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  استجابة الماش للتسمید الفوسفاتي و كمیات البذار

  

  محمد احمد ابریهي األنباري

  جامعة كربالء /كلیة الزراعة

  

  ةصالخال

)خضــراوي(تحدیــد انســب مســتوى مــن الســماد الفوســفاتي وأفضــل  كمیــة بــذار لصــنف المــاش المحلــي  ل

الحسـینیة خـالل الموسـمین / لیـة الزراعـة نفذت  تجربة حقلیة فـي حقـول ك. تحت الظروف البیئة لمحافظة كربالء 

. مكـرراتةبثالثـالمعشـاة و تصمیم األلواح المنشقة مع القطعـات الكاملـة ،استعمل2006-2007و 2006-2005

كعامـل رئیسـي و ثـالث كمیـات 1-هــ.Pكغـم ) 45و15,30(مسـتویات للسـماد الفوسـفاتي ةتضمنت التجربة ثالثـ

  .كعامل ثانوي1-هـ.كغم ) 48و 36, 24(بذار هي 

معـدل ومكوناتـه باسـتثناءفـي معظـم صـفات النمـو و الحاصـل   1-هــ.Pكغـم15تفوق المستوى السمادي 

ســببت  1-هـــ.Pكغــم 45إلــى المســتوى الســماديإن زیــادة. بــذرة و عــدد النباتــات فــي المتــر المربــع 1000وزن 

فـي للموسمین األول و الثاني بالتتـابع،) % 26.45و16.65(انخفاضا في حاصل البذور في وحدة المساحة بلغ 

بذرة بزیادة السماد الفوسفاتي بسـبب التعـویض بـین مكونـات الحاصـل الـذي نـتج عـن 1000حین أزداد معدل وزن 

فـي صـفات 1-هــ.كغـم36تفوقـت كمیـة البـذار . انخفاض عدد القرنات في المتر المربع و عدد البذور في القرنـة 

الــذي حقــق فــي المتــر المربــع وحاصــل البــذور و عــدد القرنــاتو قــة یمســاحة الور و دة المســاحة عــدد النباتــات فــي وحــ

تحقــق أفضــل تــداخل معنــوي فــي حاصــل . بالتتــابعللموســمین األول والثــاني 1-هـــ.كغــم) 1060.10و 1198.40(

والــذي بلــغ 1-هـــ.كغــم36مــع كمیــة البــذار   1-هـــ.Pكغــم15البــذور فــي الموســم الثــاني عنــد المســتوى الســمادي 

قــة یفســر كــل مــن مســاحة الور . لــم یصــل إلــى مســتوى المعنویــة األولفــي حــین أن الموســم 1-هـــ.كغــم 1187.70

) % 58و71(وعــدد القرنــات فــي وحــدة المســاحة أعلــى نســبة مــن تغــایرات الحاصــل بلغــت حســب معامــل التحدیــد 

  .للموسم الثاني بالتتابع ) % 50و 60(للموسم األول و بالتتابع

  

Response of Mung bean to phosphorus fertilization and seeding rates
  

Mohamed A. I. Al-Anbari
College of Agric/ University of Kerbalaa

  

Abstract
To determine the suitable level of phosphorus fertilization and the best seeding 

rate in (Vigna mungo L.), CV. (Khadrawy) under kerbala province environment. A
field experiment was conducted at husaniah/ College of agriculture during the 
growing season of 2005/ 2006 and 2006/ 2007, using split plot design with RCBD in 
three replicates. Three levels of phosphorus fertilization (15, 30 and 45) kg P/ ha were 
assigned in the main plots, whereas seeding rates (24, 36, and 48) kg/ ha as sub plots.

The suitable fertilization level was produced in 15 kg P /ha with most studied 
characters, excluding seed weight and no. of plants/ m2. Increasing level of 
phosphorus to 45 kg P/ ha decreased seed yielding in percentage (16.65 and 26.45) % 
at the first and the second season respectively. Increasing level of phosphorus 
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fertilization caused significant increase in seed weight because of the yield component 
compensation which produced from decrease no. of pods/ m2 and no. of seeds/ pod. 
The best seeding rate was 36 kg/ ha in characters of no. of plants/m2, leaflet area, no. 
of pods/ m2 and seed yield which gave (1198.40 and 1060.10) kg/ ha at the first and 
the second season respectively. The highest interaction was obtained from 15 kg P/ ha 
in second season (1187.7) kg/ ha, while the first season was not signification 
interaction. The highest percentage of determination of coefficient was from leaflet
area and no. of pods/ m2 which were (71and 58) % respectively for first season and 
(60 and 50) % respectively for second season.

  

  المقدمة

فــي أفریقــا واســیا تــي تنتجــه الســیما فــي الــدول النامیــة عــد المــاش محصــوًال أساســیًا فــي معظــم الــدول الیُ 

علــى نســبة عالیــة مــن بســبب احتوائــهِ وأوراقــهســتهلك بــذوره الجافــة وقرناتــه الخضــراء الطریــة تُ إذالالتینیــة وأمریكــا

لحیوانــات وكــذلك لدورًا مهمــًا كغــذاء لإلنســان وعلــف نیــة ولــذا فهــو یــؤديالبروتینــات والفیتامینــات والعناصــر المعد

1(التربـةوزیادة خصـوبة  النتروجینفي تثبیت میةألهراعیة بالتعاقب مع محاصیل الحبوب زرع في الدورات الز یُ 

  .)2و

وذلــك , )3(فــي كونـه عنصــرًا أساســیًا محـددًا لإلنتاجیــة تــروجین بعـد النالمرتبــة الثانیــة یـأتي الفســفور فـي 

یـــدخل فـــي بنـــاء إذفـــي معظـــم العملیـــات الحیویـــة ساســـیة الضـــروریة للنمـــو لـــدورة المباشـــرلكونـــه مـــن العناصـــر األ

رغـم أهمیـة الفسـفور اإل أن ).5و4(كما یـدخل فـي تكـوین مركبـات الطاقـة واألحمـاض النوویـة , لخلویة األغشیة ا

أن إلـى) 6(وآخـرونيفقـد أشـار علـ, حاصـل للحصول على أفضل منهُ المصادر تباینت في تحدید أنسب كمیة 

حققــت 1-هـــ.Pغــم ك26أن ) Thanki)7وParmarوذكــر 1-هـــ.Pكغــم 30كمیــة تســمید فوســفاتي هــي أفضــل

) 26و18(السـمادیینالمسـتویین إلـى إن) 8(وآخـرونSinghوأشار1-هـ.كغم 1045حاصل بذور بلغ أعلى

  . بذورحاصل أعلىفي تحقیق إحصائیًا لم یختلفا -1هـ/Pكغم 

ومـنفـيذات تـأثیر كبیـر فـي كونهـا األخـرىالمحاصـیل إدارةعـن تطبیقـات أهمیـةال تقل كمیـات البـذار 

اختلفـت الدراسـات فـي . الصنفوٕانتاجیةلتقییم استقراریة المفتاحفهي تعدولذلك ، حاصلالومن ثم فيحصول مال

مـن(زیادة كمیة البذار ان الى ) Sharma)9أشارفقد , حاصل في الماشأعلىتحدید انسب كمیة بذار لتحقیق 

مساحة وعدد البـذور فـي القرنـة وان معـدل البـذار زیادة عدد النباتات في وحدة الإلىأدت1-هـ.كغم) 30إلى15

1-هـــ.كغــم) 40الــى 24مــن (ان زیــادة معــدالت البــذار ) 10(ســعد ذكــر. حاصــلأعلــىأعطــى1-هـــ.كغــم30

الى زیادة معنویة في عدد النباتات في المتر المربـع وارتفـاع النباتـات أدتكانت وسیلة فعالة لزیادة الحاصل وانها 

. فــأن الحاصــل انخفــض1-هـــ.كغــم48إلــىبــذره أمــا عنــد زیــادة كمیــة البــذار 100القرنــه ووزن البــذور فــي دد عــو 

الــى ان زیــادة الكثافــة النباتیــة تســبب زیــادة عــدد القرنــات فــي وحــدة المســاحة ) Yoshidag)11و Trungأشــار

  .وحاصل البذور

وأفضـلكمیـة بـذار وأفضـلتي كمیـة سـماد فوسـفاأفضـلعلى ما سبق ولتباین نتائج الدراسات حـول بناءً 

  . تداخل بینهما نفذ هذا البحث لدراسة استجابة الماش للتسمید الفوسفاتي وكمیات البذار
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  المواد وطرق العمل

2005جامعـة كـربالء فـي الحسـینیة بالموسـمین –نفذت التجربة في حقل التجـارب التـابع لكلیـة الزراعـة 

المعشـــاة مـــع القطاعـــات الكاملـــة Split Plotلـــواح المنشـــقة تصـــمیم األباســـتعمال2007-2006و 2006–

(RCBD)كغـم 45و 30و15(مستویات من التسـمید الفوسـفاتي ةمل الرئیسي ثالثامثل الع, مكررات ةوبثالث

P.زرعـت بـذور الصـنف ) . 1-هــ.كغـم 48و36و24(كمیات بذار هي ةثالثالعامل الثانوي فضم إما) 1-هـ

للموســمین األول 7/28و8/2فــي ) 12(فــي تربــة الحقــل و الموضــحة مواصــفاتها فــي جــدول ) اويخضــر (المحلــي 

أضــیف, ســم وضــمت الوحــدة التجریبیــة خمســة خطــوط 30وأخــرفــي خطــوط المســافة بــین خــط بالتتــابعوالثــاني 

ملیات التعشیب عإجراءهـ لكل وحدة تجریبیة وتم /Nكغم40إضافةالسماد الفوسفاتي عند الزراعة وكذلك تمت 

قة والتـي قیسـت حسـب یعند مرحلة امتالء القرنات تم قیاس ارتفاع النبات ومساحة الور ).6(والسقي حسب الحاجة

وقـدر حاصـل مـن النباتـات % 70طریقة األقراص ولتالفي مشكلة انفراط القرنات تـم جنـي المحصـول عنـد نضـج 

وعــدد القرنــات فــي النبــاتالنباتــات فــي المتــر المربــععــدد: وتــم دراســة الصــفات اآلتیــة2م1.2البــذور مــن مســاحة 

تمت المقارنـة بـین . بذرة1000عدد البذور في القرنة ومعدل وزن و طول القرنة و وعدد القرنات في المتر المربع 

  ).LSD)12اقل فرق معنوي باستخدامالمتوسطات 

  

  النتائج والمناقشة

ارتفاع النبات -1

في ارتفاع النبات وحقـق المسـتوى السـمادي اً معنویاً الفوسفاتي سببت انخفاضمستویات التسمیدان زیادة 

1-هـــ.Pكغـم 45اعلـى ارتفـاع للنبـات فـي كـال الموسـمین وبنسـبة زیـادة عـن المسـتوى السـمادي 1-هــ.Pكغـم 15

ت عنـد زیـادة فـي ارتفـاع النبـااالنخفـاضقـد یعـود , بالتتـابعل والثاني و للموسمین األ%)51.37و 83.29(بلغت

كمیـات بالنبـات یحتاجـه أنالنبـات اإل الرئیسـةان الفسـفور رغـم كونـه مـن المغـذیات إلـىمستوى السماد الفوسفاتي 

وان المســتویات العالیــة مــن الفســفور قــد تســبب اخــتالل تــوازن العناصــر الغذائیــة ).13(قلیلــة مقارنــة بــالنتروجین

كمــا یتضــح مــن الجــدول نفســه ان زیــادة كمیــات البــذار ســببت . )1جــدول (النبــات الــى كمیــات اكبــر منهــاحاجــةو 

ارتفـاع للنبـات وبنسـبة زیـادة عـن كمیـة أعلـى) 1-هــ.كغـم48(زیادة معنویة في ارتفاع النبات وحققت كمیة البـذار 

ة وقد یعود ذلك إلى ان زیـادبالتتابعللموسمین األول والثاني) % 55.26و 32.25(بلغت ) هـ /كغم24(البذار 

كمیــات البــذار تســبب زیــادة التنــافس علــى الضــوء ممــا یــؤدي إلــى اســتطالة الســالمیات وزیــادة ارتفــاع النبــات فــي 

مـــع ) -1هــــ. كغـــم48(كمـــا حققـــت كمیـــة البـــذار . )5(الظـــالم النـــاتج عـــن التظلیـــل ضـــمن غـــذاء احتیـــاطي محـــدود 

سـم للموسـم الثـاني فـي حـین )110(النبـات بلـغالرتفـاعتـداخل معنـوي أفضـل1-هــ.Pكغم 15المستوى السمادي 

  .األولان التداخل لم یصل الى المستوى المعنوي في الموسم 
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هـ والتداخل بینهما في ارتفاع النبات/وكمیات البذار كغم1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم ) 1(جدول 

  )سم(

الموسم األول

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  لالمعد  243648

15
30
45

75.30
72.70
40.30

83.00
78.00
53.30

105.00
93.30  
50.00

87.80  
81.30  
47.90

  62.8071.4082.80  المعدل

30.34= التسمید الفوسفاتي : م .ف.أ

  9.91  =لكمیات البذار

  م.غ =للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

الموسم الثاني

كمیات البذار   

  توى السماديالمس
  المعدل  48  36  24

15  
30  
45

83.66
72.00
44.00

100.00
90.00
50.00  

110.00  
100. 00  
100.00

97.88  
87.33  
64.66

  66.5580.00103.33  المعدل

   0.50=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

    0.39=  لكمیات البذار 

  0.66= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي وكمیات البذار 

  

  )2سم(مساحة الوریقة -2

) 2سـم(قـةیان زیادة المستوى الفوسفاتي سببت انخفاضًا معنویـًا فـي مسـاحة الور إال) 2(یشیر جدول     

) 45و30(معـدل مسـاحة وریقیـة وبنسـبة زیـادة عـن المسـتویین أعلـى1-هــ.Pكغم 15وحققت المستوى السمادي 

وقـد یعـود للموسمین األول والثاني على التـوالي %)41.85و21.10(و %)55.31و25.36(بلغت -1هـ.كغم 

انخفـاض مسـاحة الورقـة إلــى أن المسـتویات العالیـة مـن الفســفور تسـرع النضـج وتزیـد مــن عـدد األوراق الهرمـة فــي 

النتـروجین والعناصـر األخـرى بسـبب اخـتالل تـوازن العناصـر الغذائیـة نقـصمرحلة األزهار وان ذلك قـد یعـود إلـى 

و51.68(بنسـبة 2ة سـمهــ سـببت زیـادة مسـاحة الوریقـ/كغم) 36الى 24من (زیادة كمیات البذار كما ان) 14(

معنویــة عنــد زیــادة كمیــة البــذار وبصــورةوانخفضــت مســاحة الوریقیــة بالتتــابعللموســمین األول والثــاني )% 23.87

مــع كمیــة البــذار Pكغــم 15مادي ان المســتوى الســ) 2(كمــا یتضــح مــن الجــدول .1-هـــ.كغــم )48الــى 36مــن (

  .موسمین األول والثاني بالتتابعلل2سم) 31.36و 47.00(تداخل معنوي بلغ أفضلققهـ ح/ كغم36
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الوریقة هـ والتداخل بینهما في مساحة/وكمیات البذار كغم1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم ) 2(جدول

  )2سم(

الموسم األول

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل243648

15
30  
45

37.00
25.00
18.00

47.00
43.00
31.33

33.00
25.33  
26.00

39.00  
31.11  
25.11

  26.6640.4428.11  المعدل

 0.66=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

   0.44=لكمیات البذار 

 0.80=للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

ثانيالموسم ال

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل243648

15
30
45

24.10
24.00
20.00

31.36
28.00
25.00

26.80
16.00
13.00

27.42  
22.66  
19.33

  22.7028.1218.60  المعدل

 0.19=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

 0.10=لكمیات البذار 

 0.21=البذارللتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات 

  عدد النباتات في المتر المربع -3

عدم وجود تـأثیر معنـوي للتسـمید الفوسـفاتي قـي عـدد النباتـات فـي المتـر المربـع ، ) 3(یتضح من جدول 

هـ سببت زیادة عدد النباتـات فـي /كغم) 48و 36الى 24(بینما یتضح من الجدول نفسه ان زیادة كمیات البذار 

للموســـــمین األول ) % 103.27و 61.06(و ) % 109.92و 63.35(نســـــبة الزیـــــادة وبلغـــــت, المتـــــر المربـــــع 

كـان غیـر معنـوي اما التداخل بین المستویات السمادیة وكمیـات البـذار ف). 10(والثاني بالتتابع وهذا یتفق مع سعد 

  .لكال الموسمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



66

في هـ والتداخل بینهما في عدد النباتات/ار كغموكمیات البذ1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم ) 3(جدول

المتر المربع

الموسم األول

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل243648

15
30
45

30.70
26.30
21.70

49.70
41.00
37.70

63.30
50.70  
51.00

47.90  
39.30
36.80

  26.2042.8055.00  المعدل

م.غ =م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

13.56=لكمیات البذار 

م.غ= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل243648

15
30
45

28.70
25.00
19.70

49.30
34.00
34.70

55.70
47.00  
46.00

44.60
35.30
33.40

  24.4039.3049.60  المعدل

م.غ =مید الفوسفاتي م للتس.ف.أ

9.25=لكمیات البذار 

م.غ= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  

  )سم(طول القرنة -4

ان زیــادة مســتویات التســمید الفوســفاتي ســببت انخفاضــًا معنویــًا فــي طــول القرنــة )  4(یتضــح مــن جــدول 

ســـم للموســـمین األول والثـــاني ) 6.43و6.33(اعلـــى طـــول قرنـــة بلـــغ 1-هــــ.كغـــم 15وحقـــق المســـتوى الســـمادي 

24كمــا یتضــح مــن الجــدول نفســه ان كمیــات البــذار أثــرت معنویــًا فــي طــول القرنــة وحققــت كمیــة البــذار . بالتتــابع

هــ/ كغـم36سم امـا فـي الموسـم الثـاني فـأن كمیـة البـذار ) 6.13(هـ أطول طول قرنة للموسم األول مقدارها / كغم

كمــا یتضــح مــن . هـــ/كغــم48هـــ تفوقــت علــى كمیــة البــذار / كغــم24عــن كمیــة البــذار والتــي لــم تختلــف معنویــاً 

حققـت اعلـى طــول قرنـه بلــغ   1-هـــ.Pكغـم 15مـع المســتوى السـمادي1-هـــ.كغـم24الجـدول نفسـه ان كمیــة البـذار 

  .لكال الموسمین) سم6.50(
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هـ والتداخل بینهما في طول القرنة/بذار كغموكمیات ال1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم ) 4(جدول

  )سم(

الموسم األول 

  كمیات البذار  

  المستوى السمادي 
  المعدل243648

15  
30
45

6.50
5.90
6.00

6.30
5.50
5.80

6.20
5.20
5.10

6.33  
5.53
5.63

  6.135.865.50  المعدل

0.17=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

0.06= لكمیات البذار 

0.17= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل48  2436

15
30
45

6.50
5.50
5.46

6.40
5.50
5.80

6.40
5.00  
5.00

6.43
5.33
5.42

  5.825.905.46  المعدل

0.39= م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

0.19=لكمیات البذار 

0.42= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  

  عدد القرنات في النبات وعدد القرنات في وحدة المساحة -5

ان زیــادة مســتویات التســمید الفوســفاتي ســببت انخفاضــًا معنویــًا فــي عــدد ) 6و 5(یتضــح مــن جــدولي

أعلـى عـدد قرنـات   1-هــ.Pكغـم 15وى السـماديالقرنات في النبات وعدد القرنات في المتر المربـع وحقـق المسـت

نبــات للموســمین األول والثــاني بالتتــابع وانعكــس ذلــك علــى عــدد القرنــات فــي /قرنــة ) 10.33و8.71(بالنبــات بلــغ 

397.00(اعلــى عــدد قرنــات فــي المتــر المربــع 1-هـــ.Pكغــم 15المتــر المربــع اذ حقــق المســتوى الســمادي نفســه 

كما یتضح من الجدولین اعاله ان زیادة كمیـات البـذار .ت للموسمین األول والثاني بالتتابعالنبا/قرنة) 399.00و

44.(هـ اعلى عدد قرنات في النبات بلغ /كغم24سببت انخفاض عدد القرنات في النبات وحققت كمیة البذار  و

د القرنـات فــي المتــر اإل ان عــد, )11(Yoshidagو Turngو ) 10(وهـذا یتفــق مـع  مــا وجــده سـعد ) 8.8410

اعلى عدد قرنات في المتر المربع 36هـ وحققت كمیة البذار /كغم) 36الى 24(المربع ازداد بزیادة كمیة البذار 

وقـد یعـود ذلـك الـى ان زیـادة ) 15(Ahmadللموسمین األول والثاني بالتتـابع وهـذا یتفـق مـع ) 351و 358(بلغ 

هــ فـان عـدد /كغـم48اما عند زیادة كمیة البذار الـى مسـتوى , في المساحةكمیة البذار سببت زیادة عدد النباتات

القرنات بوحدة المساحة انخفضت وقد یعود  ذلك الى زیادة المنافسة بـین النباتـات علـى الغـذاء والضـوء وانخفـاض 

موســمین لل) % 34.77و 38.80(1-هـــ.كغــم24عــدد القرنــات فــي النبــات بنســبة اكبــر بلغــت  عــن كمیــة البــذار 

األول والثاني بالتتابع اما التداخل بـین كمیـات البـذار والتسـمید الفوسـفاتي فكـان غیـر معنـوي لكـال الموسـمین األول 

  .والثاني بالتتابع
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  هـ والتداخل بینهما في عدد القرنات في النبات/وكمیات البذار كغم1-هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم )5(جدول 

الموسم األول

  ات البذار كمی

  المستوى السمادي  
  المعدل3648  24

15
30
45

9.80
9.20
7.53

9.20
6.80
5.97

7.13
6.10  
3.00

8.71  
7.37
5.50

  8.847.325.41  المعدل

  1.31=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

1.32=لكمیات البذار 

م.غ= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

  میات البذار ك

  المستوى السمادي  
  المعدل243648

15
30
45

12.67
11.33
7.33

10.67
10.67
6.33

7.67
8.67
5.00

10.33
10.22
6.22

  10.449.226.81  المعدل

0.39=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

0.55=لكمیات البذار 

  0.83= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

هـ والتداخل بینهما في عدد القرنات في المتر /وكمیات البذار كغم1-هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم ) 6(جدول 

  المربع

الموسم األول 

  كمیات البذار

  المستوى السمادي 
  المعدل3648  24

15  
30
45

343.00
274.00
202.00

477.00
365.00
232.00

370.00
285.00
170.00

397.00
308.00
201.00

  273.00358.00275.00  المعدل

90.1=م للتسمید الفوسفاتي .ف .أ

76.0=لكمیات البذار 

م.غ= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

  كمیات البذار

  بین المستوى السمادي 
  المعدل243648

15
30
45

317.00  
320.00  
178.00

463.00  
367.00
223.00

416.00
367.00
195.00

399.00
351.00
199.00

272.00351.00326.00  المعدل

73.10=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

63.90=لكمیات البذار 

م.غ = للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  

  

  عدد البذور في القرنة -6
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ًا فــي عــدد البــذور فــي التربــة وحقــق المســتوى ســببت زیــادة مســتویات التســمید الفوســفاتي انخفاضــًا معنویــ

بــذرة للموســمین األول والثــاني بالتتــابع كمــا ) 6.74و6.71(أعلــى عــدد بــذور فــي القرنــة 1-هـــ.كغــم15الســمادي 

هــ أعلـى عـدد /كغـم24سببت زیادة كمیات البذار انخفاضًا معنویًا في عدد البذور في القرنة وحققت كمیة البـذار 

تحقـق أفضــل تــداخل معنــوي ). 7(بــذرة للموسـمین األول والثــاني بالتتــابع جــدول ) 5.95و6.64(لــغبـذور للقرنــة ب

بـذرة امـا 7.00هـ والـذي حقـق /24مع كمیة البذار 1-هـ.Pكغم 15في الموسم الثاني من خالل مستوى السماد 

  .الموسم األول فلم یصل التداخل الى مستوى المعنویة

  

في هـ والتداخل بینهما في عدد البذور/وكمیات البذار كغم1- هـ.Pد الفوسفاتي كغم تأثیر التسمی)7(جدول 

  القرنة

الموسم األول 

  كمیات البذار 

  لمستوى السمادي  
  المعدل243648

15
30
45

7.50
6.40
6.03

6.63
5.90
5.90

6.00
4.66
4.60

6.71
5.65
5.51

  6.646.145.08  المعدل

0.68=الفوسفاتي م للتسمید .ف.أ

0.31=لكمیات البذار 

  م.غ= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

الموسم الثاني

  كمیات البذار 

  المستوى السمادي  
  المعدل3648  24

15
30
45

7.00
5.80
5.08

6.30
4.80
4.73

6.93
4.56
3,60

6.74
5.05
4.46

  5.955.275.03  المعدل

0.33=د الفوسفاتي م للتسمی.ف.أ

0.22=لكمیات البذار 

0.41= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  

  )  غم(بذرة  1000وزن-7

بـذرة 1000سـببت زیـادة فـي وزن ) -1هـ. Pكغم 45الى 15من (ان زیادة مستویات التسمید الفوسفاتي 

بع ان تلـك الزیـادة قـد تعـود الـى التعـویض فـي مكونـات للموسـمین األول والثـاني بالتتـا) %  5.35و 8.09(بنسبة 

الحاصــل اذ ان زیــادة مســـتویات التســمید الفوســفاتي ســـببت انخفاضــًا فــي عـــدد القرنــات فــي وحـــدة المســاحة وعـــدد 

الـذي أشـار إلـى ان مرونـة تطـور مكونـات الحاصـل تسـهل ادامـة )Adams)16البذور في القرنة وهـذا یتفـق مـع 

صـــل اذ ان التغـــایر فـــي احـــد مكونـــات الحاصـــل یعوضـــه التغـــایر فـــي مكـــون اخـــر وعلـــى مســـتوى مســـتقر فـــي الحا

  ).8جدول(االغلب فان التعویض  بین مكونات الحاصل ذا فائدة لتنظیم الحاصل أكثر من ضرره 

بـــذرة بلغـــت 1000ســـببت زیـــادة معنویـــة فـــي وزن -1هــــ. كغـــم) 36الـــى 24مـــن (ان زیـــادة كمیـــة البـــذار 

ســـببت -1هــــ. كغـــم48اإل ان زیـــادة كمیـــات البـــذار الـــى , للموســـمین األول والثـــاني بالتتـــابع) % 9.95و 11.62(
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ســببت زیــادة مســاحة -1هـــ. كغــم36بــذرة وذلــك یعــود الــى إن زیــادة كمیــة البــذار الــى 1000انخفــاض معــدل وزن 

تج التمثیـل الضـوئي إلـى الوریقة مما انعكس على زیادة عملیة التمثیل الضوئي وانعكس ذلك علـى زیـادة انتقـال نـوا

فأنهـا سـببت انخفـاض مسـاحة -1هــ. كغـم48البذور مما انعكس على زیادة وزن البذور اما زیادة كمیة البـذار الـى 

وانخفـض وزنهـا ) البـذور(الوریقة ممـا انعكـس علـى انخفـاض نسـبة نـواتج التمثیـل الضـوئي المترسـبة فـي المصـبات 

لى ان النمو في المحاصیل  یكون منصبًا على توسیع المساحة الورقیة الذي أشار ا) 5(وأن ذلك یتفق مع عیسى 

التــي تزیــد مــن كفــاءة اســتخدام  الطاقــة الشمســیة وقــد اســتخدم كثیــر مــن العملیــات الزراعیــة لزیــادة اعتــراض ضــوء 

ل تحقـق أفضـل تـداخل معنـوي مـن خـال. الشمس مثل األسمدة والكثافات النباتیة والذي یـنعكس علـى وزن البـذور  

غم للموسـمین ) 39.00و 43.33(الذي حقق -1هـ. كغم36مع كمیات البذار   1-هـ.كغم15المستوى السمادي

  .)8جدول (األول والثاني بالتتابع 

  

بذرة1000هـ والتداخل بینهما في وزن/وكمیات البذار كغم1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم )8(جدول 

  )غم(

الموسم األول 

  البذار كمیات

  المستوى السمادي  
  المعدل243648

15
30
45

39.67
38.00
40.00

43.33
42.00
46.00

36.33
38.33
43.00

39.78
39.44
43.00

  39.2243.7839.22  المعدل

2.50  =م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

0.88= لكمیات البذار 

2.49= للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

  كمیات البذار 

  المستوى السمادي  
  المعدل243648

15
30
45

36.00
34.33
37.00

39.00
38.00
41.00

37.00
37.66
40.00

37.33
36.66
39.33

  35.7739.3338.22  المعدل

0.87=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

0.24=لكمیات البذار 

0.85= كمیات البذارللتداخل بین التسمید الفوسفاتي  و 

  

  حاصل البذور في وحدة المساحة  -8

انخفاضـــًا معنویـــًا  فـــي حاصـــل   1-هــــ.Pكغـــم ) 45مـــن الـــى 15مـــن (ســـببت زیـــادة مســـتویات التســـمید 

لـم 1-هــ.كغـم15بیـد ان المسـتوى السـمادي , للموسمین أألول والثاني بالتتابع% )26.45و 16.65(البذور بلغ 

یتضـح مـن ). 8(وآخـرون Singhوهذا یتفـق مـع ) 9جدول (لكال الموسمین 1-هـ.Pكغم 68یختلف معنویًا عن 

و6.00(ســـببت زیـــادة فـــي حاصـــل البـــذور بلغـــت 1-هــــ.كغـــم)36إلـــى 24مـــن (الجـــدول ان زیـــادة كمیـــة البـــذار

میــة وانخفــض الحاصــل عنــد زیــادة ك) 9(Sharmaللموســمین األول والثــاني بالتتــابع وهــذا یتفــق مــع )% 15.19
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أمـا أفضـل تـداخل معنـوي فتحقـق فـي الموسـم الثـاني مـن خـالل ) 2(وهذا یتفق مـع سـعد1-هـ.كغم48البذار الى 

هــــ فــي حـــین /كغــم1187.70والــذي حقـــق 1-هــــ.كغــم36مـــع كمیــة البـــذار   1-هـــ.كغـــم15المســتوى الســمادي

وكمیة البـذار 1-هـ.كغم15وى السماديان تفوق المست. التداخل لم یصل الى مستوى المعنویة في الموسم األول

هـ یعود الى تفوقهما في تحقیق أعلى مساحة وریقـة وهـذا وفـر مصـدر لتجهیـز الغـذاء عـن طریـق عملیـة /كغم36

التمثیــل الضــوئي وهــذا أنعكــس فــي الحصــول علــى أعلــى عــدد قرنــات فــي المتــر المربــع والــذي بــدوره حقــق أعلــى 

یؤكــد علــى ذلــك هــو ان مســاحة الوریقــة وعــدد القرنــات فــي وحــدة المســاحة حاصــل بــذور فــي وحــدة المســاحة وممــا 

للموسـمین %.)50و 60(و% )58و71(حققتا أعلى نسبة من تغیرات الحاصل بلغت حسب معامـل التحدیـد 

  .)11و 10الجدولین(األول والثاني بالتتابع 

المـاش یـزرع هـذا المحصـول یستنج من هذِه الدراسة أنُه لغرض الحصول على أعلـى حاصـل لمحصـول

  .1-هـ.كغم15هـ ویسمد بمعدل/كغم36وباستعمال كمیات بذار 

  

نهما في حاصل البذور هـ والتداخل بی/كغموكمیات البذار1- هـ.Pتأثیر التسمید الفوسفاتي كغم )9(جدول 

  هـ / كغم

الموسم األول

  كمیات البذار 

  المستوى السمادي  
  المعدل48  36  24

15
30
45

1211.10
1156.10
1024.40

1314.50
1201.30
1079.40

1133.80
1140.30
946.20

1219.80
1165.90
1016.66

  1130.531198.401073.40  المعدل

  71.64=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

43.00=لكمیات البذار 

م.غ = للتداخل بین التسمید الفوسفاتي  وكمیات البذار

  الموسم الثاني

       البذر كمیات

  المستوى السمادي  
  المعدل243648

15
30
45

1034.00
976.70
750.00

1187.70
1137.70
855.00

1003.30
996.70
766.70

1075.00
1037.03
790.56

  920.231060.10922.23  المعدل

  45.57=م للتسمید الفوسفاتي .ف.أ

31.51=لكمیات البذار 

  47.16= د الفوسفاتي  وكمیات البذارللتداخل بین التسمی

  

  

  

  

لصفات النمو المدروسة ومكونات R2یوضح معادالت االنحدار الخطي  وقیم معامل التحدید ) 10(جدول 

  الحاصل مع حاصل البذور في وحدة المساحة للموسم األول
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  قیم معامل التحدید  معادلة االنحدار الخطي  الصفة

Y =738.94+ 2.50 X  R2  ارتفاع النبات =0.14  

Y = 497.35 +14.18X  R2  مساحة الوریقة = 0.71  

  Y = 841.21+2.81X  R2  = 0.08  عدد النباتات في المتر المربع

  Y = 56.48+155. 51X  R2  = 0.38  طول القرنة

  Y = 583.59+40.77X  R2  = 0.45  عدد القرنات في النبات

  Y = 910.14+0.74X  R2  = 0.58  عدد القرنات في المتر المربع

  X Y= 496.18+83.24  R2  = 0.38  عدد البذور في القرنة

  Y = 1252.98 + -2.92X  R2  = 0.01  بذرة1000وزن 

  

لصفات النمو المدروسة ومكونات R2یوضح معادالت االنحدار الخطي وقیم معامل التحدید ) 11(جدول 

  الحاصل مع حاصل البذور في وحدة المساحة للموسم الثاني

  قیم معامل التحدید  معادلة االنحدار الخطي  ةالصف

Y = 933.86+2.77XR2  ارتفاع النبات = 0.36  

Y =794.90+14.66  R2  مساحة الوریقة =0.60  

  Y = 1119.28+0.36X  R2  = 0.00  عدد النباتات في المتر المربع

  Y = 441.26+118.87X  R2  =0.25  طول القرنة

  Y = 919.00+29.80X  R2  = 0.45  عدد القرنات في النبات

  Y = 670.12+0.88X  R2  = 0.50  عدد القرنات في المتر المربع

Y=736.24+66.77X  R2  عدد البذور في القرنة = 0.31  

  Y=1247.00+-7.93X  R2  =0.11  بذرة1000وزن 

  

  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة التجربة) 12(جدول 

  الموسم الثاني  الموسم األول  

  القیمة  القیمة  الصفة

7.207.76  درجة تفاعل التربة

4.10  4.30  1-م. دیسمنزاالیصالیة الكهربائیة 

  39.00  38.00  كغم تربة/النتروجین الجاهز ملغم 

8.510.1  كغم تربة/الفسفور الجاهز ملغم 

  نسجة التربة

122كغم تربة/ الرمل غم

تربة مزیجیة غرینیة 650كغم تربة/ الغرین غم

228كغم تربة/ الطین غم
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