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 من القطن للتسميد المعدني والعضوي  أصنافاستجابة 

 انتصار هادي حميدي الحلفي

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية 

 الخالصة

جامعة بغداد فيي الموسيمي   –كلية الزراعة  –المحاصيل الحقلية علوم نفذت تجربة حقلية في حقل قسم 
بشيييكل  أوميي  الق ييي  للتسيييميد المعييدني والعسيييوت معيييا  نسيي  م تلفييية  أصييينا لدراسيية اسيييتجابة  1121و 1112

م ليييت معيييام ت ، المنشيييقة  تصيييميم الق اعيييات العاملييية المعشيييا      ييية مكيييررات  األليييوا  منفرد.اسيييتعمل ترتيييي  
سييييييماد معييييييدني حسيييييي   %211 إسييييييافة،يد(معاملة المقارنيييييية ) ييييييدو  تسم،الرئيسييييييية وشييييييملت وا  األلييييييالتسييييييميد 
اد المعييدني  نسييبة السييم إسييافة،2- يي   ييي 21سييماد عسييوت )م لفييات الييدواج ( بمقييدار %211 إسييافة،التوصية

 %71+  ميي  التوصييية %71د المعييدني  نسييبة السييما إسييافة، ميي  السييماد العسييوت  %17 +ميي  التوصييية 57%
األليييوا  مييي  العسوت.شيييملت  %57+  مييي  التوصييية %17اد المعيييدني  نسيييبة السييم إسيييافة،ميي  السيييماد العسوت 

 والشاتا.أشور و  021وكوكر  2مرسومي  ي  أصنا  أربعة ال انوية

م( ومتوسط ,21125وسم 21121معنويا في ارتفاع النبات ) 2النتائج تفوق الصنف مرسومي تأوسح
 ال مرييييةاألفييرع فييي عييدد  021غييم( للموسييمي  علييا التيييوالي  ينمييا تفييوق الصيينف كيييوكر 2.0و 2.2وز  الجييوز  )

 2-  .ه 2.002و 2.117حاصل ق   ز ر  لغ  أعلا أع ا( و 15.1و 11.2( وعدد الجوز )21.1و 20.1)
زييياد  معنوييية فييي معتييم صييفات النمييو والحاصييل  إليياالسييماد المعييدني والعسييوت  إسييافة أدتللموسييمي  بالتتيياب . 

ر ي حاصييل ق يي  الز ييعسييوت زييياد  فيي %71تسييميد معييدني +  %71المعامليية  أع ييتقياسييا بمعامليية المقارنيية  و 
عيييي  معامليييية  %22.11و  71.11قياسييييا بمعامليييية التسييييميد المعييييدني فقييييط ونسييييبة  %01.12و  01.22 نسييييبة 

( وعيييدد الجيييوز 21.1و  25.7ال مريييية )األفيييرع لتفوقهيييا فيييي عيييدد  التسيييميد العسيييوت فقيييط ولعييي  الموسيييمي  نتيجييية
والتسيميد معنوييا فيي جميي  الصيفات عيدا عيدد  األصينا ا ير التيدا ل  يي  بالتتاب  ، ( للموسمي  07.7و  05.7)

حاصيل  أعلياعسيوت  %71معيدني +  %71م  معاملة التسميد  021الصنف كوكر  أع اال سرية و  األفرع 
اسييت داج جييز   إمكانيييةسييتنتج ميي   ييذا الدراسيية نلعيي  الموسييمي .  2- يي . ه 1.011و  1021.للق يي  الز يير  لييغ 

 المعدني بالسماد العسوت لتحسي  النمو وزياد  الحاصل. السماد م 
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Abstract 

Afield experiment was conducted at the Experimental Farm, Department of 

Field Crop, College of Agriculture, University of Baghdad during 2009 and 2010 

Seasons to study the response of Cotton cultivars to mineral and organic fertilizers 

mixed in different rates or lonely. RCBD in split plots arrangement with three 

replications was used, main plots includedfertilizers treatments, control treatment 

(without fertilization), 100% mineral fertilizer as recommendation, 100% organic 

fertilizer (poultry manure) at rate of 10 ton.ha1-, 75% mineral fertilizer of 

recommendation + 25% organic, 50% mineral fertilization of recommended + 50% 

organic and 25% mineral fertilizer of recommendation + 75% organic. While subplot 

included four cultivars of cotton (Mersomi-1, Coker 310, Ashaur and Lachata.  

The results showed that Mersomi-1 was superior in plant height (122.8, 126.7 

cm), boll weight (4.4, 4.3 gm) for boll seasons, while coker variety was superior in 

number of sympodial (13.8, 12.6), boll number (28.1, 27.6) so gave highest seed 

cotton yield about 4.225 and 4.331 ton.ha1- for both seasons. Mineral and organic 

fertilization caused significant increases in most growth characters and yield 

compared with control treatment (without fertilizers). The treatment 50% mineral of 

the recommended + 50% organic increased seed cotton yield about 32.11% and 

30.84% compared with mineral fertilizers only and 52.66% and 44.62% for organic 

fertilizers onlyfor both seasons as a results for-its superior in sympodial numbers 

(17.5 and 16.2) and boll numbers (37.5 and 35.5) resp. There was significant 

interaction between cultivars and fertilization treatments in all characters except 

monopodial numbers. Cokers 310 cv. In the treatment of50% mineral + 50% organic 

gave highest seed cotton yield about 6.239 and 6.320 ton.ha1- for both seasons 

resp.We can concluded that organic fertilizers may replace some of mineral fertilizers 

to improve growth and increasing the yieldof cotton.   

 

 دمةـــالمق

 لغيييت المسييياحة المزروعييية بيييالعراق عيييام  إذ،رفيييي الق ييي اإلسيييتراتيجية األلييييا يعيييد الق ييي  أ يييم محاصييييل 
تعتمييد أغليي  دوج العييالم علييا الق يي  فييي دعييم (. 1) 2- يي .ه 1.1بمعييدج غليية   كتييار 11757حييوالي  1121

 إلييامكانيية متمييز  عالمييا وتصيل نسي تها  أليافي تحتيل  العمالية،كوني  يجلي  العملية الصيعبة لل لييد ويشيغل  اقتصياد ا
-20وتييد ل فييي صييناعة الغييزج والنسيييج وتشييكل ال ييذور النسييبة الباقييية يسييت ر  منهييا الزيييت  نسييبة  % 00-21
 %01-01ت ليييغ نسييي ت   ذتاليييوالتيييرو  ال يئيييية وتسيييت دم العسيييبة مصيييدرا لل يييروتي   األصييينا  بيييا ت   11%
ان فيا   األ يير  اآلونيةأني  ي حيف فيي  إاللرغم م  زياد المسياحة المزروعية  هيذا المحصيوج عالمييا علا ا(.12)

التراعيي   اسيت دامعد  أسيبا  أ مهيا عيدم  إلاالغلة ويعود ذلك  بان فا المساحة المزروعة في العراق مصحوبا 
 .العالية وعدم اال تمام بعمليات  دمة المحصوج وأ مها التسميد يةنتاجاإل ذاتالورا ية 

 %71بمقيدار  نتيا اإلالمحاصييل وتسي   زيياد  فيي  إنتيا المعدنيية دورا رئيسييا فيي زيياد   األسيمد تلع  
 سييراراإلو وتيد ور ا  ةبال يئية م يل تليول التربي سيراراإل إلياييددت  باسيتعمالهابالغية مأ  ال نوعيتي ، إالوتحسي  مي  

النتروجينييية والفوسييفاتية وال وتاسييية  األسييمد الق يي  لعميييات  أصيينا  اسييتجابة .وت تلييف(17و 1) نسييا اإلبصييحة 
 إسيييافة (. أ 11و 21و 27و 22)التيلييية ات النميييو والحاصيييل ونوعيييية فيييي صيييف األسيييمد  يييذا  تييير يرمييي   ييي ج 
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معيدج وز  الجيوز  وعيدد الجيوز معنويية فيي وزيياد   %21 نسيبة  األلييا زيياد  حاصيل  إلاأدى 2- . يKكغم 221
(. حصييلت زييياد  معنوييية فييي 22و21ان فييا  الحاصييل والنوعييية ) يسيي   إسييافت عييدم  أ فييي حييي   فييي النبييات

(. كمييا 25ا فييي صيفات النمييو ومكونيات الحاصييل )تير ير نتيجيية  2-  ييي.5O2Pكغيم211 إسييافة حاصيل ق يي  الز ير 
ورش  2-.  ييNكغيم 220حاصل ونوعية الق   المصرت معنوييا بكميية السيماد النتروجينيي المسيا  بمقيدار  تر ري

فيي  أ يراكميا  الجيوز ، يا فيي عيدد الجيوز المتفيتب للنبيات ومعيدج وز  تر ير م  ال وتاسيوم م   ي ج  2-غم.ه 275
المعدنييية المكلفيية  لألسييمد المفيير   جسييتعمااال(. ميي  الممارسييات الزراعييية التييي تقلييل ميي  10صييفات نوعييية التيليية )

 سيا,األ(. يعد التسميد العسوت حجر 20م  الم لفات العسوية ذات المصادر الم تلفة ) ستفاد اال ي  نتا لإل
 سيييرا اإلمييي  التليييول ال يئيييي النييياتج عييي   قييي جاإلو الزراعيييية  لألرسيييي اإلنتاجييييةاليييذت يجييي  وسيييع  لرفييي  القيمييية 

العسيوية بمعيدج  األسمد استعماج  إ (7)وآ رو  ع د العزيز  أوسبالمعدنية.  لألسمد غير العق ني  ستعماجاالب
م  العناصر الغذائية لعل م  النتروجي  والفسفور  ستفاد االزياد   صوبة التربة م    ج  إلاأدى  2-. ه   11

المجهرييية فييي التربيية وتحسييي  صييفاتها العيميائييية والفيزيائييية ممييا انعكيي,  حيييا األزييياد  نشييا   ميي   ييموال وتاسيييوم و 
 علا زياد  في حاصل ق   الز ر والشعر.

معنويييا فييي صييفات النمييو  أ ييراسييت دام م لفييات الييدواج   نسيي  معينيية كمصييدر للسييماد النتروجينييي  إ 
معنوييييا فيييي  أ يييرالسيييماد العسيييوت كمصيييدر للفسيييفور وال وتاسييييوم  إسيييافة( وا  11211212221وحاصيييل الق ييي  )

 إنتيا  أعلياالحصيوج عليا  إمكانيية. وتدكد الدراسات عليا (22) إسافت حاصل الق   مقارنة بعدم و صفات نمو 
المعدنيية النتروجينييية والفوسيفاتية وال وتاسييية وتعاملهيا ميي   األسييمد نوعييية عي   ريييس التسيميد المتييواز   يي   وأحسي 
 أحيدكلييا عليا  عتمياداالوا   أ يرلعل سماد مميزات معينة نس ية وقصور سيي  فيي جاني   ألن العسوية  األسمد 

(.   يس 222النيوع المرغيو  ليذا مي  السيرورت التعاميل  ينهيا ) أوالعم الم ليو   إلااإلنتاجبالمصادر قد ال يرقا 
 تير يروليفيات مي  السيماد المعيدني والعسيوت و ت ي  ل ذا البحل لمعرفية اسيتجابة التراعيي  الورا يية الم تلفية مي  الق

 ذلك في النمو والحاصل.

 العمل طرائق المواد و

المحاصيييل علييوم فييي حقييل التجييار  التيياب  لقسييم  1121و 1112نفييذت تجربيية حقلييية  يي ج الموسييمي  
( 2فييي تربيية مزيجيية  ينييية  واصييها العيميائييية والفيزيائييية م ينيية فييي جييدوج ) بغييداد،كلييية الزراعةاجامعيية –الحقلييية 

 علييامعييا وانعكييا, ذلييك  أوميي  الق يي  للتسييميد المعييدني والعسييوت بشييكل منفييرد  أصيينا  أربعييةمعرفيية اسييتجابة ل
 ةوب   ي المنشيقةاألليوا  . اسيت دم تصيميم الق اعيات العاملية المعشيا   ترتيي  وحاصل ق ي  الز ير ومكوناتي النمو 

 الرئيسية وشملت: األلوا  التسميد  م لت معام ت مكررات،

 .0Tوأع يت الرمز معاملة المقارنة ) دو  تسميد(.-2

يورييييا مصيييدرا  2-كغيييم. ه211( بمعيييدج 5و1) ةحسييي  التوصيييي %211 نسيييبة  السيييماد المعيييدني إسيييافة -1
( + 5O2P %21سييييوبر فوسييييفات    ييييي مصييييدرا للفسييييفور ) 2-كغييييم.ه 121(+ N%21للنتييييروجي  )

 .1Tوأع يت الرمز (.K%20ك ريتات  وتاسيوم )2-كغم.ه 211

 .2T.وأع يت الرمز 2-   .ه 21السماد العسوت )م لفات الدواج ( بمقدار  إسافة-0
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 .3Tالعسوت.وأع يت الرمزم  السماد %17م  التوصيات +  %57السماد المعدني  نسبة  إسافة -2

 .4Tم  السماد العسوت.وأع يت الرمز  %71م  التوصيات +  %71السماد المعدني  نسبة  إسافة -7

 .5Tم  السماد العسوت.وأع يت الرمز  %57م  التوصيات +  %17السماد المعدني  نسبة  إسافة -1

السييماد  أسيييف. والشيياتا أشييورو  021وكييوكر2_مرسييومي ييي  أصيينا  أربعييةشييملت  ال انويييةاأللوا  أمييا
ال يف مباشير  وال انيية عنيد  بعيداألوليا اليوريا علا دفعتيي   وأسيفتالزراعة،وال وتاسي دفعة واحد  ق ل  الفوسفاتي

ط ميي  ال بقيية السيي حية ق ييل الزراعيية. تمييت عمليييات  داييية التز ييير. ن يير السييماد العسييوت علييا سيي ب التربيية و ليي
ميروز  أربعةشملت  1م21كانت مساحة الوحد  التجري ية (. 5تحسير التربة و دمة المحصوج حس  التوصيات )

زرعييت  المغييذيات،انتقيياج  لمنيي األلييوا  م  ييي  2.7سييم وتركييت مسييافة 17 وأ ييرى   ر سييم وبييي  جييو 57المسييافة  ينهييا 
. تم ا تييار عشير  نباتيات عشيوائيا مي  كيل ليو  مي  ال  يو  الوسي ية 1121ا2ا21و  1112ا2ا27ال ذور في 

للنبييات  العليييوال مرييية وعييدد الجييوز  ال سييريةاألفييرع غيير  حسييا  ارتفيياع النبييات وعييدد المحروسيية عنييد الجنييي ل
 ورسييتبعاد الجييتييم جنييي حاصييل المييرزي  الوسيي يي  لعييل وحييد  تجري ييية بعييد ا ييذر   211ومعييدج وز   ووز  الجييوزا
و  1112ا2ا27نباتييات المقارنيية وتمييت فيييي  جييورميي   %11تفييتب  أسييا, علييااألولييا ة الجنييي وأ ييذتال رفييية 

حاصيييل ق ييي  الز ييير مييي  مجميييوع حاصيييل  لحسيييا األوليييا والجنيييية ال انيييية بعيييد شيييهر مييي  الجنيييية  1121ا2ا11
تم جم  وت وي  ال يانات للصفات المدروسة وحلليت ،2-حاصل ق   الز ر   . ه إلاالجنيتي  لعل لو  وتحويل  

م وقورنيييييت المتوسييييي ات الحسيييييا ية للمعيييييام ت باسيييييتعماج ا تبيييييار أ. . Genestatباسيييييتعماج  رنيييييامج  إحصيييييائيا
 (.15)%7بمستوى احتماج 

 الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة 1جدول 

 9010الموسم الثاني  9002 األول الموسم  صفات التربة
غرينية مزيجة 12.7 الرمل % النسجة

  ينية
غرينية مزيجة 22.0

 05.7 01.0 ال ي  %  ينية
 20.1 21.1 الغري  %

(PH )5.1 5.2 درجة تفاعل التربة 
1-Ds.m2.7 2.2 يصالية الكهربائيةإال 

 2-ملغرام.كغم 00.1 2-ملغرام.كغم 07.2 النتروجين الجاهز
 2-ملغرام.كغم 21.2 2-ملغرام.كغم 25.0 الفسفور الجاهز

 2-ملغرام.كغم 212 2-ملغرام.كغم 210 البوتاسيوم الجاهز
 %2.11 %2.11 المادة العضوية

 

 النتائج والمناقشة

 ارتفاع النبات

تفيييوق  إذالصيييفة،عييي  الموسييمي  فيييي  ييذا ل األصيينا فييروق معنويييية  يييي   وجيييود-1-ي حييف مييي  جييدوج 
و  210.1سم  ينما  لغ ارتفاع الصنف الشاتا اقل قيمة )211.5و  211.1الصنف مرسومي وبلغ ارتفاع نباتات  
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المعنوييية  ييي   اتاال ييت    إلييا أشييار( الييذت 0سييم( علييا التييوالي تتفييس  ييذا النتييائج ميي  نتييائج اللهي ييي )211.1
في ارتفاع نباتات الق  . تفوقت كافة معام ت التسميد المعدني والعسوت معنويا علا معاملة المقارنة  األصنا 

األوج فيييييي الموسيييييم  بالتتييييياب  %25.12و %71.72و %21.12و %01.52و %12.01 نسييييي  زيييييياد   لغيييييت 
 4Tفي الموسم ال اني كما تفوقت معاملة التسميد  %12.11و %25.55و %21.15و %02.12و %17.22و

م لعي  الموسييمي  وتتفيس  يذا النتييائج مي  مييا ,201.2و 201.2ارتفيياع  ليغ  أعليا أع يتعليا بياقي المعييام ت و 
تفيوق معيام ت التسيميد المعيدني والعسيوت معيا عليا معاملية  إلياا أشيارو ( اليذي  21، 21) و  توصل اليي  البياح 

الصينف كيوكر مي  معاملية  أع ياع  الموسمي  و لالتدا ل معنويا  منفرد. كا التسميد المعدني او العسوت بشكل 
بالموسييم  4Tمرسييومي ميي  معامليية التسييميد  والصيينفاألوج سييم فييي الموسييم 225.2ارتفيياع  لييغ  أعلييا4Tالتسييميد 

سيم  15.0وسيم 17.2وبليغ  0Tسم  ينميا  ليغ اقيل ارتفياع للصينف الشياتا فيي معاملية المقارنية 272.1ال اني وبلغ 
 للموسمي  علا التوالي.

9010و9002للموسمين  )سم(والسماد المعدني والعضوي والتداخل في ارتفاع النبات األصناف تأثير–جدول 
   

1112 1121 
 األصنا 
 
 التسميدمعام ت 

مرسومي 
2 

كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور
مرسومي 

2 
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 27.2 21.0 21.1 17.2 21.7 25.0 20.7 21.2 15.0 21.2 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
معدني  211%
(1T) 

212.1 221.2 217.2 211.1 212.1 211.1 221.1 221.2 212.0 227.0 

 عسوت  211%
(2T) 

217.0 211.2 211.7 217.0 221.0 215.5 211.2 217.7 221.2 212.2 

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

207.1 201.2 201.0 212.2 211.1 221.1 201.0 200.5 221.2 202.1 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

227.1 225.2 222.0 227.1 201.2 272.1 201.7 202.1 211.2 201.2 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

227.2 215.2 211.1 212.1 217.2 212.2 211.7 221.5 211.1 222.5 

  211.7 221.7 221.0 211.5 227.0 210.1 227.1 222.2 211.1 المعدج
L.S.D 0.05  21.25التدا ل    22.12السماد    0.2األصنا  22.01التدا ل    7.25السماد    1.20األصنا 

 

 للنبات الثمريةاألفرع عدد 

فيي  يذا الصيفة فيي كي  الموسيمي  وتفيوق الصينف  األصينا الفيروق المعنويية  يي   0ت ي  نتائج جدوج 
 ميرت للنبيات عليا التيوالي  فيرع 20.1و 20.1معيدج  ليغ  أعليا أع ياو  األصينا معنوييا عليا بياقي  021كوكر 

 أع ييامرسييومي بالموسييم ال يياني و  األوج والصيينفبالموسييم  22.1اقييل معييدج  لييغ  أشييورالصيينف  أع ييافييي حييي  
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( 0اللهي ي ) إلي تتفس  ذا النتائج م  ما توصل .األصنا الورا ية  ي   أدتاال ت    إلاويعود ذلك  فرع 22.1
 لنباتات الق  . األفرع ال مريةفي عدد  األصنا ا ت    إلا أشارالذت 

اقيل  أع يتالمعام ت السيمادية تفوقيت جميعهيا عليا معاملية المقارنية التيي  أ ي حف م  نف, الجدوج 
 أع ير أع يتمعنوييا و  4Tللنبات لعي  الموسيمي  عليا التيوالي.  ينميا تفوقيت المعاملية  فرع 5.5و 5.7القيم وبلغت 

ع  المعيام ت  1Tفرع  مرت للنبات ك  الموسمي  ولم ت تلف المعاملة السمادية 21.1و  25.7 لغ  لألفرععدد 
2T  3وT  5وT    فيي تحسيي  تهويية التربية  العسيوية األسيمد  تير ير إليامعنويا في ك  الموسمي  وقد يعيود السي

العناصيير  افرالمعدنييية فييي تييو  األسييمد ودور  بالمييا  وزييياد  جا زييية العناصيير الع ييرى والصييغرى  االحتفييا وقا لييية 
 معنويييا تيير يرالالمسييافة وكييا   لألسييمد  األصيينا (.ا تلفييت اسييتجابة 11و 2)  يي ج موسييم النمييوال زميية للنمييو 

للموسيمي  عليا التيوالي واقيل قيمية  11.1و  12.1 لغيت  4Tللصينف كيوكر مي  المعاملية السيمادية تدا ل وأفسل
وللصيينفي   األوج فيرع  ميرت للنبيات فيي الموسيم  1.1 لغيت  0Tمي  معاملية المقارنيية  أشيورلصينف ا لتيدا ل كانيت
 .عاملة المقارنة في الموسم ال انيوالشاتا م  المأشور 

 9010و9002األفرع الثمريةللموسمين والسماد المعدني والعضوي والتداخل في عدد  األصنافتأثير 3جدول 

1112 1121 

 األصنا 
 

 معام ت التسميد

مرسومي 
2 

كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور
مرسومي 

2 
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 1.1 2.1 1.1 5.1 5.7 2.1 1.1 5.1 5.1 5.5 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
 21.1 20.1 22.1 21.1 21.1 20.1 27.1 21.1 20.1 20.1 (1Tمعدني ) 211%
 21.1 21.1 22.1 20.1 22.7 21.1 21.1 22.1 20.1 22.7 (2Tعسوت ) 211%

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

22.1 20.1 20.1 22.1 20.7 21.1 22.1 27.1 22.1 20.5 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

21.1 12.1 21.1 27.1 25.7 22.1 11.1 25.1 22.1 21.1 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

20.1 27.1 21.1 20.1 20.1 21.1 20.1 22.1 21.1 21.1 

  21.2 21.2 20.1 22.1  21.0 22.1 20.1 21.1 المعدج
L.S.D 0.05  1.12التدا ل  2.21السماد 1.71األصنا  1.20التدا ل 2.51السماد 1.11األصنا 

 

 عدد الجوز الكلي للنبات

معيدال  أع يا إذكي  الموسيمي  فيي تفوق الصنف كوكر معنويا في  ذا الصيفة  إلا2تشير نتائج جدوج 
للنبيييات  األفيييرع ال مريييةتفوقيي  فييي معيييدج عييدد  إلييياعليييا التوالي.وقييد يرجييي  السيي    للموسييمي  15.1و 11.2 لييغ 

لاأشيييار ( اليييذت 0( ويتفيييس  يييذا مييي  نتيييائج اللهي يييي )2)جيييدوج  معنوييييا فيييي صيييفة عيييدد الجيييوز  األصييينا ا يييت    ا 
معنويييا  4T، تفوقييت المعامليية السييمادية0Tتفوقييت جمييي  المعييام ت السييمادية معنويييا علييا معامليية المقارنيية للنبييات. 

 %01.01و  %11.00جوزا للنبات ك  الموسمي   زياد  مقيدار ا  07.7و  05.7علا باقي المعام ت وبلغت 
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فيي الموسيم ال اني.وقيد يعيود السي   فيي  %01.15و  %21.12و  األوج فيي الموسيم  2Tو  1Tع  المعياملتي  
ياد  النمو وتعوي  مجميوع  سيرت جييد والماد  العسوية مما يعمل علا ز  NPKألساسيةاتوفر العناصر  إلاذلك 
 و  ( وتتفييس  ييذا النتييائج ميي  مييا توصييل إلييي  البيياح 21زييياد  معييدج التم يييل فيييزداد  ييذلك عييدد الجييوز المتعييو  )ميي  
المعيدني  أوتفوق التوليفات السمادية العسوية والمعدنية عليا معيام ت التسيميد العسيوت  إلا( حيل أشاروا 21)

 لغييت  4Tميي  المعامليية السييمادية أشييوركييا  التييدا ل معنويييا وأفسييل توليفيية كانييت للصيينف  ،المسييا  بشييكل منفييرد
الصينف مرسيومي فيي معامليية المقارنية اقيل قيمية  لغييت  أع يا ينمييا  جيوز  للنبيات لعي  الموسيمي  02.1و  22.7
 جوز  للنبات للموسمي  علا التوالي. 5.2و  2.0

 والسماد المعدني والعضوي والتداخل في عدد الجوز الكلي للنبات األصنافتأثير 4جدول 
  9010و9002للموسمين

 

 )غم( وزن الجوزة

غيم 2.0و 2.2تفيوق الصينف مرسيومي وبليغ  إذ األصينا  يي   المعنيوت اال يت   7تتهر نتائج جيدوج 
 0.1األوج وغيم بالموسيم 0.7و 0.2و 0.5 ت  لغيتوالشياتا معيدالأشور كيوكر و  األصينا  أع يتللموسمي   ينما 

(.وتفوقييت جمييي  المعييام ت 0تركي هييا الييورا ي ) فييياال ييت    إليياغييم بالموسييم ال يياني. و ييذا يعييود 0.7و 0.7و
 %71و %21.01و %21.27و %71.01و %70.12السييمادية معنويييا علييا معامليية المقارنيية  زييياد  مقييدار ا 

علييييييا التييييييوالي فييييييي الموسييييييم  %71و %22.1و %21.1و %12.1و %71.1األوج وعلييييييا التييييييوالي بالموسييييييم 
غيم للموسيمي . 22.و 2.0متوسيط  ليغ  اأعلي أع تمعنويا علا باقي المعام ت و  2Tال اني.كما تفوقت المعاملة 

وزيياد  قا ليية حفيف الميا   الفيزيائيية والعيميائيية الماد  العسوية في تحسي   واص التربية تر ير إلاقد يعود الس   

9002 9010 

 األصنا 
 

 معام ت التسميد
 2مرسومي 

كوكر 
021 

 2مرسومي  المعدج الشاتا أشور
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 2.0 20.7 22.1 21.1 22.0 5.2 2.0 21.1 21.2 2.2 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
 10.5 17.1 12.1 11.2 10.2 11.0 11.5 12.2 10.5 12.1 (1Tمعدني ) 211%
 11.1 00.7 17.2 12.0 15.7 11.1 12.1 11.2 17.2 17.1 (2Tعسوت ) 211%

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

12.0 01.5 11.1 07.2 01.7 15.2 02.0 02.7 01.5 01.2 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

01.2 05.2 22.7 02.1 05.7 02.2 02.1 01.7 02.1 07.7 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

11.2 11.2 11.7 01.2 11.1 12.0 12.1 17.1 02.5 15.1 

  11.0 11.1 15.1 11.1  15.1 12.1 11.2 10.1 المعدج
L.S.D 0.05  2.27التدا ل     2.12السماد     2.11األصنا  0.22التدا ل     2.20السماد     2.12األصنا 
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تحسييي  النمييو وتييوفير المييواد الغذائييية ال زميية لزييياد  معييدج وز   إلييا أدىممييا  للنبييات وتجهيييز العناصيير الغذائييية
للمعام ت السمادية  األصنا (.كما ا تلفت استجابة 21و21) و  الباح  إلي ( و ذا يتفس م  ما توصل 7الجوز  )

متوسييط ليييوز   أعلييا2Tتوليفيية الصيينف مرسييومي ميي  معامليية التسييميد  أع ييتالم تلفيية بشييكل معنييوت للموسييمي  و 
 0Tفيي معاملية المقارنية ) يدو  تسيميد(  أشيورالصينف  أع ياغم للموسيمي  عليا التيوالي و 7.1و  7.0الجوز   لغ 

 غم لع  الموسمي .1.2اقل قيمة  لغت 

 2009للموسمين والسماد المعدني والعضوي والتداخل في متوسط وزن الجوزه )غم(  األصنافتأثير 5جدول 
 9010و

1112 1121 

 األصنا 
 

 معام ت التسميد

مرسومي 
2 

كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور
مرسومي 

2 
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 0.1 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1 0.2 1.2 0.1 1.7 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
 2.5 0.1 0.1 0.1 2.1 2.0 0.7 2.2 0.1 0.2 (1Tمعدني ) 211%
 7.0 2.1 0.2 0.1 2.0 7.1 2.2 0.5 0.1 2.2 (2Tعسوت ) 211%

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

2.2 0.7 0.2 0.0 0.1 2.0 0.7 0.0 0.2 0.5 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

2.2 0.1 0.7 0.5 0.5 2.2 0.7 0.2 0.1 0.1 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

2.1 0.1 0.1 0.7 0.2 2.7 0.5 0.7 0.1 0.2 

  0.7 0.7 0.1 2.0  0.7 0.2 0.5 2.2 المعدج
L.S.D 0.05  1.11التدا ل    1.21السماد    1.12األصنا  1.12التدا ل   1.27السماد   1.12األصنا 

 

 بذرة )غم( 100وزن 

وتفوقيييت جميييي   الدراسييية معنوييييا فيييي  يييذا الصيييفة أصييينا    عيييدم ا يييت1يتسيييب مييي   يانيييات الجيييدوج 
غيييييييم 5.7و 5.2اقييييييل قيميييييية وبلغييييييت  أع يييييييتالتييييييي  0Tالمعييييييام ت السييييييمادية معنويييييييا عليييييييا معامليييييية المقارنيييييية 

 نسييبة زييياد   4Tغييم للموسييمي  علييا التييوالي فييي معامليية التسييميد 21.0غييم و 21.2قيميية  لغييت  أعلاللموسييمي .و 
فيييي  %25.22و  %21.12وبنسيييبة  األوج فيييي الموسيييم  2Tو  1Tعييي  المعييياملتي   %25.25و %21مقيييدار ا 

 أ  إلياويعيود السي    في كي  الموسيمي  5Tمعنويا ع  المعاملة  3Tالموسم ال اني، ولم ت تلف المعاملة السمادية
 إلييا إسييافة كيميييائيكسييماد  أسيييفتزييياد  جا زييية العناصيير المعدنييية التييي  إلييا أدتالعسييوية  األسييمد  إسييافة

زيياد  التم ييل السيوئي وبالتيالي  إلاأدىيمحتوا ا م  العناصر الصغرى وزياد  قا لية التربة ل حتفيا  بالر وبية مميا 
. تتفس  يذا لوحدا عيميائيال أوتراعم المواد الغذائية في ال ذور  نسبة اع ر مقارنة باستعماج السماد العسوت لوحدا 

 أدتالسييماد العسييوت كم لفييات للييدواج   إسييافة أ  إلييا أشييارواالييذي   (11و 21و2النتييائج ميي  نتييائج البيياح ي  )
حاصييل وبالتييالي زييياد  فييي التربيية وتحسييي  صييفاتها وانعكيي, ذلييك فييي زييياد  مكونييات ال pو Nزييياد  جا زييية  إلييا
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في الموسم  4Tكا  التدا ل معنويا في ك  الموسمي  وأفسل توليفة كانت للصنف مرسومي في .الحاصل النهائي
 غم في الموسم ال اني.21.7وبلغت  4Tفي  أشورغم والصنف 21.1 األوج وبلغت

 1112بذرة )غم( للموسمين  100والسماد المعدني والعضوي والتداخل في وزن  األصنافتأثير 6جدول 
 1121و

1112 1121 
 األصنا 
 

 معام ت التسميد

مرسومي 
2 

كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور
مرسومي 

2 
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 1.2 1.2 5.1 5.7 5.2 1.2 5.1 5.2 5.2 5.7 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
 22.1 21.7 21.1 22.7 22.1 22.7 21.5 21.7 21.1 21.2 (1Tمعدني ) 211%
 21.5 21.1 2.2 21.7 21.0 21.2 21.7 21.1 21.1 21.7 (2Tعسوت ) 211%

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

22.0 21.1 21.2 21.2 21.1 22.2 22.2 21.5 21.0 21.2 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

21.1 22.2 22.5 21.2 21.2 21.2 21.2 21.7 21.2 21.0 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

22.1 21.0 21.1 21.1 21.5 22.7 21.5 21.2 21.2 21.2 

  21.0 21.0 21.7 21.1  21.7 21.1 21.2 21.1 المعدج
L.S.D 0.05  األصناn.s األصنا  1.11التدا ل    1.11السمادn.s1.21التدا ل 1.00السماد 

 

 1-طن.هحاصل قطن الزهر 

حاصيييل  ليييغ  أعليييا أع يييا إذ األصييينا تفيييوق الصييينف كيييوكر معنوييييا عليييا بييياقي  5ت يييي  نتيييائج جيييدوج 
التييييوالي يلييييي  الصيييينف مرسييييومي وبلييييغ حاصييييل   علييييا 1121و 1112للموسييييمي   2- يييي .ه 2.002و 2.117
 0.271و 2.12. دو  فيرق معنيوت  ينهميا وبليغ حاصيلهما أشيورالصنفي  الشاتا و  م 2-  .ه 2.211و 2.120
في الموسيم ال ياني. وقيد يعيود تفيوق الصينف كيوكر فيي  2-  .ه 0.010و 0.017األوج وفي الموسم  2-  .ه

كميا تفوقيت جميي  المعيام ت (.7و 2  وعدد الجوز في النبات )الجيدوال األفرع ال مرية ذا الصفة لتفوق  في عدد 
للموسييمي ،  ينمييا  2- يي .ه 2.115و  2.151اقييل حاصييل  لييغ  أع ييتالتييي  0Tالسييمادية علييا معامليية المقارنيية 

 نسيييبة زيييياد  عييي   4Tكييي  الموسيييمي  فيييي المعاملييية السيييماديةفيييي 2- ييي .ه 7.221و  7.151حاصيييل  ليييغ  أعليييا
فييي الموسييم  %22.11و  %01.12و  األوج فييي الموسييم  %71.11و  %01.22 لغييت  2Tو  1Tالمعيياملتي  

عدد الجوز و  )وفي مكونات الحاصل  (ال مريةاألفرع لعونها تفوقت في صفات النمو )ارتفاع النبات وعدد  ال اني
( وقد يعود 11و  21وتتفس  ذا النتائج م  ما توصل إلي  الباح ي  )(  1و 7و 0و 1( )الجداوج  ذر   211وز  

 إسيافةتفوق  ذا المعاملة فيي مكونيات الحاصيل نتيجية تحسيي   يواص التربية وزيياد  احتفاتهيا بالميا   إلاالس   
الليذا  عمي  عليا زيياد  عيدد  Pالمسيا  و K يلية موسيم النميو و Nوفير ة عمليت عليا عيميائييال األسمد  إ  إلا

للمعيام ت  األصينا (.كانيت اسيتجابة 11،  21،  1الجييد للنبيات ) اإلنتا الجوز ووز  الجوز  مما انعك, علا 
لصييينف كيييوكر فيييي المعاملييية لتدا  2- ييي .ه 1.011و 1.102حاصيييل  ليييغ  وأفسيييل ةالسيييمادية الم تلفييية معنويييي
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 1.221معاملييية المقارنييية اقيييل حاصيييل  ليييغ  مييي  أشيييورالصييينف  تيييدا ل أع ييياعييي  الموسيييمي .  ينميييا ل4Tالسيييمادية
است داج جز  م  السماد المعدني بالسيماد العسيوت للحصيوج  إمكانية.نستنتج م   ذا الدراسة 2-  .ه 2.111و

 باتجاا الزراعة العسوية. أفسلعلا نمو وحاصل 
 
للموسمين  (1-حاصل قطن الزهر )طن.هوالسماد المعدني والعضوي والتداخل في  األصنافتأثير 7جدول 

 9010و 9002
1112 1121 

 األصنا 
 

 معام ت التسميد

مرسوم
 2ت 

كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور
مرسومي 

2 
كوكر 
021 

 المعدج الشاتا أشور

 2.211 2.101 1.221 2.071 2.151 2.150 2.221 2.111 2.115 2.115 (0Tالمقارنيييييييييييييييييييييية )
 2.072 2.202 0.102 0.111 0.212 2.200 2.127 0.125 0.221 0.211 (1Tمعدني ) 211%
 0.112 2.212 0.201 0.211 0.271 0.271 2.111 0.101 0.112 0.721 (2Tعسوت ) 211%

معدني 57%
 (3Tعسوت )17%

7.122 2.512 2.111 2.152 2.712 7.021 2.102 2.111 2.101 2.722 

معدني 71%
 (4Tعسوت)71%

7.502 1.102 2.222 2.121 7.151 7.111 1.011 2.121 2.221 7.221 

معدني 17%
 (5Tعسوت)57%

7.120 2.120 0.112 0.502 2.115 2.251 2.271 0.517 0.721 2.212 

  0.017 0.010 2.002 2.211  0.212 0.271 2.117 2.120 المعدج
L.S.D 0.05  1.211التدا ل   1.225السماد    1.227األصنا  1.127التدا ل  1.251السماد1.217األصنا 
 

 المصـــــادر

 في إنتاجيةالتعامل  ي  التسميد المعدني والعسوت والحيوت  تر ير.  1122 علي.شيري  متفر  ال ليل، -2
 بغداد.جامعة  –تير كلية الزراعة ماجس الب ستيكية.رسالةمحصوج ال ما ة في ال يوت 

 السماد تر ير.  1117 الع ودت.موفس ع د الرزاق وانتصار  ادت الحلفي و ادت محمد كريم  النقي ، -1
 .22–12(:2) 01العلوم الزراعية العراقية مجلة  ق  .الال وتاسي في نمو وحاصل صنفي  م  

الحما  الد نية. دراسة الصفات الحقلية والحاصل ونسبة الزيت 1120جاسم  سير علي ع د.  اللهي ي، -0  وا 
الزراعة.  كلية-المحاصيل قسم–(: رسالة ماجستير G. hirsatumLم  الق  : ) أصنا ل مانية 

 جامعة تعريت.
نتا ا في صفات نمو و إسافتهالسماد العسوت ومواعيد  أنواع تر ير. 1112عمار وفيس.  زيود، -2  صنف الق   ا 

قسم المحاصيل الحقلية  –في ترو  من قة الغا . رسالة ماجستير  ألياف ونوعية  2-00حل  
 جامعة تشري . سوريا. –كلية الهندسة الزراعية  –

السماد المعدني والعسوت في  تر ير.  1115 علي.محمد علي وسمير علي جراد وبسام نهيت  العزيز،ع د  -7
مجلة جامعة تشري  للدراسات والبحول  .21النمو وبع  مكونات محصوج صنف الق   حل  

 .211 – 222( : 7) 12 ال يولوجية.العلمية سلسلة العلوم 
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والمياا  ألراسيا. معهد بحول العيماوية األسمد في  لإلسرا ال يئية   اراآل. ندو  حوج  1112 قنديل،ن يل. -1
 العربية.جمهورية مصر  وال يئة.القا ر ،

 الصناعية. للمحاصيلالشركة العامة  الق  .ع  محصوج  إرشادية. نشر   1111 العراقية.وزار  الزراعة  -5
الهيئة العامة للبحول  الزراعية.ال اص ل يانات المحاصيل  إلحصائيا. العرا, 1121وزار  الزراعة.  -1

 .12 ص:الزراعي ع  االقتصادقسم بحول  الزراعية.
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