2001-2002

N2001-2002  N2004-2005  
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  هـ/كغمP  ـه/كغم
  المعدل

  هـ/كغمP  هـ/كغم
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  2.80  3.23  4.37  4.76  3.79  0  4.66  5.60  7.01  7.17  6.11  

200  3.70  5.11  4.71  5.72  4.81  200  6.47  7.23  7.49  7.61  7.20  

240  4.45  5.90  5.73  6.04  5.53  240  7.70  8.25  8.28  8.96  8.29  

280  5.03  6.01  6.22  6.39  5.91  280  7.95  8.46  8.73  9.23  8.59  

    8.24  7.87  7.38  6.69  المعدل    5.72  5.25  5.06  3.99  المعدل

  %   5م . ف . أ     %  5م . ف . أ 

N0.80          N0.65      

P  0.35          P  0.22      

N×P1.87          N×P1.13      

  

  النسبة المئویة للزیت. 7

ــــة المقارنــــة ولكــــال 8تبــــین نتــــائج جــــدول  وجــــود فــــروق معنویــــة بــــین معــــامالت اضــــافة النیتــــروجین ومعامل

N200المعـامالت وبتفوق معنوي عن بقیـة% 38.08لزیت اعلى نسبة مئویة لN0أعطت المعاملة فقد . الموسمین

ـــــد2004، امـــــا الموســـــم 2001للموســـــم N280و N240و  عنویـــــًا علـــــى بقیـــــة مN0تفوقـــــت معاملـــــة المقارنـــــة فق

والتي لم تختلف معنویًا عـن % 37.28اقل نسبة مئویة N280بینما اعطت المعاملة % 38.75المعامالت واعطت 

وقد یعزى السبب الـى ازدیـاد المركبـات النایتروجینیـة الناتجـة مـن اضـافة النـایتروجین والـذي یكـون . N240المعاملة 

و 5و 6(زیت وبذلك تؤدي تقلیل الحیز المخصص لخزن المواد الدهنیـة عائقًا في عملیة تحویل الكاربوهیدرات الى

11.(  

لتــداخل بــین النیتــروجین والفســفور فــي االــى عــدم وجــود تــأثیر معنــوي للفســفور و 8تشــیر نتــائج جــدول كمــا 

  . النسبة المئویة للزیت ولكال الموسمین

ازداد حاصــل البــذور إذPو Nضــافة نســتنتج مــن هــذه الدراســة وجــود اســتجابة لنبــات الخــردل االبــیض ال

بزیادة الكمیات المضافة من العنصرین، على الرغم من عدم وجود زیادة معنویة في النسبة المئویة للزیت فـي البـذور 

جـدول (اال ان كمیـة الزیـت فـي وحـدة المسـاحة سـوف تـزداد بسـبب الزیـادة المعنویـة فـي حاصـل البـذور تداخلهما عند 

  . هـ عند زراعة نبات الخردل/Pكغم 55هـ مع /Nكغم 280دم لذا نوصي باستخ) . 7

  

  للموسمین  النسبة المئویة للزیتتاثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي في )8(جدول 

  2005-2004و2001-2002

N

  هـ/كغم

2001-2002  
N

  هـ/كغم

2004-2005  

Pهـ/كغم  
  المعدل

Pهـ/كغم  
  المعدل

0  25  40  55  0  25  40  55  
0  38.58  37.90  37.84  38.00  38.08  0  39.68  39.11  38.32  37.90  38.75  

200  36.12  36.51  36.77  35.88  36.32  200  37.20  38.00  38.22  37.84  37.95  
240  36.25  35.87  35.91  36.00  36.00  240  36.81  37.60  37.76  38.00  37.54  
280  36.00  35.73  36.10  35.95  35.94  280  37.00  37.00  37.80  37.35  37.28  

    37.77  38.02  37.92  37.67  المعدل    36.45  36.65  36.50  36.73  المعدل

  % 5م . ف . أ     %  5م . ف . أ 

N0.90          N0.60      
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P  م. غ          P  م. غ      

N×Pم.غ          N×Pم.غ      
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