
0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 599 - 

 

تأثيخ مدافات الدراعة ومدتهى البهرون والشتخوجين في تخكيد بعض العشاصخ الغحائية في االوراق 
  في تخبة جبدية Brassica oleracea  var. italica Plenck والقخص الدهخي لمبخوكمي

 
 أحسج شسذ صالح الدعجون  نهر الجين دمحم مهاوش أ.د.

 جامعة تكخيت/ كمية الدراعة 
 قدؼ عمؾم التخبة والسؾارد السائية

   

 (11/10/0202، قبل لمشذخ في  7/11/0202)قجم لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
لجراسة اثخ مدافات الدراعة  0202 - 0212أجخيت تجخبة حقمية في  حقؾل كمية الدراعة جامعة تكخيت لمسؾسؼ الدراعي 

ومدتؾى التدسيج الشتخوجيشي و البؾرون في نسؾ و حاصل البخوكمي في تخبة جبدية. تزسشت الجراسة ثالثة عؾامل العامل األول وىؾ 
( عمى التختيب . D4و  D3و  D2و  D1سؼ( ) 13و  33و  53و  53عامل السدافة بيؽ الشباتات وتزسؽ اربع مدافات ىي )

(، عمى التؾالي N2و N1( )1-.ىكتار N)كغؼ  152، 72لثاني مدتؾى إضافة الشتخوجيؽ وتزسؽ مدتؾييؽ مؽ الشتخوجيؽ ىسا والعامل ا
 1(. والعامل الثالث مدتؾى إضافة البؾرون وتزسؽ مدتؾييؽ مؽ البؾرون ىي )بجون اضافة بؾرون و N% 51عمى شكل سساد اليؾريا )

أعظى  N2(.بيشت الشتائج أن السدتؾى الشتخوجيشي B% 17ب عمى شكل حامض البؾريػ )( عمى التختيB1و B0( )  1-.ىكتارBكغؼ
، إذ بمغ تخكيد الشتخوجيؽ في الجدء الخزخي و القخص الدىخي في السدتؾى الثاني   N1قيسًازيادة معشؾية واضحة مقارنة بالسدتؾى 

N2( عمى التختيب، أما في السدتؾى االول  5.20و  0.72أذ بمغ )%N1 ( عمى التختيب، بمغ تخكيد الكبخيت   0.35و  0.35غ )بم%
%( عمى التختيب ، متفؾقا و بديادة معشؾية 2.5.2و  2.321في السجسؾع الخزخي و القخص الدىخي  لمسدتؾى الشتخوجيشي الثاني )

رون  في السجسؾع %( عمى التختيب  و بمغ تخكيد البؾ  .2.51و   2.515الحي اعظى معجل بمغ ) N1مقارنة بالسدتؾى االول 
( عمى التختيب . متفؾقا و 1-.كغؼ Bممغؼ 51.23و  12.13قيسًا بمغت ) N2الخزخي و القخص الدىخي  لمسدتؾى الشتخوجيشي الثاني 

( عمى التختيب. أدت اضافة سساد 1-.كغؼ Bممغؼ 55.11و  .17.3الحي اعظى معجل بمغ ) N1بديادة معشؾية مقارنة بالسدتؾى االول 
ممغؼ  51..5(  و  00.52( إلى زيادة معشؾية في محتؾى االوراق و القخص الدىخي مؽ البؾرون بمغت1-.ىكتارBكغؼ 1عجل )البؾرون بس

                                           
() الثانيالباحج  رسالة ماجستريمستل من. 
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سؼ  13( عمى التختيب. أدى إتباع السدافة الدراعية 1-ممغؼ كغؼ 50.15و   15.50( فيسا اعظت معاممة السقارنة معجل بمغ ) 1-كغؼ
دة معشؾية في تخكيد الشتخوجيؽ و البؾرون و الكبخيت في االوراق و القخص الدىخي. أعظى التجاخل ( إلى زياD4بيؽ نباتات البخوكمي )

( لتخكيد الشتخوجيؽ و البؾرون و D4N2B1( أعمى قيسة عشج السعاممة )B( والبؾرون )D( ومدافات الدراعة )Nالثالثي بيؽ الشتخوجيؽ )
 الكبخيت في االوراق و القخص الدىخي. 

 ية: بخوكمي ، بهرون ، نتخوجين ، مدافات زراعة ، تخبة جبدية.كمسات مفتاح

 

 

 

Effect of Plant Spacings and Level of Boron and Nitrogen on Concentration of some 

Nutrients in Leaves and Floral Heads of Broccoli (Brassica oleracea  var. italica 

Plenck) in a gypsiferous soil 
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Abstract:  
A field experiment was conducted in the fields of the Faculty of Agriculture, Tikrit University for 

the 2019-2020 agricultural season to study the effect of plant spacings and the level of nitrogen and 

boron fertilization on growth and yield of broccoli in a gypsiferous soil. The study included three 

factors, the first factor, plant spacings included four distances (35, 45, 55, and 65 cm) (D1, D2, D3, and 

D4), respectively. The second factor, the level of nitrogen application, included two levels of nitrogen, 

which are 70 and 140 (kg N ha-1) (N1 and N2), respectively in the form of urea fertilizer (46% N). The 

third factor was the level of boron application and it included two levels of boron, which are (without 

boron addition and 6 kg B. ha-1) (B0 and B1), respectively, in the form of boric acid (17% B). Results 

showed that nitrogen level N2 gave a clear significant increase compared to the N1 level, as the nitrogen 

concentration in the vegetative part and the blossom disc in the second level N2 reached (2.79 and 

3.02%), respectively, while in the first level N1 it reached (2.53 and 2.53%). The concentration of sulfur 

in the shoot and the floral heads for the second nitrogen level reached (0.501 and 0.389%), respectively, 

with a significant increase compared to the first level N1, which gave an average of (0.464 and 0.368%), 

respectively, and the concentration of boron in the shoot and the floral heads for the second nitrogen 

level N2 (19.15 and 36.95 mg B; kg-1), respectively and was superior with significant increase 

compared with  the first level N1, which gave an average of (17.58 and 33.61 mg B kg-1), respectively. 

Application  of boron fertilizer at a rate of (6 kg B. ha-1) resulted in a significant increase in the content 
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of leaves and floral heads of boron, reaching 22.40 and 38.41 mg kg-1), while the control treatment gave 

a rate of (14.32 and 32.14 mg kg-1). ) Respectively. Following the distance 65 cm between broccoli 

plants (D4) led to a significant increase in the concentration of nitrogen, boron, and sulfur in the leaves 

and the floral heads. The triple interaction between nitrogen (N) and plant spacings (D) and boron (B)  

(treatment D4N2B1) gave the highest value for nitrogen, boron, and sulfur concentrations in leaves and 

the floral heads. 

keywords: broccoli, boron, nitrogen, plant spacings, gypsiferous soil. 

 

 

 السقجمة

يعج الشتخوجيؽ مؽ العشاصخ الغحائية الزخورية واالساسية التي يحتاجيا الشبات في مخاحل نسؾه السختمفة فيؾ       
 ATPومخكب الظاقة الـ   NADPH2و  NADH2يجخل في بشاء البخوتؾبالزم والبخوتيشات واالنديسات ومخافقاتيا مثل 

و فيتاميؽ و الشياسيؽ )حامض الشيكؾتيؽ( وبعض  Bكسا يجخل في تكؾيؽ بعض الفيتاميشات مثل: مجسؾعة فيتاميؽ 
مشغسات الشسؾ الشباتية )االوكديشات و الدايتؾكيشيشات( والقمؾيجات وفي تكؾيؽ جديئة الكمؾروفيل، كسا يعج  ميسًا في 

الظاقة الالزمة لمكيام بالفعاليات الحيؾية التي تحجث في عسمية البشاء الزؾئي، و التشفذ وحرؾل الشبات عمى 
% مؽ مكؾنات الغالف الجؾي غيخ ان محتؾى التخب 72الشبات. وفي الظبيعة فيؾ واسع االنتذار ويكؾن حؾالي  

ج %  لحلػ تعج جاىديتو في التخبة أمخا ىاما لإلسيام بديادة إنتا 2.3 – 2.1الدراعية مشو  قميل ججًا  وال يتجاوز 
(. إن الكسيات القميمة مؽ الشتخوجيؽ في التخبة قج ال تمبي احتياجات الشباتات السختمفة 1(  و )7السحاصيل الدراعية )

( 02مسا يدتجعي دائسا التؾجو نحؾ التدسيج السعجني وتعج اليؾريا مؽ أىؼ األسسجة السدتعسمة في ىحا السجال )
(( وتختمف الكسية السظمؾبة مشو لمحرؾل عمى 17وخدنيا وإضافتيا الحتؾائيا العالي مؽ الشتخوجيؽ وسيؾلة نقميا 

أقرى عائج إلى حج كبيخ، بتبايؽ خرائص التخبة والغخوف السشاخية واحتياج الشبات السدروع. إن األساس الرحيح 
ئية السختمفة مؽ لمدراعة يبجأ باختيار مدافة الدراعة السشاسبة بيؽ الشباتات التي تحجد مجى استفادتيا مؽ العؾامل البي

درجة الحخارة ، اإلضاءة ، التغحية ، الخطؾبة ، التيؾية و غيخىا و بحلػ تزسؽ حرؾليا عمى احتياجاتيا مؽ ىحه 
العؾامل الحي يشعكذ في قؾة الشسؾ و زيادة الحاصل، وكحلػ تدييل عسمية الخجمة لمسحرؾل والديظخة عمى االمخاض 

الحاصل تتاثخ بالسداحة التي يذغميا الشبات الؾاحج ، اذ ان تعخيض ( أن نسؾ الشبات و كسية 5و الحذخات  )
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السجسؾع الخزخي الكبخ قجر مسكؽ مؽ ضؾء الذسذ وكحلػ الحج مؽ التشافذ الذجيج في الحرؾل عمى الساء و 
شسؾ العشاصخ الغحائية مؽ التخبة قج يذجع الشبات عمى ان يشسؾ جيجا و ىحا يمدم تحجيج اندب السدافات الدراعية ل

الشبات و كحلػ تؾفيخ ما يحتاجو مؽ العشاصخ الغحائية. يتؾاجج عشرخ البؾرون في جسيع انؾاع التخب ولكؽ بذكل 
فقط مؽ كسيتو قابمة لالمتراص مؽ قبل الشبات وتدبب الكسيات الكبيخة مشو تدسؼ الشبات وتعتبخ زيادة  3متفاوت % 

زاد بيؽ ىحيؽ العشرخيؽ، فؾجؾد الكالديؾم بتخكيد مختفع عشج الكالديؾم مؽ اىؼ ا سباب نقص البؾرون بدبب وجؾد ت
يقمل امتراص البؾرون مؽ قبل الشبات.   يمعب عشرخ البؾرون دور ميؼ في العجيج مؽ الؾعائف   PHارتفاع رقؼ الـ

ثيل ( ن البؾرون يمعب دور ميؼ في تس57الفديؾلؾجية التي تحجد بجورىا مؽ نسؾ وتظؾر إنتاجية الشبات فقج ذكخ )
البخوتيشات و الكاربؾىيجرات  واألحساض الشؾوية و ان نقرو يؤدي الى انخفاض االنتاج نؾعا و كسًا. كسا  يمعب دورا 

(. تؾجج العجيج مؽ العؾامل التي تؤثخ عمى امتراص 55في تخاكؼ الدكخيات وانخفاض عسمية التسثيل الكاربؾني )
التخبة ومحتؾى التخبة مؽ الكاربؾنات و رطؾبة التخبة و السادة  PHالبؾرون مؽ قبل الشبات ومؽ اىؼ ىحه العؾامل 

(. يعج البخوكمي غحاء مثالي بدبب محتؾاه العالي مؽ الكخبؾىيجرات و الفيتاميشات و العشاصخ الغحائية، 11العزؾية )
تبخ البخوكمي (، لحلػ يع52كسا يحتؾي عمى مزادات االكدجة التي تمعب دورا ىاما في مكافحة االمخاض الدخطانية )

مؽ السحاصيل الؾاعجة التي بجأ يقبل عمييا السدارعؾن في العخاق لحلػ ىشاك حاجة الى وضع قاعجة بيانات بإدارة 
تدسيج ىحا السحرؾل في عل عخوف التخب الجبدية. و نغخا لقمة الجراسات الستعمقة حؾل تأثيخ مدافات الدراعة و 

عض العشاصخ الغحائية في االوراق و القخص الدىخي لمبخوكمي ، فقج جاءت التدسيج بالشتخوجيؽ و البؾرون في تخكيد ب
ىحه الجراسة بيجف معخفة تأثيخ مدافات الدراعة و مدتؾى التدسيج بالبؾرون و الشتخوجيؽ في تخكيد الشتخوجيؽ و 

 البؾرون و الكبخيت في االوراق والقخص الدىخي و ندبة تؾاجج عاىخة الداق االجؾف . 

 خائق العسل السهاد و ط

 مهقع التجخبة و تحميالت التخبة الخوتيشية 

في محظة بحؾث قدؼ عمؾم التخبة و  0202-0212نفحت التجخبة الحقمية خالل السؾسؼ الدراعي الذتؾي             
 – 52ت عيشات عذؾائية مؽ تخبة الحقل قبل الدراعة عمى عسقذجامعة تكخيت. أخـ –السؾارد السائية في كمية الدراعة 

ممؼ لتقجيخ بعض الرفات  0سؼ ثؼ خمظت خمظًا متجاندًا وجففت ىؾائيا وطحشت ثؼ مخرت بسشخل قظخ فتحاتو  2
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. إذ  قجرت الشدب 1الفيديائية والكيسيائية ليا في مختبخ قدؼ عمؾم التخبة و السؾارد السائية التابع لكمية الدراعة ججول 
 Blackالظيؽ باستخجام طخيقة اليايجروميتخ  السؾصؾفة مؽ قبل الحجسية لسفرؾالت التخبة مؽ الخمل و الغخيؽ و

(. تؼ  قياس 51السحكؾرة في )  Black(. قجرت الكثافة الغاىخية بذسع البخافيؽ  حدب طخيقة 51السحكؾرة في )
 (. قجرت سعة51( وحدب الظخيقة السحكؾرة في)1:1األس الييجروجيشي وااليرالية الكيخبائية في مدتخمص التخبة )

قجرت معادن الكاربؾنات  و (. 55بظخيقة بظخيقة أزرق السثميؽ الؾاردة في ) ( CECتبادل األيؾن السؾجب)
(CaCO3 بظخيقة التدحيح بحامض  :)HCl 1 عياري مع ))NaOH (1( عياري حدب ما ذكخ)قجر .1   . )

ص في محمؾل حاوي عمى بظخيقة التخفيف اذ تؼ استعسال الساء السقظخ في االستخالCaSO4 . 2H2Oالجبذ )  )
(. استخجمت لتقجيخ السادة العزؾية 05حامض الخميػ واألسيتؾن لتخسيب الجبذ وحدب الظخيقة السؾصؾفة في )

طخيقة اليزؼ الخطب بحامض الكبخيتيػ و الفدفؾريػ مع التدحيح بكبخيتات الحجيجوز االمؾنياكية  وفقآ لظخيقة 
(Walkely وBlack( السحكؾرة  في )قجر 12 .)( اذ 1:1ت االيؾنات السؾجبة والدالبة الحائبة في مدتخمص تخبة )

. وقجر الكالديؾم والسغشيديؾم بظخيقة التدحيح Flame photometerقجر الرؾديؾم و البؾتاسيؾم باستخجام جياز 
ة عياري وقجرت الكبخيتات بظخيق1.2عياري( اما الكمؾريج فقج قجر بالتدحيح مع محمؾل نتخات الفزة )) 2.21)

(. 5( 50التخسيب بذكل كبخيتات الباريؾم اما الكاربؾنات والبيكاربؾنات  فقج قجرت بالتدحيح مع حامض الكبخيتيػ 
( وفق Mico-Kjeldahl(( بجياز التقظخ البخاري )0M KClقجر الشتخوجيؽ الجاىد بؾاسظة كمؾريج البؾتاسيؾم 

خبة باستخالص التخبة بسحمؾل بيكاربؾنات الرؾديؾم (. قجر الفدفؾر الجاىد في الت51( السحكؾرة في )15طخيقة (
(2.3M NaHCO3  عشج )pH 8.5 ( حدب طخيقةOlsen ،و تؼ تظؾيخ المؾن األزرق باستعسال 1235وآخخون ، )

عشج طؾل   Spectrophotometerمحمؾل مؾليبجات األمؾنيؾم وحامض االسكؾربيػ وتؼ الكياس باستخجام جياز
قجر البؾتاسيؾم الجاىد السدتخمص بسحمؾل خالت االمؾنيؾم بجياز قياس شجة  .(51كسا ورد في ) 52nm.مؾجي 
 0تخبة:1. تؼ استخالص البؾرون الجاىد، باستخجام الساء الداخؽ وبشدبة استخالص )Flame photometerالميب 

 (. 05وفق طخيقة )  Atomic Absorptionمحمؾل( وقجر تخكيد البؾرون باستعسال جياز الظيف الحري 

 
 

 بعض الرفات الفيديائية والكيسيائية لتخبة الجراسة قبل الدراعة  1ججول 
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 الكيسة الؾحجة الرفة الكيسة الؾحجة الرفة

  رمل
1-غم  كغم

 

141  
 اآليـــهنــــات الــــــــحائــــبــة

 
 
 
 

 042 غـخين
 014 طـين

 S –C – L ندجة التخبة
 
 
 

 دسي سيسيشد  االيرالية الكهخبائية
1م

 

 الكالديهم 0.32

 
 
 
 
 

1-مميسؾل  لتخ
 

11.22 
 السغشيديهم 7..2  االس الهيجروجيشي

 
1.1. 

سعة تبادل اآليهن 
 السهجب

-سشتي مهل كغم

1
 

 البهتاسيهم 21..1

 
2..2 

 السادة      العزهية

 
 
 تخبة 1-غم  كغم

 
 
 

 الرهديهم 3.1

 
1.12 

 معادن الكاربهنات

 
 الكمهرايج .01

 
0.4. 

 الجبذ

 
 الكبخيتات 24..1

 
11..1 

 الشتخوجين الجاهد

 
 
 
 

1-ممغم   كغم
 

 

 الكاربهنات 03

 
Nill 

 الفدفهر الجاهد

 
 البيكاربهنات 1.14

 
0..1 

الكثافة  2.11 البهرون الجاهد
 الغاهخية

.-ميكاغخام م
 1.11 

 
 
 

 بعض الرفات الكيسيائية لسياه الخي  0ججول

 الؾحجة الكيسة الرفة الؾحجة الكيسة الرفة

pH  7.51 EC  .دسي سيسيشد
1-م

 

5.77 

 صؾديؾم

 
1-مميسؾل . لتخ

 

 الكمهرايج 1.50

  
1-مميسؾل . لتخ

 

3.11 

 الكالديهم

 
 الكبخيتات 55..

 
11.21 

 السغشيديهم

 
 الكاربهنات .1.2

 
Nill 

 البهتاسيهم

 
 البيكاربهنات 2.23

 
0.00 

 
 
 

    تجخبة الدراعة                                                             
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و  33و  53و  53شسمت التجخبة ثالث عؾامل رئيدية ، وىي: مدافات الدراعة شسل اربع مدافات ىي)    
شسل مدتؾييؽ  :( عمى التختيب. و الشتخوجيؽ   D4و D3وD2و   D1سؼ( بيؽ نبات و اخخ ورمد ليا )  13

( عمى التختيب، وكان مرجر الشتخوجيؽ سساد N1( و N0، ورمد لو  1-ىكتار N( كغؼ152و 72لمشتخوجيؽ ىسا )
(، وكان حامض البؾريػ مرجر البؾرون 1-ىكتارBكغؼ  1و 2شسمت مدتؾييؽ ىسا ): اليؾريا. و البؾرون 

 (.   .5=5*11،  وحجة تجخيبة   11=0*0*5السزاف. أجخيت التجخبة بثالث مكخرات لكل معاممة ) معامالت 

ىؾلشجي السشذأ . انتجت الذتالت في  JASSMINE F1استعسل في التجخبة بحور ىجيؽ مؽ البخوكمي       
 Klasعيؽ، ممئت بالبيت مؾس السجيد مؽ شخكة  022يحتؾي كل طبق عمى   Styroporإطباق مؽ الدتايخوبؾر

– man  ؾاقع بحرة واحجة لكل عيؽ داخل عمة مغظاة بسذبػ الداران ب 13/./0212. زرعت البحور بتاريخ
االخزخ لمتقميل مؽ أشعة الذسذ. أجخيت العسميات كافة بذكل متساثل لجسيع االطباق إذ رشت الذتالت بعج 

ماء   1-غؼ لكل  لتخ1( ثالث رشات كل ثالثة ايام  بسعجل 12-52-12اسبؾع مؽ االنبات بدساد عالي الفدفؾر)
( بسعجل ثالث رشات كل سبعة أيام  بسعجل 02-02-02الستعادل ) N P Kاسابيع رشت بدساد وبعج ثالثة 

إذ  0212/2/52يؾمًا مؽ الدراعة اي بتاريخ  53لتخ ماء  نقمت الذتالت الى الحقل بعج  122غؼ لكل 022
 (. 15سؼ ) 10 – 13أوراق وبارتفاع    5 – 1تحتؾي عمى 

سؼ( و بؾاقع  12متخ و عخضيا ) 5ت وقدست الى مداطب طؾل السدظبة حخثت تخبة الحقل ونعست وسؾي       
متخ( وبيؽ و حجة تجخيبية و اخخى  2.3اربع مداطب لكل و حجة تجخيبية، وكانت السدافة بيؽ مدظبة و اخخى )

متخ(، اجخيت العسميات الدراعية حدب التؾصيات الستبعة في زراعة البخوكمي إذ تست اضافة الدساد العزؾي  1)
(Peat moss( بسعجل     )نثخا عمى السدظبة و مؽ ثؼ تؼ خمظو مع التخبة، اضيف سساد 1-طؽ ىكتار  32 )

(، لمسعامالت كافة  بجفعة واحجة قبل الدرعة وتؼ 10)-1. ىكتارP2O5كغؼ  102الدؾبخ فؾسفات الثالثي بؾاقع 
يؾم مؽ االولى  53شج الذتال و الثانية بعج خمظيا جيجا مع التخبة، كسا اضيف الدساد الشتخوجيشي بجفعتيؽ االولى ع
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( و بظخيقة التمكيؼ H3BO3 17%Bو بظخيقة التمكيؼ الجانبي . اضيف مرجر البؾرون سساد حامض البؾريػ )
الجانبي لكل نبات. و تال ذلػ نرب مشغؾمة الخي بالتشكيط بؾاقع انبؾبتي تشكيط لمسدظبة و السدافة بيؽ خظي 

سؼ  وكانت ثقؾب االنبؾب شخيظية عمى طؾل االنبؾب حدب الذخكة السرشعة، تؼ الدقي بسياه بئخ  02الخي 
لسكافحة الجيجان   -1لتخ 122مل.  32بتخكيد   Difuse. استخجم السبيج الحذخي 0مثبتة صفاتيا في ججول 

بجأ جشي الحاصل في  واليخقات القارضة. واجخيت عسمية التعذيب لمتخمص مؽ االدغال كمسا دعت الحاجة
   .0202\0\03واستسخ حتى  0202\1\13

الشبات وتؼ  اخحت عيشات مؽ االوراق و القخص الدىخي لخسذ نباتات مؽ كل وحجة تجخيبية  مؽ قسة       
ساعة حتى ثبات الؾزن، بعجىا  .5لسجة  ◦م 72غدميا جيجا، وضعت لكي تجف في فخن كيخبائي عمى درجة 

(، ُقجر البؾرون في العيشات الشباتية السيزؾمة باستعسال 7طحشت طحشًا ناعسًا ثؼ ىزست بحدب ما ذكخه )
الشتخوجيؽ الكمي باستخجام جياز  (.    ُقجر05وفق طخيقة )Absorption   Atomicجياز الظيف الحري 

(.    قجر الكبخيت في عيشات الحاصل عؽ 15عمى طخيقة ) ″اعتسادا Stem distillationالتقظيخ البخاري 
، تؼ قيذ   5:1( وبشدبة   HNO3 HClO4طخيق ىزسيا بالخميط الحامزي )الشتخيػ والبيخوكمؾريػ ( أي )

نانؾميتخ بعج تخسيبيا عمى شكل  522الكبخيت بظخيقة العكارة باستعسال جياز الظيف المؾني عشج طؾل مؾجي 
نباتات لكل  3(احتدب ىحه الشدبة مؽ مجسؾع 51كبخيتات الباريؾم بؾساطة كمؾريج الباريؾم وكسا مؾصؾف في  .)

 وحجة تجخيبية ثؼ استخخج معجليا. 

 Randomized Complete Block Designاستعسل ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة       
(R.C.B.D لتجخبة عاممية  وحممت متؾسظات الشتائج إحرائيا باستعسال البخنامج االحرائي ).Genstat ،

 (.0) 2.23واستعسل اختبار دنكان لسقارنة الستؾسظات عشج مدتؾى احتسال 

 لشتائج و السشاقذة ا

 الشتخوجين في اوراق البخوكمي  )%( تخكيد
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ان ىشاك تأثيخ معشؾي إلضافة الدساد الشتخوجيشي في تخكيد الشتخوجيؽ )%( في الجدء   5تغيخ نتائج الججول    
معجل بمغ  N1فيسا اعظت السعاممة   0.72متؾسط بمغ% N2الخزخي لسحرؾل البخوكمي إذ أعظت السعاممة 

ؽ في االوراق مؽ خالل االضافة السباشخة لعشرخ الشتخوجيؽ مسا يديج مؽ % وتعدى زيادة ندبة الشتخوجي0.35
( كسا ان التدسيج الشتخوجيشي ساعج في تكؾيؽ مجسؾع خزخي جيج  مسا زاد مؽ عسمية 5امتراص نديج الشبات لو )

ت الدراعة (. اما تأثيخ مدافا02( و(52امتراص ىحا العشرخ وتخاكسو في اندجة الشبات. وىحه يتفق مع ما وججه )
ان زيادة السدافة بيؽ الشباتات اثخت معشؾيا في تخكيد الشتخوجيؽ ، حيث اعظت   5فيالحظ مؽ خالل ججول 

و  0.27و  0.53و  7..1معجل لتخكيد الشتخوجيؽ في اوراق البخوكمي بمغ ) D4وD3و D2و   D1السدافات 
وجيؽ في االوراق عشج زيادة السدافة بيؽ %( لمسدافات االربعة عمى التختيب، و يعدى سبب تخكيد الشتخ  5.51

الشباتات ذلػ الى قمة السشافدة بيؽ الشباتات عمى الشتخوجيؽ مسا انعكذ عمى تخكيده في االوراق ، ىحه الشتائج تتفق مع 
% 0.71معجل لتخكيد الشتخوجيؽ في االوراق بمغ  B1 1-كغؼ ىكتار 1(. اعظت اضافة البؾرون بسعجل 13ما وججه )
. بيؽ التجاخل الثشائي بيؽ مدافات الدراعة و التدسيج الشتخوجيشي ان السعاممة B0يختمف معشؾيا عؽ السعاممة الحي لؼ 
D4N2 ( متفؾقا معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و بشدبة زيادة بمغت .5.3اعظت اعمى معجل بمغ )%

%(. اعيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات .1.1ؽ بمغ)التي اعظت تخكيد لمشتخوجي D1N1%( مقارنة بالسعاممة 115.22)
% التي لؼ تختمف معشؾيا 5..0اعمى معجل في ىحا التجاخل بمغ    N2B1الشتخوجيؽ و البؾرون فقج اعظت السعاممة 

المتان  N1B1و   N1B0%(، متفؾقتيؽ عمى السعاممتيؽ 0.75التي اعظت معجل بمغ )  N2B0عؽ السعاممة 
%( عمى التختيب. و بيؽ التجاخل بيؽ مدافات الدراعة و 0.32و  0.57يؽ بمغ )اعظيتا معجل لتخكيد الشتخوج

%( و الحي لؼ يختمف معشؾيا .5.5التي اعظت اعمى  معجل بمغ ) D4B1البؾرون وان تأثيخ كان لرالح السعاممة 
خ %(. اعي1..1اقل متؾسط بمغ ) D1B0%(، و اعظت السعاممة 5.55التي اعظت معجل ) D4B0عؽ السعاممة 

التجاخل الثالثي بيؽ عؾامل التجخبة )مدافات زراعة و التدسيج الشتخوجيشي ، و مدتؾى البؾرون( ان السعاممة 
D4N2B1  ( و الحي لؼ يختمف معشؾيا عؽ السعاممة 5.32اعظت اعمى معجل في ىحا التجاخل بمغ )%D4N1B0  

 %(. 1.10اقل متؾسط بمغ ) D1N1B0%( و اعظت السعاممة 5.37التي اعظت تخكيد لمشتخوجيؽ بمغ )
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تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد الشتخوجين في   .ججول 

 اوراق البخوكمي )%(

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 1.79 h 1.92 hg 1.86 e 
N2 2.37 f 2.55 fe 2.46 d 

D2 N1 2.19 fg 2.22 fg 2.21 d 
N2 2.82 de 2.89 dec 2.86 c 

D3 N1 2.91 dec 2.97 bdc 2.94 c 
N2 3.27 bac 3.34 ba 3.31 bc 

D4 N1 3.09 bdac 3.14 bdac 3.12 ba 
N2 9499 a 9499 a 9499 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 2.08 b 2.24 b 2.16 C 
D2 2.51 b 2.56 b 2.55 B 
D3 3.09 a 3.16 a 3.13 A 
D4 3.25 a 3.31 a 3.28  A 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 2.50 b 2.56 b 2.53 B 
N2 2.97 a 3.07 a 3.02 A 

 

  2.73 A 2.81 A (Bمتوسط )

 
 تخكيد الشتخوجين في القخص الدهخي لمبخوكمي )%( 

وجؾد  فخق معشؾي بيؽ مدتؾي الشتخوجيؽ في الشدبة السئؾية لمشتخوجيؽ في القخص الدىخي.   5أعيخت نتائج الججول 
معجل  N2و  N1ويغيخ مؽ الججول ذاتو ان لمتدسيج الشتخوجيشي اثخ معشؾيا في ىحه الرفة اذ اعظت السعامالت 
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التختيب و يعدى ذلػ الى زيادة جاىدية الشتخوجيؽ  %( عمى5.20و  0.35لتخكيد الشتخوجيؽ في القخص الدىخي بمغ )
في التخبة مسا ادى الى امتراص كسية كبيخة مشو ندبيًا مؽ قبل الشبات، فزاًل عؽ انتذار الجحور وتغمغميا في التخبة 
 مسا نتج عشو زيادة في الكسية السسترة مؽ الشتخوجيؽ، كسا ان التدسيج الشتخوجيشي ساعج في تكؾيؽ مجسؾع خزخي 
مسا زاد مؽ عسمية امتراص ىحا العشرخ السسترة مؽ الشتخوجيؽ، كسا ان التدسيج الشتخوجيشي ساعج في تكؾيؽ 
مجسؾع خزخي  مسا زاد مؽ عسمية امتراص ىحا العشرخ و تخاكسو في اندجة الشبات، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع 

د الشتخوجيؽ في ثسار الظساطة عشج زيادة مدتؾيات ( الحي وجج زيادة تخكي03( كسا تتفق مع ما وججه )12ما وججه( و)
الشتخوجيؽ السزاف. اثخت مدافات الدراعة معشؾيا في تخكيد الشتخوجيؽ في القخص الدىخي حيث اعظت معجالت 

عمى التختيب ،  D4و  D3و  D2و  D1%( عمى التختيب لمسعامالت  .5.0و  5.15و  0.33و  0.11بمغت )
. و يعدى زيادة تخكيد الشتخوجيؽ في القخص الدىخي عشج D4و   D3فخق معشؾي بيؽ  كسا نالحظ انو لؼ يكؽ ىشاك

تباعج السدافة ان زيادة مدافة الدراعة يؤدي يؤدي ِإلى زيادة كسية العشاصخ الشتخوجيؽ الستاحة لمشبات و قمة التشافذ 
رون لؼ تعط تفؾق معشؾي لتخكيد بيؽ الشباتات، مسا َأنعكذ ذلػ عمى تخكيده في القخص الدىخي. َأن ِإضافة البؾ 

و  0.75الشتخوجيؽ في القخص الدىخي مقارنة بالسعاممة الغيخ مدسجة بالبؾرون، إذ بمغت متؾسظات تخكيد الشتخوجيؽ )
عمى التختيب. كَأن التجاخل بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾى ِإضافة الدساد الشتخوجيؽ  B1و  B0%(  لمسعامالت  1..0

أَعمى معجل لتخكيد الشتخوجيؽ في القخص الدىخي بمغ   D4N2السعامالت ِإذ أَعظت السعاممة  كَأن معشؾيًا في بعض
%).  1..1التي بمغت ) D1N1% قياسًا مع َأقل تخكيد لمشتخوجيؽ في معاممة التجاخل 0..52%(  بديادة  5.55)

 D4B1اذ أَعظت معاممة التجاخل  وكَأن تأثيخ تجاخل مدافات الدراعة ومدتؾى بالبؾرون معشؾيًا في معغؼ السعامالت
 % التي لؼ 5.51أَعمى تخكيد لمشتخوجيؽ بمغ

َأقل متؾسط في ىحا التجاخل  D1B0% و أَعظت 5.03التي أَعظت معجل بمغ  D4B0تختمف معشؾيًا عؽ السعاممة 
التي أَعظت تخكيد  N2B1%. كَأن تأثيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الشتخوجيؽ والبؾرون لرالح السعاممة .0.2بمغ 

التي أَعظت معجل بمغ  N2B0%( التي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعاممة  5.27لمشتخوجيؽ في القخص الدىخي  بمغ )
 %(. 0.32التي أَعظت َأقل تخكيد لمشتخوجيؽ في ىحا التجاخل بمغ ) N1B0%( متفؾقتا معشؾيًا عمى السعاممة 0.27)

 D4N2B1وكَأن تأثيخ التجاخل الثالثي معشؾيًا في تخكيد الشتخوجيؽ في اقخاص البخوكمي ِإذ تفؾقت معاممة التجاخل  
%(  في معاممة التجاخل  1.72% قياسُا بَأقل تخكيد بمغ )25.51وبديادة  .5.5بإعظاء أَعمى تخكيد بمغ 
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D1N1B0 ومؽ مالحغة تخاكيد ،N ي نججىا مقاربة لمسعجل العالسي لتخكيد الشتخوجيؽ التي تفؾقت في التجاخل الثالث
 Beaton (1973.)و  Walsh% السحكؾرة مؽ قبل 5.0في القخص الدىخي لمبخوكمي و البالغ 

 
تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد الشتخوجين في القخص   1ججول 

 الدهخي )%(

 

السدافات بين 
 جهر )سم(ال

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 
N1 1.62 h 1.73 hg 1.68 e 
N2 1.99 fhg 2.11 fg 2.05 d 

D2 
N1 2.15 feg 2.29 fe 2.22 dc 
N2 2.39 fe 2.55 de 2.47 c 

D3 
N1 2.81 dc 2.97 bc 2.89 b 
N2 2.99 bc 3.09 bc 3.04 b 

D4 
N1 3.28 ba 3.36 ba 3.32 a 
N2 5.37 a 5.32 a 5.3. a 

 ((Dمتوسط   

 

 

D x B 

 

D1 48.23 d 49.26 d 48.75 D 

D2 51.00 bdc 52.92 bdc 51.96 C 

D3 56.43 abc 58.97 a 57.7 B 

D4 59.37 a 62.43 a 60.9 A 

  
متوسط النتروجين 

(N) 

N X B 
N1 2.47 c 2.59 bc 2.53 B 
N2 2.74 ba 2.84 a 2.79 A 

 

  2.60 A 2.71 A (Bمتوسط )



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 599 - 

 

 ( ppmتخكيد البهرون في اوراق البخوكمي )

وجؾد اختالفات معشؾية في أغمب عؾامل التجخبة وتجاخالتيا عشج دراسة تخكيد البؾرون في   3أعيخت نتائج ججول    
اوراق الشبات ، حيث تذيخ الشتائج ان إضافة الشتخوجيؽ لؼ تأثخ معشؾيا في تخكيد البؾرون في اوراق البخوكمي اذا 

معجل  N1( فيسا اعظى السدتؾى 1-ممغؼ كغؼ   12.13معجل لتخكيد البؾرون بمغ )  N2اعظى السدتؾى الشتخوجيشي 
(، وىحا أما تأثيخ مدافات الدراعية في تخكيد البؾرون  ، فقج أعيخت نتائج 1-ممغؼ كغؼ  .17.3لتخكيد البؾرون بمغ )

اعمى تخكيد لمبؾرون  D4وجؾد فخوقات معشؾية عشج زيادة السدافة بيؽ الشباتات اذا اعظت السدافة   3ججول 
 D2و   D1%( مقارنة بالسعامالت5..11و  55.15( متفؾقا بحلػ و بديادة معشؾية بمغت )1-ممغؼ كغؼ 02.71بمغ)

( و يخجع 1-( ممغؼ كغؼ12.13التي اعظت معجل بمغ   D3عمى التختيب ، ولكشيا لؼ تختمف معشؾيا عؽ السعاممة 
دة كسية البؾرون الستاحة لمشبات و قمة التشافذ بيؽ الشباتات فزال عؽ ذلػ ان زيادة مدافة الدراعة يؤدي الى زيا

تعخضيا الى كسية اكبخ مؽ الزؾء الداقط و بالتالي اتاحة الفخصة لشسؾ السجسؾع الخزخي في مجال اوسع و فخصة 
لحي يمعب دورا في اكبخ لالوراق بالتعخض لمزؾء و زيادة فعالية عسمية البشاء الزؾئي ويدداد بحلػ السجسؾع الجحري ا

استكذاف مشاطق ججيجة لتسجد الجحور و تحخيخ العشاصخ الغحائية و خرؾصا الرغخى مؽ خالل افخازه لمحؾامض 
(.ادت اضافة البؾرون الى التخبة الى 01العزؾية مسا يؤدي الى تحخرىا في محمؾل التخبة و مؽ ثؼ يستريا الشبات )

%( مقارنة بالسدتؾى 31.50زيادة معشؾية بشدبة ) B1اذا اعظت السعاممة  زيادة معشؾية في تخكيده  بأوراق البخوكمي
B0 ( وىحا يعؾد الى زيادة تخكيد البؾرون في محمؾل التخبة عؽ طخيق 1-ممغؼ كغؼ 15.50الحي اعظى معجل بمغ ،)

ع الخزخي، اضافتو كدساد و مؽ ثؼ زيادة امتراصو مؽ قبل نبات البخوكمي مسا انعكذ ذلػ عمى تخكيده في السجسؾ 
( ، مؽ ان كسية البؾرون السسترة في السجسؾع الخزخي لمقخنابيط ازدادت عشج اضافة 00وىحا يشدجؼ مع ما وججه )

 (.07البؾرون مقارنة بالسعامالت الغيخ مدسجة بالبؾرون، كسا اتفقت مع ما وججه )

انو كان معشؾيًا في بعض السعامالت اذ اعيخ تأثيخ التجاخل بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾى إضافة الدساد الشتخوجيؽ   
% قياسًا مع اقل تخكيد 0..52بديادة   1-ممغؼ كغؼ 01.53اعمى معجل لتخكيد البؾرون بمغ  D4N2اعظت السعاممة 

. بيؽ تأثيخ تجاخل مدافات الدراعة ومدتؾى 1-ممغؼ كغؼ 13.07التي بمغت ))   D1N1لمبؾرون في معاممة التجاخل 
أعمى تخكيد لمبؾرون  D4B1و كان معشؾيا في معغؼ السعامالت اذ اعظت معاممة التجاخل التغحية بالبؾرون ان

. كان D1B0في معاممة التجاخل  1-ممغؼ كغؼ 10.02% قياسًا باقل معجل بمغ121بديادة  1-ممغؼ كغؼ  03.03بمغ



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 599 - 

 

عظت تخكيد لمبؾرون في التي ا  N2B1تأثيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الشتخوجيؽ و البؾرون فقج كان لرالح السعاممة 
التي اعظت اقل تخكيد لمبؾرون في  N1B0( متفؾقا معشؾيا عمى السعاممة 1-ممغؼ كغؼ 05.52اوراق البخوكمي بمغ )

(. و كان تأثيخ التجاخل الثالثي معشؾيًا في تخكيد البؾرون في اوراق البخوكمي 1-ممغؼ كغؼ (15.73ىحا التجاخل بمغ 
% قياسُا باقل تخكيد بمغ 115وبديادة  03.17 باعظاء اعمى تخكيد بمغ D4N2B1اذ تفؾقت معاممة التجاخل 

  .D1N1B0(  في معاممة التجاخل 1-ممغؼ كغؼ 10.25)

 
تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد البهرون في اوراق   7ججول 

 (ppmالبخوكمي )

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 12.03 e 18.51 

ebdac 

15.27 c 
N2 12.55 ed 19.98 

ebdac 

16.27 bc 

D2 N1 13.43 ed 20.11 

ebdac 

16.77 bc 
N2 14.77 edc 22.76bdac 18.77 ba 

D3 N1 13.99 ed 22.19 

ebdac 

18.09 a 
N2 15.23 ebdc 25.17 ba 20.20 a 

D4 N1 15.53 ebdc 24.83 bac 20.18 a 
N2 17.02ebdac 25.67 a 21.35 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 12.29 d 19.25 bac 15.77 C 
D2 14.10 dc 21.44 ba 17.77 BC 
D3 14.61 dc 23.68 a 19.15 BA 
D4 16.28 bdc 25.25 a 20.76  A 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 13.75 b 21.41 a 17.58 A 
N2 14.89 b 23.40 a 19.15  A 

 
  14.32 B 22.40 A (Bمتوسط )



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 595 - 

 

 (ppmتخكيد البهرون في القخص الدهخي لمبخوكمي )

وجؾد اختالفات معشؾية في أغمب عؾامل التجخبة وتجاخالتيا عشج دراسة تخكيد البؾرون ،   1أعيخت نتائج ججول    
حيث تذيخ الشتائج ان إضافة الشتخوجيؽ اثخت معشؾيا في تخكيد البؾرون في القخص الدىخي لمبخوكمي اذا اعظى 

معجل لتخكيد  N1( فيسا اعظى السدتؾى 1-ؼ كغؼممغ 51.23معجل لتخكيد البؾرون بمغ )  N2السدتؾى الشتخوجيشي 
(، و تعؾد تمػ الديادة ان الشتخوجيؽ شجع نسؾ جحور الشبات مسا ادى الى 1-ممغؼ كغؼ 55.11البؾرون بمغ )

امتراص قجر اكبخ مؽ العشاصخ الغحائية و مؽ جية اخخى ان سساد اليؾريا تفاعمو الشيائي حامزي شجع عمى 
(.أما تأثيخ 51تخبة و مؽ ثؼ زيادة جاىدية البؾرون، ىحه الشتائج تتفق مع ما وججه )خفض االس الييجروجيشي لم

وجؾد فخوقات معشؾية عشج زيادة السدافة بيؽ الشباتات   1مدافات الدراعة في تخكيد البؾرون، فقج أعيخت نتائج ججول 
 3.21.لػ و بديادة معشؾية بمغت )( متفؾقا بح1-( ممغؼ كغؼ51.50اعمى تخكيد لمبؾرون بمغ  D4اذا اعظت السدافة 

عمى التختيب ، و يخجع ذلػ ان زيادة مدافة الدراعة يؤدي  D3و  D2و   D1%( لمسعامالت 13.31و 31.21و
الى زيادة كسية البؾرون الستاحة لمشبات و قمة التشافذ بيؽ الشباتات فزال عؽ تعخضيا الى كسية اكبخ مؽ الزؾء 

لشسؾ السجسؾع الخزخي في مجال اوسع و فخصة اكبخ لالوراق بالتعخض لمزؾء و  الداقط و بالتالي اتاحة الفخصة
زيادة فعالية عسمية البشاء الزؾئي ويدداد بحلػ السجسؾع الجحري الحي يمعب دورا في استكذاف مشاطق ججيجة لتسجد 

يؤدي الى تحخرىا الجحور و تحخيخ العشاصخ الغحائية و خرؾصا الرغخى مؽ خالل افخازه لمحؾامض العزؾية مسا 
(. ادت اضافة البؾرون الى التخبة الى زيادة معشؾية في تخكيده  في 01في محمؾل التخبة و مؽ ثؼ يستريا الشبات )

%( 12.31( أي  بديادة معشؾية بشدبة )1-ممغؼ كغؼ 51..5معجل بمغ ) B1القخص الدىخي اذا اعظت السعاممة 
(، وىحا يعؾد الى زيادة تخكيد البؾرون في محمؾل 1-ممغؼ كغؼ 50.15الحي اعظى معجل بمغ ) B0مقارنة بالسدتؾى 

التخبة عؽ طخيق اضافتو كدساد ومؽ ثؼ زيادة امتراصو مؽ قبل الشبات مسا  انعكذ عمى تخكيده في القخص 
( الحيؽ و ججو ان اضافة البؾرون ادت الى زيادة تخكيده في القخص 07الدىخي، ىحه الشتائج تتفق مع ما وججه (

دىخي لمقخنابيط. أما التجاخل بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾيات التدسيج الشتخوجيشي كانت أعمى قيسة عشج السعاممة ال
(D4N2( وكان مقجارىا )التي اعظت تفؾق معشؾي عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل 1-ممغؼ كغؼ 57.05 )

( بحيث لؼ يختمف معشؾيا، وسجمت 1-ممغؼ كغؼ53.52التي اعظت تخكيد لمبؾرون بمغ )    D4N1باستثشاء السعاممة 
(. أما التجاخل بيؽ مدافات الدراعة و البؾرون 1-ممغؼ كغؼ 2..00( وكان مقجارىا )D1N1أقل قيسة عشج السعاممة )



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 599 - 

 

( 1-ممغؼ كغؼ 25..5وكانت قيستيا ) D4B1أعظى فخوق معشؾية بيؽ السعامالت إذ كانت أعمى قيسة عشج السعاممة 
 00.55( التي اعظت اقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ )D1B0%( مقارنة بالسعاممة )22..11بمغت )و بشدبة تفؾق 

اعمى متؾسط ليحه الرفة بمغ  N2B1(. اما التجاخل الثشائي بيؽ الشتخوجيؽ و البؾرون فقج اعظت السعاممة 1-ممغؼ كغؼ
 .ل( متفؾقا معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخ1-ممغؼ كغؼ 52.02)
 

تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد البهرون في القخص   1ججول 
 ( ppmالدهخي لمبخوكمي )

  

السدافات بيؽ 
 الجؾر )سؼ(

D 

 الشتخوجيؽ

N)) 

1-.ىكتارNكغؼ
 

 (Bمدتؾيات البؾرون )

1-.ىكتارBكغؼ
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 21.20 k 24.40 kj 22.80 f 
N2 23.67 kj 30.82 ih 27.25 e 

D2 N1 22.08 k 33.51 hg 27.80 e 
N2 27.41 ij 35.69 fg 31.55 d 

D3 N1 36.11 efg 40.77 ecd 38.44 c 
N2 39.29 efd 44.23 bcd 41.76 b 

D4 N1 42.98 bcd 47.80 ba 45.39  a 
N2 44.39 bc 50.07 a 47.23 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 22.44 e 27.61 ed 25.03 D 
D2 24.75 d 34.60 c 29.68 C 
D3 37.70 c 42.50 b 40.10 B 
D4 43.69 b 48.94 a 46.32 A 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 30.59 d 36.62 b 33.61 A 
N2 33.69 c 40.20 a 36.95 B 

 

  32.14 B 38.41 A (Bمتوسط )
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(. بيؽ التجاخل 1-ممغؼ كغؼ 52.32التي سجمت اقل متؾسط بمغ ) N1B0%( مقارنة بالسعاممة 51.51وبديادة بمغت )
الثالثي بيؽ عؾامل الجراسة بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾيات التدسيج الشتخوجيشي و البؾرون ان ىشالػ فخوق معشؾية 

( التي 1-ممغؼ كغؼ 32.27( وكانت قيستيا )D4N2B1واضحة إذ أعظى ىحا التجاخل أعمى قيسة عشج السعاممة )
( 1-ممغؼ كغؼ 2..57التي بمغت ) D4N1B1تفؾقت معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل باستثشاء السعاممة 

( التي لؼ 1-ممغؼ كغؼ 01.02(( اقل معجل وكانت قيستيا )D1N1B0حيث لؼ يختمف معشؾيا، و سجمت السعاممة 
 05.52و 05.17التي اعظت معجل بمغ ) D2N1B0و D1N1B1و  D1N2B0السعامالت  تختمف معشؾيا عؽ

 ( لمسعامالت الثالثة عمى التختيب. 1-ممغؼ كغؼ .00.2و

 
 )%(   Hollow stemعاهخة الداق االجهف 

تحجث في نباتات القخنابيط  و البخوكمي و السمفؾف و تكؾن عمى  Hollow stemان عاىخة الداق االجؾف     
( 1ترجعات صغيخة و بشسؾ الشبات تدداد ىحه الترجعات تحجث في داخل نخاع الداق وفي الجدء العمؾي مشو ) شكل

ويسكؽ ان تقؾد السشاطق السجؾفة في الداق و الخاس الى  استعسارىا مؽ قبل السدببات السخضية و خرؾصا 
عاىخة الداق االجؾف انعجمت في  ان  7الفظخيات مسا يشتج عشو تعفؽ االندجة، يالحظ مؽ خالل نتائج ججول 

جسيع معامالت التجخبة ، وىحه عاىخة فخيجة تحدب لرالح التخب الجبدية ، إذ تعتبخ ىحه الغاىخة مذكمة تحج مؽ 
نؾعية البخوكمي في اغمب الجراسات التي اجخيت في تخب غيخ التخب الجبدية ، و يعدى ذلػ الى كؾن التخب الجبدية 

( و cysteineذ يمعب ىحا العشرخ دور في تخكيب ثالثة احساض اميشية ىي : الديدتييؽ )غشية بعشرخ الكبخيت ، ا
و بالتالي تحتاجو الشباتات في بشاء البخوتيشات. و في الخاليا  Cystineو الديدتيؽ )) methionineالسيثؾنيؾنيؽ ))

لشبات لبشاء البخوتيشات لحلػ ندبة الشباتية ىشاك عالقة وثيقة بيؽ عشرخي الكبخيت و الشتخوجيؽ حيث يحتاج ليسا ا
N:S ( ، لحلػ يعتقج ان وجؾد الكبخيت في التخبة يقمل مؽ خظخ االضافات السفخطة 07( و )01ضخورية .)

لمشتخوجيؽ التي تدبب نسؾ غديخ مؤدية بحلػ الى عيؾر مذكمة الداق االجؾف ، كسا ان الكبخيت يداعج الشبات عمى 
( وىحا الحوبان يشتج عشو تحخر الكالديؾم في 1-غؼ لتخ 0.1ذوبان الجبذ عالي ) تحسل البخودة. ومؽ جية اخخى ان

، وان الكالديؾم يمعب دورا في 1( انغخ ججول 1-مميسؾل لتخ 15.22محمؾل التخبة اذ بمغت الكسية الحائبة مشو )
 (. .0و )( 7تخكيب الججران الخمؾية لمخمية بذكل بيكتات الكالديؾم و يحافظ عمى استقامة الشبات )
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تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في ندبة تهاجج عاهخة الداق   2ججول 
 )%( Hollow stemاالجهف 

السدافات بيؽ 
 الجؾر )سؼ(

D 

 الشتخوجيؽ

N)) 

1-.ىكتارNكغؼ
 

 (Bمدتؾيات البؾرون )

1-.ىكتارBكغؼ
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 9 9 9 
N2 9 9 9 

D2 N1 9 9 9 
N2 9 9 9 

D3 N1 9 9 9 
N2 9 9 9 

D4 N1 9 9 9 
N2 9 9 9 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 9 9 9 
D2 9 9 9 
D3 9 9 9 
D4 9 9 9 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 9 9 9 
N2 9 9 9 

 

  9 9 (Bمتوسط )

 
 تخكيد الكبخيت في اوراق البخوكمي )%( 

ان ىشاك تأثيخ معشؾي إلضافة الدساد الشتخوجيشي في تخكيد الكبخيت )%( في   .تغيخ نتائج الججول           
% و  2.515معجل بمغ  N1فيسا اعظت السعاممة  2.321متؾسط بمغ% N2اوراق البخوكمي إذ أعظت السعاممة 

لحي عشجما يتحمل يتحخر االمؾنيؾم مسا يعدى ذلػ الى التأثيخ الحامزي لدساد اليؾريا السدتخجم في التجخبة ا
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(، و مؽ ثؼ تدداد جاىدية الكبخيت في محمؾل التخبة و 11انعكذ ذلػ عمى خفض قيسة االس الييجروجيشي )
انعكذ ذلػ عمى تخكيده في االوراق ، ومؽ جية اخخى ان اضافة الشتخوجيؽ ادت الى تذجيع الشسؾ الخزخي 

لعشاصخ الغحائية و مشيا الكبخيت، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه ومؽ ثؼ مؽ قجرة الشبات عمى امتراص ا
ان زيادة السدافة بيؽ الشباتات اثخت معشؾيا في   .(.اما تأثيخ مدافات الدراعة فيالحظ مؽ خالل ججول 52)

معجل لتخكيد الكبخيت في  D4و D3و D2و   D1تخكيد الكبخيت في اوراق البخوكمي ، حيث اعظت السدافات 
%( لمسدافات االربعة عمى التختيب، و يعدى  2.353و  2.325و  .2.51و  2.503اوراق البخوكمي بمغ )

سبب زيادة تخكيد الكبخيت في االوراق عشج زيادة السدافة بيؽ الشباتات الى قمة التشافذ بيؽ الشباتات عمى  
(.اعظت اضافة البؾرون 1حا يتفق مع )العشاصخ الغحائية و مشيا الكبخيت مسا انعكذ ذلػ تخكيده في االوراق وى

% الحي لؼ يختمف معشؾيا عؽ السعاممة  2.5.3( بسعجل لتخكيد الكبخيت في االوراق بمغ  1-كغؼ ىكتار 1بسعجل 
B0  اعيخ التجاخل الثشائي بيؽ مدافات الدراعة و التدسيج الشتخوجيشي 2.572التي اعظت تخكيد لمكبخيت بمغ .%

%( متفؾقا معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و  .2.33معجل بمغ ) اعمى D4N2اعظت السعاممة 
%(. بيؽ 2.523التي اعظت تخكيد لمكبخيت بمغ ) D1N1%( مقارنة بالسعاممة 57.77بشدبة زيادة بمغت )

 2.325اعمى معجل في ىحا التجاخل بمغ  N2B1التجاخل بيؽ مدتؾيات الشتخوجيؽ و البؾرون فقج اعظت السعاممة 
اعظت اقل معجل   N1B0% التي تفؾقت معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و اعظت السعاممة

 %(.  2.511لتخكيد الكبخيت بمغ )

تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد الكبخيت في اوراق   3ججول 
 البخوكمي )%(

السدافات بين 
 سم(الجهر )

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 0.401 f 0.409 f 0.405 e 
N2 0.44 e 0.446 e 0.443 d 

D2 N1 0.452 e 0.455 e 0.454 d 
N2 0.479 de 0.483 d 0.481 c 

D3 N1 0.48 de 0.487 d 0.484 c 
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N2 0.519 bc 0.524 b 0.522 ba 
D4 

N1 0.509 c 0.513 b 0.511 b 
N2 2.335 a 2.310 a 0.558 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 0.421 b 0.428 b 0.425 D 
D2 0.466 ab 0.469 ab 0.468  C 
D3 0.500 b 0.506 b 0.503 B 
D4 2.350 a 2.35. a 0.535 A 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 2.511 b 2.511 b 0.464 A 
N2 0.498 a 0.504 a 2.321 B 

 

  2.572 A 2.5.3 A (Bمتوسط )

التي اعظت اعمى معجل بمغ )  D4B1اما التجاخل بيؽ مدافات الدراعة و البؾرون كان التجاخل لرالح السعاممة 
% ، مقارنة بالسعاممة  07.72%( التي تفؾقت معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و بشدبة زيادة .2.35
D1B0( (. اما التجاخل الثالثي بيؽ عؾامل التجخبة )مدافات زراعة و التدسيج  2.501التي اعظت اقل متؾسط بمغ%

%( التي  2.310اعمى معجل في ىحا التجاخل بمغ )  D4N2B1فقج اعظت السعاممة  الشتخوجيشي و مدتؾى البؾرون(
اقل  D1N1B0%( و اعظت السعاممة  2.335التي اعظت تخكيد بمغ )  D4N1B0لؼ تختمف معشؾيا عؽ السعاممة 

 %(. 2.521متؾسط بمغ )

 تخكيد الكبخيت في القخص الدهخي لمبخوكمي )%( 

غشية بالكبخيت لكؾن الجبذ ممح يحتؾي عمى ايؾني الكالديؾم و الكبخيت ، و عشج ان التخب الجبدية تعتبخ تخب 
ذوبان ىحا السمح يتحخر الكبخيت الى محمؾل التخبة و مؽ ثؼ يدتفاد مشو الشبات السدروع في ىحه التخب.  أعيخت 

يد الكبخيت في القخص وجؾد اختالفات معشؾية في أغمب عؾامل التجخبة وتجاخالتيا عشج دراسة تخك  2نتائج ججول 
الدىخي ، حيث تذيخ الشتائج ان إضافة الشتخوجيؽ اثخت معشؾيا في تخكيد الكبخيت في القخص الدىخي لمبخوكمي اذا 

معجل لتخكيد  N1%( فيسا اعظى السدتؾى  2.5.2معجل لتخكيد الكبخيت بمغ )  N2اعظى السدتؾى الشتخوجيشي 
زيادة انتاج السادة الجافة في الشبات تحت مدتؾيات الشتخوجيؽ و يعؾد %(، و يخجع ذلػ الى  .2.51الكبخيت بمغ )
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الدبب االساسي في زيادة امتراص الكبخيت الى تؾسع حجؼ السجسؾع الجحري الشاتج مؽ كفاءة عسمية البشاء 
د الكبخيت ( ، الحي وجج ان اضافة الدساد الشتخوجيشي ادى الى زيادة تخكي2الزؾئي، ىحه الشتائج تتفق مع ما وججه )

ادى الى زيادة  NPK( الحي و ججت ان اضافة سساد 15في القخص الدىخي لمبخوكمي ، كسا تتساشى مع ما وججتو )
  7تخكيد الكبخيت في القخص الدىخي لمبخوكمي.أما تأثيخ مدافات الدراعة في تخكيد الكبخيت، فقج أعيخت نتائج ججول 

 2.551اعمى تخكيد لمكبخيت بمغ     ) D4لشباتات اذا اعظت السدافة وجؾد فخوقات معشؾية عشج زيادة السدافة بيؽ ا
  D1%( لمسعامالت 2.521و 2.532و 2.502%( متفؾقا بحلػ عمى السعامالت االخخى التي اعظت معجل بمغ )

 عمى التختيب ، و يخجع ذلػ ان زيادة مدافة الدراعة يؤدي الى زيادة كسية الكبخيت الستاحة لمشبات و D3و  D2و 
قمة التشافذ بيؽ الشباتات فزال عؽ تعخضيا الى كسية اكبخ مؽ الزؾء الداقط و بالتالي اتاحة الفخصة لشسؾ السجسؾع 
الخزخي في مجال اوسع و فخصة اكبخ لالوراق بالتعخض لمزؾء و زيادة فعالية عسمية البشاء الزؾئي ويدداد بحلػ 

جيجة لتسجد الجحور و تحخيخ العشاصخ الغحائية و خرؾصا السجسؾع الجحري الحي يمعب دورا في استكذاف مشاطق ج
( 01الرغخى مؽ خالل افخازه لمحؾامض العزؾية مسا يؤدي الى تحخرىا في محمؾل التخبة و مؽ ثؼ يستريا الشبات )

(. اعظت اضافة البؾرون الى التخبة زيادة غيخ معشؾية في 0212، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه الخالجي)
معجل بمغ  B0%( و اعظى السدتؾى 2.5.0معجل بمغ ) B1بخيت في القخص الدىخي اذا اعظت السعاممة الك
%(. أما التجاخل بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾيات التدسيج الشتخوجيشي كانت أعمى قيسة عشج السعاممة  2.575)
(D4N2( وكان مقجارىا )(، وسجمت أقل قيسة عشج السعاممة ) 2.555%D1N1 وكان )( أما  .2.51مقجارىا .)%

التجاخل بيؽ مدافات الدراعة و البؾرون  أعظى فخوق معشؾية بيؽ السعامالت إذ كانت أعمى قيسة عشج السعاممة 
D4B1 ( ( مقارنة بالسعاممة )11.11%( و بشدبة تفؾق بمغت ) 2.555وكانت قيستيا%D1B0 التي اعظت اقل )

 N2B1لتجاخل الثشائي بيؽ الشتخوجيؽ و البؾرون فقج اعظت السعاممة %(. اما ا2.500متؾسط في ىحا التجاخل بمغ )
%(. أما التجاخل  2.515اقل متؾسط بمغ ) N1B0%( و سجمت السعاممة  2.520اعمى متؾسط ليحه الرفة بمغ )

الثالثي بيؽ عؾامل الجراسة بيؽ مدافات الدراعة ومدتؾيات التدسيج الشتخوجيشي و البؾرون فقج كان ىشالػ فخوق 
%( التي تفؾقت 2.557( وكانت قيستيا )D4N2B1معشؾية واضحة إذ أعظى ىحا التجاخل أعمى قيسة عشج السعاممة )

 2.557التي اعظت تخكيد لمكبخيت بمغ ) D4N1B0سعامالت في ىحا التجاخل باستثشاء السعاممة معشؾيا عمى جسيع ال
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%( التي لؼ تختمف معشؾيا عؽ السعامالت  2.522(( اقل معجل وكانت قيستيا )D1N1B0%(، و سجمت السعاممة 
D1N1B1 ( 2.507التي اعظت معجل بمغ .)% 

بهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في تخكيد الكبخيت في القخص تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بال  4ججول 
 الدهخي لمبخوكمي  )%(

السدافات بيؽ 
 الجؾر )سؼ(

D 

 الشتخوجيؽ

N)) 

1-.ىكتارNكغؼ
 

 (Bمدتؾيات البؾرون )

1-.ىكتارBكغؼ
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 0.309 g 0.327 i 0.318 h 
N2 0.335 hi 0.343 hg 0.339 g 

D2 N1 0.346 hg 0.351 g 0.349 f 
N2 0.365 f 0.37 f 0.368 e 

D3 N1 0.383 e 0.391 ed 0.387 d 
N2 0.401 cd 0.408 cb 0.405 c 

D4 N1 0.412 cb 0.42 b 0.416 b 
N2 0.441 a 0.447 a 0.444 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 0.322 e 0.335 d 0.329 D 
D2 0.356 c 0.361 c 0.359 C 
D3 0.392 b 0.400 b 0.396 B 
D4 0.427 a 0.434 a 0.431 A 

 
متوسط 

 (Nالنتروجين )

N X B 
N1 0.363 d 0.372 c 0.368 B 
N2 0.386 b 0.392 a 0.389 A 

 

  94999 B 94999 A (Bمتوسط )

 

 السرادر 

. تأثيخ مدافات الدراعة و الدساد البؾتاسي في الرفات الكسية و الشؾعية 0212، عباس لظيف ىاشؼ دمحم .الخالجي
 جامعة البرخة.  –لمبخوكمي. رسالة ماجدتيخ ، كمية الدراعة 
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