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تأثيخ مدتهى البهرون والشتخوجين تحت كثافات نباتية مختمفة في بعض صفات الشسه و الحاصل 
 في تخبة جبدية Brassica oleracea  var. italica Plenck لمبخوكمي

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

 جامعة تكخيت/ كمية الدراعة 
 قدع عمػم التخبة والسػارد السائية

   

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

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

ومدتػى التدسيج الشتخوجيشي و البػرون في نسػ و حاصل البخوكمي في تخبة جبدية. تزسشت الجراسة ثالثة عػامل العامل األول وىػ 
( عمى التختيب . D4و  D3و  D2و  D1سع( ) 13و  33و  53و  53بع مدافات ىي )عامل السدافة بيغ الشباتات وتزسغ ار 

(، عمى التػالي N2و N1( )1-.ىكتار N)كغع  152، 72والعامل الثاني مدتػى إضافة الشتخوجيغ وتزسغ مدتػييغ مغ الشتخوجيغ ىسا 
 1مدتػييغ مغ البػرون ىي )بجون اضافة بػرون و (. والعامل الثالث مدتػى إضافة البػرون وتزسغ N% 51عمى شكل سساد اليػريا )

زيادة معشػية  N2(. اعصى السدتػى الشتخوجيشي B% 17( عمى التختيب عمى شكل حامس البػريظ )B1و B0( )  1-.ىكتارBكغع
 N1الول ( ، أما في السدتػى ا1-غع.نبات01.32في حاصل السادة الجافة )الحذة االولى( إذ بمغت ) N1واضحة مقارنة بالسدتػى 

أما في  N2( في السدتػى الثاني 1-غع.نبات 25.52(، وحاصل السادة الجافة )الحذة الثانية( بمغت   )1-غع.نبات17.25بمغت )
لبعس مؤشخات الشسػ الخزخي ارتفاع  N1معشػيا عمى السدتػى  N2( وتفػق السدتػى 1-غع.نبات75.51السدتػى االول فقج بمغت )
( وبالتالي زيادة الحاصل زيادة معشػية في ىحا السدتػى مغ 1-( وعجد االوراق)ورقة.نبات1-.ورقة0قية )سعالشبات )سع( والسداحة الػر 
 N1( أما في السدتػى 1-شغ.ىكتار 25.865) N2إذ بمغ الحاصل الكمي لالقخاص الدىخية في السدتػى  N1الشتخوجيغ  عمى السدتػى 

( إلى زيادة معشػية في حاصل السادة الجافة )الحذة 1-.ىكتارBكغع 1سعجل )( . أدت اضافة سساد البػرون ب1-شغ.ىكتار 22.600)
االولى والثانية( وإلى زيادة معشػية في الحاصل وكحلظ في تخكيد البػرون في السجسػع الخزخي و القخص الدىخي ، ومؤشخات الشسػ 

                                           
() الباحج االول رسالة ماجستريمستل من. 
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( إلى زيادة معشػية في حاصل السادة الجافة (الحذة D4سع بيغ نباتات البخوكمي ) 13الخزخي لمبخوكمي .أدى إتباع السدافة الدراعية 
التي اعصت اعمى حاصل  D1االولى و الثانية( و الى زيادة حاصل الشبات وكان التفػق معشػي عمى السدافات االخخى بإستثشاء السدافة 

و  03.525حاصل بمغ  D4 و  D3و   D2( في حيغ اعصت السدافات 1-)شغ.ىكتار 01.102كمي لالقخاص الدىخية لمبخوكمي بمغ  
( أعمى B( والبػرون )D( ومدافات الدراعة )N( عمى التختيب. أعصى التجاخل الثالثي بيغ الشتخوجيغ )1-)شغ.ه 00.022و 00.722

( وتفػقت معشػيا عمى باقي السعامالت والغمب الرفات السجروسة، بإستثشاء صفة الحاصل الكمي D4N2B1قيسة عشج السعاممة )
 .D1N2B1الدىخية كان التفػق لرالح السعاممة  لالقخاص

 الكمسات السفتاحية: البخوكمي ، بهرون، نتخوجين، كثافات نباتية، تخبة جبدية. 

 

 

Effect of Boron and Nitrogen Level under Different Plant Spacings on some Growth 

and Yield Parameters of Broccoli (Brassica oleracea  var. italica Plenck) in a 

gypsiferous soil 

 

A. Sh. S. Al-Saadon Prof. Dr.  N. M. Muhawish  

University of Tikrit/ College of Agriculture 

Dept. of Soil Sciences and Water Resource 
  

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 planting distances and the level of nitrogen 

fertilization and boron on the growth and yield of broccoli in gypsum soil. The study included three 

factors, the first factor was the distance between plants, and it included four distances (35, 45, 55, and 65 

cm) (D1, D2, D3, and D4), respectively. The second factor was the level of nitrogen application, which 

includes two levels of nitrogen 70 and 140 (kg N ha-1) (N1 and N2), respectively. The third factor was 

the level of boron addition and it includes two levels of boron, which are (without boron application and 

6 kg B. ha-1) (B0 and B1), respectively. Results showed that the nitrogen level N2 gave a clear 

significant increase compared to the N1 level in dry matter yield (the first cut), reaching (21.58 g. Plant-

1), while the first level N1 reached (17.94 g(. Dry matter yield (the second cut) reached (84.39 g. Plant-

1) in the second level N2, while in the first level it reached (74.36 g. Plant-1) and the N2 level was 

significantly superior over N1 level for some indicators of vegetative growth, plant height (cm) and leaf 

area (cm2). -1) and the number of leaves (leaf-plant-1) and thus the yield increased significantly in this 

level of nitrogen at the N1 level, as the total yield of floral heads at the N2 level was (25.865 tons. Ha-1) 

and at the N1 level (22.6 ton ha
-1

). The addition of boron fertilizer at a rate of (6 kg B. ha -1) led to a 
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significant increase in the dry matter yield (the first and second cuts) and to a significant increase in the 

yield, as well as in the boron concentration in the shoot and the floral heads, and the vegetative growth 

indicators of broccoli. Planting at a 65 cm among broccoli plants (D4) led to a significant increase in dry 

matter yield (first and second cut) and an increase in plant yield. The superiority was significant over 

other distances except for the distance D1, which gave the highest total yield of broccoli floral heads, 

reaching 26.63 (tons ha
-1

). 1), whereas the distances D2, D3, and D4 gave a total yield of 25.38 , 22.71, 

and 22.21 (ton ha
-1

), respectively. The triple interaction between nitrogen (N) and planting distances (D) 

and boron (B) gave the highest value at the treatment (D4N2B1) which was significantly superior over 

other treatments for most of the studied traits, except the total yield of the floral heads where the 

superiority was in favor of treatment D1N2B1. 

Keywords: broccoli, boron, nitrogen, broccoli yield, gypsiferous soil. 

 

 

 

 السقجمة

ان مذكمة نقز الغحاء نقز الغحاء مغ اىع السذاكل التي تػاجو العالع و خرػصا في الجول الفقيخة و الشامية،       
ة بيغ انتاج السحاصيل الدراعية و الديادة في عجد الدكان، ادى الى زيادة الصمب عمى اكبخ وذلظ نتيجة اتداع الفجػ 

و اكثخ مػثػقية لألغحية ويعج التػسيع العامػدي الصخق الفعالة لديادة االنتاج في و حجة السداحة، و ان ىحا التػسع 
 يتع عغ شخيق اضافة االسسجة و استخجام كثافة زراعية مثمى.

ان الشباتات السدروعة في التخب الجبدية تدتجيب بذجة لإلضافات الدسادية  لكػن ىحه التخب فقيخة السحتػى بالسادة   
في محمػل التخبة الحي يؤدي الى خمق حالة عجم التػازن الغحائي بدبب تذبع  CaSO4.2H2Oالعزػية و ذوبانية ))

 (. 1يؤدي الى خفس في جاىدية العشاصخ الغحائية )محمػل التخبة بأيػنات الكالديػم و الكبخيتات الحي 

ان مذكمة نقز الشتخوجيغ شائعة الحجوث في تخب السشاشق الجافة و شبو الجافة، لكػن ىحه التخب فقيخة السحتػى    
بالسادة العزػية التي تعج السخدن الخئيدي و الػحيج لمشتخوجيغ في التخبة، حيث يذكل الشتخوجيغ العزػي ما يقارب 

(. لحا فان الكسية الجاىدة مغ الشتخوجيغ في تخب السشاشق الجافة قميمة ال 32% مغ كسية الشتخوجيغ الكمي )25-23
 تدج حاجة معطع الشباتات، مسا يتصمب دائسا اضافة سساد نتخوجيشي.
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تكػيغ و انتقال يمعب البػرون دورا كبيخا في نسػ و انتاج الشبات و ذلظ لجوره الكبيخ في تخكيب ججار الخمية و     
الدكخيات السعقجة، كسا يمعب دورا ىام في تكػيغ حبػب المقاح، يكػن البػرون الجاىد  لالمتراص مغ قبل الشبات 

BO3 و ايػن البػرات   H3BO3عمى شكل حامس البػريظ 
و يكػنان ىحيغ السخكبيغ محسػليغ في محمػل التخبة،  3-

ادة العزػية و اكاسيج الحجيج و االلسشيػم و كخبػنات الكالديػم، لحا و يحجث ليسا امتداز عمى جديئات الصيغ و الس
فان تخب السشاشق الجافة و شبو الجافة تكػن ذات محتػى قميل مغ البػرون الجاىد نتيجة ارتفاع االس الييجروجيشي 

 (. 0و تخسيب البػرون عمى شكل بػرات الكالديػم )

ان لمكثافة الشباتية دور كبيخا في نسػ و حاصل الشبات و تأثيخىا في خرػبة التخبة، اذا اشارت الكثيخ مغ الجراسات 
ان عػائج االنتاج تقل عشج الكثافات العالية نتيجة تشافذ الشباتات عمى مرادر االنتاج )ماء، ضػء،اوكدجيغ،عشاصخ 

 (. 01اج،  )الغحائية( ومغ ثع يقل نسػ و حاصل و جػدة االنت

يعج البخوكمي غحاء مثالي بدبب محتػاه العالي مغ الكخبػىيجرات و الفيتاميشات و العشاصخ الغحائية، كسا يحتػي   
(، لحلظ يعتبخ البخوكمي مغ 51عمى مزادات االكدجة التي تمعب دورا ىاما في مكافحة االمخاض الدخشانية )

عػن في العخاق لحلظ ىشاك حاجة الى وضع قاعجة بيانات بإدارة تدسيج السحاصيل الػاعجة التي بجأ يقبل عمييا السدار 
ىحا السحرػل في ضل ضخوف التخب الجبدية. و نطخا لقمة الجراسات الستعمقة حػل تأثيخ مدافات الدراعة و التدسيج 

ئع مغ بالشتخوجيغ و البػرون في نسػ و حاصل البخوكمي ، فقج جاءت ىحه الجراسة بيجف تحجيج السدتػى السال
في تخبة الشتخوجيغ و البػرون في نسػ و حاصل البخوكمي و معخفة مدافات الدراعة السالئسة لشسػ و حاصل البخوكمي 

 جبدية.  

 

 السهاد و طخائق العسل 

 مهقع التجخبة و تحميالت التخبة الخوتيشية 

محصة بحػث قدع عمػم التخبة و  في 0202-0212نفحت التجخبة الحقمية خالل السػسع الدراعي الذتػي             
 – 52ت عيشات عذػائية مغ تخبة الحقل قبل الدراعة عمى عسقذجامعة تكخيت. أخـ –السػارد السائية في كمية الدراعة 

ممع لتقجيخ بعس الرفات  0سع ثع خمصت خمصًا متجاندًا وجففت ىػائيا وشحشت ثع مخرت بسشخل قصخ فتحاتو  2
. إذ قجرت الشدب 1في مختبخ قدع عمػم التخبة و السػارد السائية التابع لكمية الدراعة ججول  الفيديائية والكيسيائية ليا



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

- 7817 - 

 

  Blackالحجسية لسفرػالت التخبة مغ الخمل و الغخيغ و الصيغ باستخجام شخيقة اليايجروميتخ  السػصػفة مغ قبل 
(، تع  قياس 57السحكػرة في )  Blackبذسع البخافيغ  حدب شخيقة  الطاىخية (. ، قجرت الكثافة57السحكػرة في )

(. قجرت سعة 57( وحدب الصخيقة السحكػرة في)1:1األس الييجروجيشي وااليرالية الكيخبائية في مدتخمز التخبة )
(:   CaCO3اما معادن الكاربػنات ) (، 55بصخيقة بصخيقة أزرق السثميغ الػاردة في ) (CECتبادل األيػن السػجب)
)   الجبذ ( .  قجر02(عياري حدب ما ذكخ )1) NaOH(( عياري مع HCl 1بحامس  قجرت بصخيقة التدحيح

(CaSO4 . 2H2O  بصخيقة التخفيف اذ تع استعسال الساء السقصخ في االستخالص في محمػل حاوي عمى حامس
يزع بصخيقة ال   وقجرت السادة العزػية (. 02الخميظ واألسيتػن لتخسيب الجبذ وحدب الصخيقة السػصػفة في )

 Walkelyالخشب بحامس الكبخيتيظ و الفدفػريظ مع التدحيح بكبخيتات الحجيجوز االمػنياكية  وفقآ لصخيقة )
( اذ قجر الرػديػم و 1:1(.قجرت االيػنات السػجبة والدالبة الحائبة في مدتخمز تخبة )03( السحكػرة  في )Blackو

عياري( اما  2.21الديػم والسغشيديػم بصخيقة التدحيح ). وقجر الكFlame photometerالبػتاسيػم باستخجام جياز 
عياري وقجرت الكبخيتات بصخيقة التخسيب بذكل كبخيتات 1.2الكمػريج فقج قجر بالتدحيح مع محمػل نتخات الفزة ))

(. قجر الشتخوجيغ 5( 51الباريػم اما الكاربػنات والبيكاربػنات  فقج قجرت بالتدحيح مع حامس الكبخيتيظ عياري 
( 13( وفق شخيقة (Mico-Kjeldahl(( بجياز التقصخ البخاري )0M KClالجاىد بػاسصة كمػريج البػتاسيػم 

 2.3M(.تع تقجيخ الفدفػر الجاىد في التخبة باستخالص التخبة بسحمػل بيكاربػنات الرػديػم )57السحكػرة في )
NaHCO3  عشج )pH 8.5  حدب شخيقةOlsen   و تع تصػيخ المػن األزرق باستعسال محمػل مػليبجات األمػنيػم

كسا ورد في  252nmعشج شػل مػجي   Spectrophotometerوحامس االسكػربيظ وتع الكياس باستخجام جياز
( بجياز 52قجر البػتاسيػم الجاىد السدتخمز بسحمػل خالت االمػنيػم بحدب الصخيقة السػصػفة في  )، (57)

. تع استخالص البػرون الجاىد، باستخجام الساء الداخغ وبشدبة Flame photometerلميب قياس شجة ا
وفق   Atomic Absorptionمحمػل( وقجر تخكيد البػرون باستعسال جياز الصيف الحري  0تخبة:1استخالص )

 (. 02شخيقة )
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 بعض الرفات الفيديائية والكيسيائية لتخبة الجراسة قبل الدراعة 1ججول 

 الكيسة الػحجة الرفة الكيسة الػحجة فةالر

  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-مميسهل  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 

 2.11 البهرون الجاهد
الكثافة 
 الظاهخية

.-ميكاغخام م
 1.11 

 
 بعض الرفات الكيسيائية لسياه الخي  0ججول 

 الػحجة الكيسة الرفة الػحجة الكيسة الرفة

pH  7.51 EC  .دسي سيسيشد
1-م

 

5.77 

 الكمهرايج 1.50  صػديػم

 
 3.11 
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 الكالديهم

 
-لتخ  مميسػل   

1
 

 الكبخيتات 2.55

 
1-مميسػل لمتخ   

 11.21 

 السغشيديهم

 
 الكاربهنات 1.22

 
Nill 

 البهتاسيهم

 
 البيكاربهنات 2.23

 
0.00 

 
                                                             تجخبة الدراعة   

 13و  33و  53و  53شسمت التجخبة ثالث عػامل رئيدية العامل االول  مدافات الدراعة شسل: اربع مدافات ىي)
شسل  الشتخوجين :( عمى التختيب و العامل الثاني   D4و D3وD2و   D1سع( بيغ نبات و اخخ ورمد ليا ) 

( عمى التختيب، وكان مرجر الشتخوجيغ N1( و N0، ورمد لو  1-ىكتار N( كغع152و 72مدتػييغ لمشتخوجيغ ىسا )
(، وكان حامس البػريظ مرجر 1-ىكتارBكغع  1و 2شسمت مدتػييغ ىسا )البهرون : سساد اليػريا. و العامل الثالث 

،  وحجة تجخيبة   11=0*0*5البػرون السزاف. أجخيت التجخبة بثالث مكخرات لكل معاممة )معامالت  
11*5=52    .) 

ىػلشجي السشذأ . انتجت الذتالت في  JASSMINE F1التجخبة بحور ىجيغ مغ البخوكمي استعسل في        
 – Klasعيغ، ممئت بالبيتسػس السجيد مغ شخكة  022يحتػي كل شبق عمى   Styroporإشباق مغ الدتايخوبػر

man  اران ( بػاقع بحرة واحجة لكل عيغ داخل ضمة مغصاة بسذبظ الد2) 0212/2/13. زرعت البحور بتاريخ
االخزخ لمتقميل مغ أشعة الذسذ. أجخيت العسميات كافة بذكل متساثل لجسيع االشباق إذ رشت الذتالت بعج اسبػع 

ماء  وبعج  1-غع لكل  لتخ1( ثالث رشات كل ثالثة ايام  بسعجل 12-52-12مغ االنبات بدساد عالي الفدفػر)
غع لكل 022ثالث رشات كل سبعة أيام  بسعجل  ( بسعجل02-02-02الستعادل ) N P Kثالثة اسابيع رشت بدساد 

  5 – 1إذ تحتػي عمى  0212/2/52يػمًا مغ الدراعة اي بتاريخ  53لتخ ماء  نقمت الذتالت الى الحقل بعج  122
 (. 15سع ) 10 – 13أوراق وبارتفاع  

سع( و بػاقع  12متخ و عخضيا ) 5حخثت تخبة الحقل ونعست وسػيت وقدست الى مداشب شػل السدصبة        
 1متخ( وبيغ و حجة تجخيبية و اخخى ) 2.3اربع مداشب لكل و حجة تجخيبية، وكانت السدافة بيغ مدصبة و اخخى )

 Peatمتخ(، اجخيت العسميات الدراعية حدب التػصيات الستبعة في زراعة البخوكمي إذ تست اضافة الدساد العزػي )
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moss( بسعجل     )السدصبة و مغ ثع تع خمصو مع التخبة، اضيف سساد الدػبخ ( نثخا عمى 1-شغ ىكتار  32
(، لمسعامالت كافة  بجفعة واحجة قبل الدرعة وتع خمصيا جيجا 10)-1. ىكتارP2O5كغع  102فػسفات الثالثي بػاقع 

ة يػم مغ االولى و بصخيق 53مع التخبة، كسا اضيف الدساد الشتخوجيشي بجفعتيغ االولى عشج الذتال و الثانية بعج 
( و بصخيقة التمكيع الجانبي لكل H3BO3 17%Bالتمكيع الجانبي . اضيف مرجر البػرون سساد حامس البػريظ )

سع   02نبات. و تال ذلظ نرب مشطػمة الخي بالتشكيط بػاقع انبػبتي تشكيط لمسدصبة و السدافة بيغ خصي الخي 
وكانت ثقػب االنبػب شخيصية عمى شػل االنبػب حدب الذخكة السرشعة، تع الدقي بسياه بئخ مثبتة صفاتيا في 

لسكافحة الجيجان واليخقات القارضة.   -1لتخ 122مل.  32بتخكيد   Difuse. استخجم السبيج الحذخي 0ججول 
واستسخ حتى  0202\1\13بجأ جشي الحاصل في  واجخيت عسمية التعذيب لمتخمز مغ االدغال كمسا دعت الحاجة

03\0\0202. 

 قياسات الشسه والحاصل         

ح معجل خسذ نباتات مغ كل وحجة تجخيبية. حدب عجد قيذ ارتفاع الشبات مغ سصح التخبة حتى القسة الشامية واخ 
االوراق الكبيخة والستػسصة واىسمت االوراق الرغيخة ججًا واستخخج السعجل.    ُحِدبت السداحة الػرقية بحدب ما ذكخه 

مغ كل ورقة مغ األوراق الثالث جففت السقاشع  0سع 5(، بأخح ثالث أوراق مغ كل نبات، قصعت مداحة 31)
ساعة الى حيغ ثبات الػزن وسجل  52ْم لسجة  72ما تبقى مغ األوراق في فخن كيخبائي عمى درجة حخارة الثالث و 

 وزنيسا الجاف ثع ُحدبت السداحة الػرقية كسا في السعادلة اآلتية :

) معجل الػزن  الجاف  لالوراق(غع)(0السداحة الػرقية لمشبات )سع 0سع عجد اوراق الشبات  مداحة السخبع السقصػع(
الػزن  الجاف لمسداحة السقصػعة غع  122

 

 

يػم مغ الذتال،  52قجر الػزن الجاف لمسجسػع الخزخي )الداق واالوراق( لكل فتخة )الحذة االولى اخحت بعج     
يػم مغ الذتال إذ و ضعت العيشات في اكياس ورقية مثكبة ومغ ثع ادخمت الى الفخن  12واخحت الحذة الثانية بعج 

ساعة ووزنت عجة مخات الى حيغ ثبػت الػزن باستخجام السيدان  20لسجة  ◦م 22-27ة حخارة وعمى درج الكيخبائي
  الحداس. 

 ( . وكسا يمي: 00تع حداب معجل الشسػ السصمق حدب معادلة (
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 وزن  الحذة الثانية  –وزن  الحذة االولى معجل الشسه السظمق =             
 مجة الحذة الثانية    مجة الحذة االولى

 

( مغ جسع وزن القخص الصخفي مع وزن األقخاص 1-تع احتداب حاصل الشبات الػاحج الكمي )كغع نبات       
 حدبت اإلنتاجية اليكتار الكمية  مغ اآلتي:  الجانبية في الشبات الػاحج لكل وحجة تجخيبية وقدع عمى عجد نباتاتيا.

 الكثافة الشباتية )الكثافة الشباتية لكل مدافة(.×  كغع(  حاصل الشبات الفخدي الكمي )اإلنتاجية اليكتار الكمية  = 

 Randomized Complete Block Designاستعسل ترسيع القصاعات العذػائية الكاممة          
(R.C.B.D لتجخبة عاممية  وحممت متػسصات الشتائج إحرائيا باستعسال البخنامج االحرائي ).Genstat واستعسل ،

 .2.23نة الستػسصات عشج مدتػى احتسال اختبار دنكان لسقار 

 

 الشتائج و السشاقذة

 ارتفاع نبات البخوكمي )سم( 

إن معجل ارتفاع نبات البخوكمي قج تأثخت معشػيا بسدافات الدراعة و مدتػى البػرون و   5تػضح نتائج ججول   
سع وبديادة معشػية  12.15و اعصى ارتفاع لشبات البخوكمي بمغ  N2الشتخوجيغ. فقج تفػق السدتػى الشتخوجيشي الثاني 

سع، و يعػد تفػق السدتػى  30.72الحي اعصى معجل بمغ  N1% مقارنة بالسدتػى الشتخوجيشي االول 15.23بمغت 
لى الثاني عمى االول ربسا الى زيادة كسية االوكديشات الستكػنة في الشبات نتيجة اضافة الشتخوجيغ والتي تؤدي ا

 (. 7( و )02استصالة الخاليا التي تشعكذ في زيادة ارتفاع الشبات ىحه الشتائج تتفق مع )

ان السدافات الكبيخة بيغ الشباتات ادت الى  حرػل  زيادة معشػية في معجل ارتفاع نبات البخوكمي،   5يذيخ ججول 
% مقارنة بالسعاممة 05.20سع، و بديادة معشػية بمغت  12.22اعمى معجل ليحه الرفة بمغ  D4اذا اعصت السعاممة 

D1 ( ويعػد ذلظ الى زيادة كسية العشاصخ الستاحة لمشبات و قمة التشافذ  52.73التي اعصت اقل معجل بمغ ، )سع
داقط و بالتالي زيادة نػاتج عمى الساء و السغحيات و االوكدجيغ، فزال عغ التعخض الى كسية اكبخ مغ الزػء ال

  (.11( و )52البشاء الزػئي بعسمية البشاء الزػئي و انعكاس ذلظ عمى ارتفاع الشبات ، تتفق ىحه الشتائج مع )
الى ان اضافة البػرون اعصت زيادة  معشػية في ىحه الرفة قياسا الى معاممة السقارنة، ويعػد    5وتذيخ نتائج ججول 

 33.22و  35.71الة الخاليا و انقداميا يدداد بديادة البػرون، اذ بمغ معجل ارتفاع الشبات  )ذلظ الى ان معجل استص
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عمى التختيب، ويعػد ذلظ الى دور البػرون االساسي في زيادة تسثيل الدكخ داخل الخاليا  B1و  B0سع( لمسعامالت 
في تشطيع وتجييد وانتاج االوكديغ في  ، كسا أن لمبػرون دورًا ميعStarch phosphorylaseوزيادة نذاط إنديع   

يؤدي   IAAمسا يديج تخكيده في الشبات ومغ السعمػم بأن زيادة تخكيد  IAAالشبات َعبْخ إسيامو بتثبيط عسميات أكدجة 
(. بيغ التجاخل الثشائي بيغ 05(، تتفق ىحه الشتائج مع ما وججه )51إلى زيادة إستصالة الخاليا ومغ ثع زيادة ارتفاع )

سع(  15.52اعصت اعمى معجل ليحه الرفة بمغ )  D4N2افات الدراعة  و التدسيج الشتخوجيشي الى ان السعاممة مد
فيسا اعصت  D4N1و D3N2التي تفػقت معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء السعامالت 

لثشائي بيغ التدسيج الشتخوجيشي و البػرون سع(. اما التجاخل ا 57.22اقل معجل ليحه التجاخل بمغ  ) D1N1السعاممة 
اقل   N1B0سع( و اعصت السعاممة  11.12اعمى ارتفاع لمشبات في ىحا التجاخل بمغ ) N2B1اعصت السعاممة 

 سع(.   31.52معجل ليحه الرفة بمغ )

ه الرفة بمغ اعمى معجل ليح D4B1اما التجاخل  الثشائي بيغ مدافات الدراعة و مدتػى البػرون اعصت السعاممة 
التي اعصت اقل معجل ليحه   D1B0%( مقارنة بالسعاممة 02.55سع( متفػقا و بديادة معشػية بمغت ) 10.55)

سع(، اما التجاخل الثالثي كانت تأثيخه معشػيا في بعس السعامالت حيث اعصت السعاممة  52.05الرفة بمغ )
D4N2B1 ( واعص 13.11اعمى معجل في ىحا التجاخل بمغ ، )ت السعاممة سعD1N1B0  اقل معجل في ىحا

 سع( .  57.15التجاخل بمغ )

 (  1-عجد االوراق )ورقة نبات  

تفػقًا معشػيًا عمى  N2وجػد تأثيخ معشػي في أغمب معامالت التجخبة ، وقج أضيخت السعاممة   5أضيخت نتائج ججول 
N1  ،مقارنة بالسعاممة 2.17(، متفػقا و بديادة معشػية بمغت 1-)ورقة نبات 05.32وسجمت أعمى قيسة بمغت %N1 

( ، ويعدى ذلظ الى دور الشتخوجيغ الحي يجخل في تخكيب 1-)ورقة نبات 01.73التي اعصت اقل معجل بمغ 
والسخافقات االنديسية والحػامس االميشية كسا يذتخك في تكػيغ قػاعج  RNAو DNAالبخوتيشات واالحساض الشػوية  

Porphyrins   السيسة في تخكيب الكمػروفيل والدايتػكخوم والزخورية في عسمية البشاء الزػئي وزيادة كفاءتيا
ان   5(.  كسا  يالحظ مغ ججول 15) ( و 5(.ويتفق ذلظ مع )1وانعكاس ذلظ في تكػيغ نسػ خزخي غديخ. ( 

( التي لع تختمف معشػيا عغ 1-بات(  ورقة ن05.11بكيسة قجرىا  B1تأثيخ مدتػى البػرون كان لرالح السعاممة 
( مغ ان اضافة البػرون 52(، وىحا يتفق مع ما وججه )1-ورقة نبات 00.01التي اعصت معجل بمغ  ) B0السعاممة 
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نالحظ ان لسدافات الدراعة تأثيخ معشػي في عجد   5ادت الى زادة معجل عجد االوراق لمبخوكمي. مغ خالل الججول 
%( 50.07و  50.33و  02.25معشػيا و بشدبة زيادة بمغت ) D4و   D3و  D2الت االوراق اذا تفػقت السعام

(.اما تأثيخ التجاخل بيغ 1-ورقة نبات 12.22التي اعصت اقل معجل بمغ ) D1عمى التختيب،  مقارنة  بالسعاممة 
مالت حيث مدافات الدراعة و الشتخوجيغ في معجل عجد االوراق ىػ االخخ أضيخ فخوقا معشػية بيغ بعس السعا

( التي تفػقت معشػيا 1-)ورقة نبات 01.53حيث بمغ  D4N2نالحظ بأن أعمى معجل لعجد االوراق كان عشج السعاممة 
و  17.22التي اعصت اقل معجل في ىحا التجاخل بمغ  D1N0% مقارنة  بالسعاممة 35.21و بشدبة زيادة بمغت  

اعصت  N2B1ج الشتخوجيشي مع البػرون  ان السعاممة والخاص بتجاخل مدتػيات التدسي  5يالحظ ايزا مغ ججول 
% مقارنة 10.22( و بديادة معشػية بمغت 1-)ورقة نبات 05.21اعمى قيسة لسعجل عجد االوراق في الشبات بمغ 

 (.1-ورقة نبات01.12التي اعصت معجل بمغ ) N0B2بالسعاممة 

االوراق ىػ االخخ أضيخ فخوقا معشػية بيغ بعس  اما تأثيخ التجاخل بيغ مدافات الدراعة و البػرون في معجل عجد
 السعامالت حيث

(، وأقل معجل لعجد االوراق في 1-(  ورقة نبات01.15حيث بمغ  D4B1نالحظ بأن أعمى معجل كان عشج السعاممة  
عاممة (. اما تأثيخ التجاخل الثالثي فكان لرالح الس1-(  ورقة نبات17.73حيث بمغ  D1B0الشبات كان عشج السعاممة 

D4N2B1 مقارنة بالسعاممة 37.13( و بديادة معشػية بمغت 1-)ورقة نبات 01.22بكيسة قجرىا %D1N1B0  التي
 (.1-)ورقة نبات 17.22اعصت اقل قيسة قجرىا 

 تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في ارتفاع نبات البخوكمي )سم(   .ججول 

بين السدافات 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 47.13 d 48.66 bdc 47.90 d 
N2 49.33 bdc 49.86 bdc 49.60 dc 

D2 N1 49.13 bdc 51.90 bdc 50.51 dc 
N2 52.86 bac 53.93 bac 53.40 bc 

D3 N1 54.06 bac 56.60 bac 55.33 bac 
N2 58.80 bac 61.33 bac 60.07 ba 
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D4 N1 55.60 bac 59.20 bac 57.40 bac 
N2 63.13 ba 65.66 a 64.40 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  

 (Nالنتروجين )

N X B N1 51.48 c 54.09 b 52.79 B 
N2 56.03 ab 57.70 a 56.87 A 

  

  53.76 A 55.89 A (Bمتوسط )

تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في عجد االوراق الكمي لمبخوكمي  1ججول  
 (1-)ورقة نبات

 السدافات بين
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 

 

B0 B1  

D1 N1 17.00 d 17.16 dc 17.08 c  
N2 18.50 dc 19.33 

bdc 

18.915 c  
D2 N1 22.00 bac 22.66 

bac 

22.33 b  
N2 23.86 ba 24.25 a 24.06 ba  

D3 N1 22.67 bac 23.00 

bac 

22.84 b  
N2 24.50 a 25.24 a 24.87 ba  

D4 N1 23.05 26.47 a 24.76 ba  
N2 01.12 a 01.22 a 01.53 a  

 ((Dمتوسط   

 

 

D x B 

 

D1 17.75 c 18.25 c 18.00 C  

D2 22.93 b 23.455 

ba 

23.19 B  
D3 23.59 ba 24.12 ba 23.86 BA  
D4 05.32 ba 01.15 a 03.11 A  

متوسط   
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 (Nالنتروجين )

N X B N1 21.18 b 22.32 ba 21.75 B  
N2 05.05 ba 05.21 a 05.32 A  

  

   00.01 A 05.11 A (Bمتوسط )

 
 ( 1-ورقة 0السداحة الهرقية لمبخوكمي )سم

إلى تأثيخ مدافات الدراعة  ومدتػى التدسيج الشتخوجيشي و البػرون و التجاخل بيشيا في   3يذيخ ججول           
إذ  N2و  N1السداحة الػرقية لشبات البخوكمي. إذ  نالحظ وجػد فخق معشػي واضح في معجل السداحة الػرقية بيغ 

(  متفػقا و بديادة معشػية بمغت 1-ورقة 0سع 553.25ني  )كان معجل السداحة الػرقية في السدتػى الشتخوجيشي الثا
(، و يعدى ذلظ الى 1-ورقة 0سع 520.05%( مقارنة بالسدتػى االول الحي اعصى معجل مداحة ورقية بمغ )15.20)

% مغ نتخوجيغ الػرقة يجخل في تكػيغ الكمػروفيل( 72دور الشتخوجيغ الحي يجخل في تخكيب جديئة الكمػروفيل )
زيادة قابمية الشبات عمى الكيام بعسمية البشاء الزػئي، مسا ادى الى زيادة السداحة الػرقية نتيجة ترشيع السػاد  ومغ ثع

(. أما عغ تأثيخ مدافات الدراعة  فقج اعصت معجل 55(، و )17ىحه الشتائج تتفق مع ما وججه ، ) ‘الغحائية وتخاكسيا
 D3و D2( وD1( لمسعامالت 1-نبات  0سع 557.22و 550.75و  525.07و 515.21لمسداحة الػرقية بمغ )

( عمى التختيب مغ خالل ىحه الشتائج نالحظ وجػد فخوق معشػية واضحة  وكانت ندبة الديادة مقارنة بالسعاممة D4و
D1 (8.32% لمسعامالت 05.15% و 12.12و )%D2  وD3وD4  عمى التختيب، يعدى سبب ىحه الديادة

ة قج تعػد الى زيادة كسية العشاصخ الستاحة لمشبات، و قمة التشافذ، فزال عغ التعخض الحاصمة في السداحة الػرقي
الى كسية اكبخ مغ الزػء الداقط و بالتالي زيادة نػاتج البشاء الزػئي بعسمية البشاء الزػئي و انعكاس ذلظ عمى 

البػرون زيادة معشػية في معجل (.    اعصت اضافة 12) و )53السداحة الػرقية ، تتفق ىحه الشتائج مع ما وججه )
مقارنة بسعاممة اضافة  0سع 500.15الحي بمغت قيستو   B1%( لمسدتػى 1.22السداحة الػرقية لمبخوكمي بمغت )

، إن زيادة السداحة الػرقية   3( كسا مبيغ في ججول 1-ورقة  0سع523.55التي اعصت معجل بمغ ) B0البػرون 
ػد إلى الجور االيجابي لمبػرون في زيادة نذاط األندجة السخستيسية وزيادة إنقدام لمشبات بإضافة عشرخ البػرون قج يع

( 5( كسا يتفق مع )12( ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه )55الخاليا وزيادة فاعمية ىخمػن الشسػ الدايتػكايشيغ )
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سداحة الػرقية. اضيخ التجاخل بيغ الحي وجج ان رش القخنابيط بسحمػل مغحي يحتػي عمى البػرون ادى الى زيادة ال
 .مدافات الدراعة و التدسيج الشتخوجيشي ان أعمى

 
تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في السداحة الهرقية لمبخوكمي   7ججول 

 (1-ورقة 0)سم

  

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bالبهرون ) مدتهيات

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 325.57 j 351.20 i 338.39 e 
N2 377.11 hg 398.35 

efg 

387.73 dc 
D2 N1 363.37 ih 386.48 

fg 

374.93 d 
N2 400.15 ef 423.05 

cd 

411.60 b 
D3 N1 388.22 fg 399.52 ef 393.87 c 

N2 450.00 b 493.18 a 471.59 a 
D4 N1 410.23 ed 433.27 

cb 

421.75 b 
N2 552.73 b 521.22 a 570.50 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 351.34 f 374.78 e 363.06 D 
D2 381.76 e 404.77 d 393.27 C 
D3 419.11 c 446.35 b 432.73 B 
D4 502.52 c 515.12 a 557.22 A 

متوسط  

 (Nالنتروجين )

N X B N1 371.85 d 392.62 c 382.24 B 
N2 512.22 b 530.17 a 553.25 A 

 

 523.55 B 500.15 (Bمتوسط )
A 

 

 D3N2( و التي لع تختمف معشػيا عغ السعاممة   1-ورقة 0سم 570.50( وكان مقجارىا )D4N2قيسة عشج السعاممة )
( وكان D1N1السعاممة ) (، وسجمت أقل قيسة في ىحا التجاخل عشج1-ورقة 0سع 571.32التي اعصت معجل بمغ )
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(. أما التجاخل بيغ مدتػيات الدساد الشتخوجيشي و البػرون فقج أعصى فخوق معشػية بيغ 1-ورقة 0سع552.52مقجارىا )
( أما أقل قيسة كانت 1-ورقة 0سع530.17وكانت قيستيا)  N2B1اغمب السعامالت إذ كانت أعمى قيسة عشج السعاممة 

%(.أما التجاخل بيغ 01.75(وكانت ندبة التفػق ) 1-نبات 0سع 571.23قيستيا )( اذ كانت N1B0عشج السعاممة )
 1-ورقة 0سع 515.12( وكانت قيستيا )D4B1مدتػيات البػرون و مدافات الدراعة كانت اعمى قيسة عشج السعاممة )

ثي بيغ مدافات (.بيغ التجاخل الثال1-ورقة 0سع 531.55( وكانت قيستيا )D1B0( وأقل قيسة كانت عشج السعاممة )
الدراعة و التدسيج الشتخوجيشي و البػرون ان ىشالظ فخوق معشػية واضحة بيغ بعس السعامالت فيسا لع تكغ ىشاك 

إذ أعصى ىحا التجاخل أعمى قيسة عشج السعاممة   3فخوق  بيغ البعس االخخ كسا ىػ مػضح في ججول 
(D4N2B1( وكانت قيستيا )التي لع تخ1-ورقة 0سع 521.22 ) تمف معشػيا عغ السعاممةD3N2B1  التي اعصت

 (. 1-نبات 0سع503.37(( اقل معجل بمغ (D1N1B0( ، وسجمت السعاممة 1-ورقة 0سع 525.12متػسط بمغ )

 (  1-يهم من الدراعة )غم نبات 2.الهزن الجاف لمشبات بعج 

( ادى الى زيادة 1-.ىكتارNكغع 152ان اضافة الدساد الشتخوجيشي بسعجل )  1  يالحظ مغ خالل نتائج الججولى
 72( مقارنة بسعجل االضافة )1-يػم  1-)غع نبات 01.32% الحي اعصى معجل وزن جاف بمغ 02.02معشػية بمغت 

ف الى دور ( ، و يعدى سبب الديادة في الػزن الجا1-غع نبات 17.25(  الحي اعصى وزن جاف بمغ )1-.ىكتارNكغع
الشتخوجيغ الحي يجخل في تخكيب جديئة الكمػروفيل ومغ ثع زيادة قابمية الشبات عمى الكيام بعسمية البشاء الزػئي، مسا 
ادى الى زيادة الػزن الجاف نتيجة ترشيع السػاد الغحائية وتخاكسيا. او قج يكػن الدبب ان اضافة الشتخوجيغ الى 

ومغ ثع زيادة الػزن 3و 5جة زيادة عجد االوراق والسداحة الػرقية  الججوالن الشبات ادت الى حرػل نسػ غديخ نتي
(  ان وزن السادة الجافة يدداد بديادة مدتػيات الدساد الشتخوجيشي ألنو يجخل 10(.بيغ  )2الجاف لمسجسػع الخزخي )

( الحيغ ذكخوا ان الديادة 11)في تخكيب مكػنات الخمية الشباتية ويذجع عمى عسمية انقدام الخاليا. و ىحا يتفق مع  
الحاصمة في الػزن الكمي لمسادة الجافة لشبات البخوكمي بديادة الشتخوجيغ قج تعػد الى زيادة جاىدية الشتخوجيغ في 
التخبة مسا ادى الى زيادة امتراصو مغ قبل الشبات وتذجيع االنقدام الخمػي وزيادة حجع الخمية الشباتية وانعكذ ذلظ 

ان زيادة   1سػع الخزخي وانتذار الجحور وتػسيعيا. اما تأثيخ مدافات الدراعة  فيالحظ مغ الججول في زيادة السج
 11.22السدافة بيغ نباتات البخوكمي ادت الى زيادة الػزن الجاف ، اذا بمغ معجل الػزن الجاف لمسجسػع الخزخي)

( عمى التختيب، ونالحظ لع تكغ D4و D3و D2(  وD1( لسدافات الدراعة 1-غع نبات00.35، 01.52،  12.11،
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و عسػما نالحظ ان زيادة السدافة بيغ الشباتات ادت الى زيادة  D4و  D3وبيغ   D2و   D1ىشاك فخق معشػي بيغ  
يػم مغ الذتال ، و يعػد ذلظ الى ان زيادة السدافة بيغ نباتات  52معشػية في الػزن الجاف لمسجسػع الخزخي بعج 

التشافذ عمى السػاد الغحائية الستػفخة في وحجة السداحة مسا ساعج عمى زيادة انتذار تذجيع  البخوكمي ادت الى تقميل
و بالتالي الحرػل عمى اكبخ كسية مغ احتياجات الشبات مغ السػاد الغحائية و الساء   3، 5، 5الشسػ الخزخي ججول 

كفاءة عسمية البشاء الزػئي و  فزال عغ تعخض معطع او جسيع السجسػع الخزخي الى الزػء الكافي مؤثخا في
( 50( و  )52زيادة نػاتج االيس و يشعكذ ذلظ في تحديغ نسػ و زيادة وزنو الجاف ، ويتفق ذلظ مع ما وججه(  

( زيادة B1المحان و ججا ان تقميل الكثافة الشباتية لمبخوكمي ادت الى زيادة الػزن الجاف. اعصت اضافة البػرون )
(، 1-غع نبات 12.32التي بمغت  ) B0( مقارنة بالسعاممة 1-غع نبات02.23مشبات بمغت )معشػية في الػزن الجاف ل

قج يعدى سبب الديادة إلى دور البػرون في زيادة نذاط وفاعمية ىخمػنات الشسػ والسيسا الدايتػكانيغ والكايشيغ وىحه 
التالي تعخض مداحة سصحية اكبخ اليخمػنات تذجع الشسػ الخزخي  وتجيع اخزخار االوراق و وتؤخخ الذيخػخة، وب

لمشبات لزػء الذسذ مسا يديج مغ عسمية التسثيل الزػئي ومغ ثع تخاكع السادة الجافة في الشبات ، ىحه الشتائج تتفق 
( مغ ان اضافة البػرون ادت الى زيادة الػزن الجاف لمسجسػع الخزخي لمبخوكمي. وتبيغ الشتائج 52)  مع ما وججه

بيغ عػامل التجخبة اثخ معشػيا في صفة الػزن الجاف لمسجسػع الخزخي ، اذ ادى التجاخل بيغ  ان التجاخل الثشائي
مدافات الدراعة و مدتػى الدساد الشتخوجيشي الى اعصاء زيادة معشػية في الػزن الجاف لمجدء الخزخي واعصت 

التي اعصت D3N2السعاممة   التي لع تختمف معشػيا عغ 1-غع نبات 05.12اعمى معجل لمػزن بمغ  D4N2السعاممة 
(.اما 1-غع نبات 13.523اقل معجل في ىحا التجاخل بمغ ) D1N1(، و سجمت السعاممة 1-غع نبات 00.22معجل )

 N2B1التجاخل بيغ مدتػيات البػرون  و الشتخوجيغ اذ يالحظ ان اعمى حاصل لمسادة الجافة كان عشج السعاممة 
التي اعصت اقل معجل  N1B0% مقارنة بالسعاممة 51.51معشػية بمغت  و بديادة 1-غع نبات 00.35وكان مقجاره 

. و اضيخ التجاخل مدتػى البػرون و مدافات الدراعة فخوق معشػية بيغ معطع 1-غع نبات11.35في ىحا التجاخل بمغ 
لتي لع ( ا1-غع نبات 05.20اعمى معجل لمػزن الجاف في ىحا التجاخل بمغ ) D4B1السعامالت اذا اعصت السعاممة 

اقل معجل في ىحا  D1B0( و سجمت السعاممة 1-غع نبات 05.21التي بمغت )  D3B1تختمف معشػيا عغ السعاممة 
بان التجاخل الثالثي بيغ عػامل التجخبة اثخت  في زيادة   1(. وتطيخ نتائج ججول 1-غع نبات 11.55التجاخل بمغ )

اعمى وزن لحاصل السادة  D4N2B1، حيث اعصت السعاممة يػم مغ الذتال 52حاصل السادة الجافة لمبخوكمي بعج 
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التي  D1N1B0% عغ السعاممة 72.25( وبشدبة زيادة بمغت 1-( غع نبات03.55الجافة لمجدء الخزخي بمغ قجره
 (.1-غع نبات 15.02اعصت اقل متػسط بمغ )

 
ا في الهزن الجاف لمبخوكمي بعج تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشه  1ججول 

 (1-يهم من الدراعة )غم نبات 2.

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 14.29 f 16.32 ef 15.305 c 
N2 18.38 ed 18.90 

edc 

18.64 b 
D2 N1 15.33 ef 17.13 ef 16.23 c 

N2 18.91 edc 21.27 

bdc 

20.09 b 
D3 N1 17.98 ed 21.56 

bdc 

19.77 b 
N2 21.42 bdc 24.55 ba 22.99 a 

D4 N1 18.53 ed 22.39 

bac 

20.46 b 
N2 05.71 ba 03.55 a 05.12 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 16.34 f 17.61 def 16.98 B 
D2 17.12 fe 19.20 dcf 18.16 B 
D3 19.70 dc 23.06 ba 21.38 A 
D4 01.13 bc 05.20 a 00.35 A 

متوسط  

 (Nالنتروجين )

N X B N1 16.53 c 19.35 b 17.94 B 
N2 02.10 b 00.35 a 01.32 A 

 

  12.32 B 02.23 A (Bمتوسط )
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 (  1-يهم من الدراعة )غم نبات 12الهزن الجاف لمشبات بعج 

مدافات الدراعة و مدتػى التدسيج الشتخوجيشي و البػرون  في حاصل السادة الجافة )الحذة إلى تأثيخ   7يذيخ ججول 
يػم مغ الدراعة . نالحظ وجػد فخق معشػي واضح في معجل أوزان السادة الجافة بيغ مدتػي  12الثانية( بعج 

الجافة )الحذة الثانية( في الشتخوجيغ بغس الشطخ عغ مدتػى البػرون و مدافات الدراعة إذ كان معجل وزن السادة 
غع  75.51(. أما معجل وزن السادة الجافة في السدتػى االول فقج كانت )1-غع نبات 25.52السدتػى الثاني  )

%(، وىحا يػضح أىسية عشرخ الشتخوجيغ لمشبات إذ يعج 15.52( وكانت ندبة التفػق لمسدتػى الثاني ىي )1-نبات
األعزاء الشباتية و مغ ثع انعكذ عمى الػزن الجاف لمشبات )ابػ نقصة و  مادة رئيدية  لتكاثخ الخاليا وتصػر

( ان وزن السادة الجافة يدداد بديادة مدتػيات الدساد الشتخوجيشي النو يجخل في تخكيب 10(،  بيغ )0211الذاشخ،
لديادة الحاصمة في ( الحيغ ذكخوا ان ا11مكػنات الخمية الشباتية ويذجع عمى عسمية انقدام الخاليا. وتتفق مع  )

الػزن الكمي لمسادة الجافة لشبات البخوكمي بديادة الشتخوجيغ قج تعػد الى زيادة جاىدية الشتخوجيغ في التخبة مسا ادى 
الى زيادة امتراصو مغ قبل الشبات وتذجيع االنقدام الخمػي وزيادة حجع الخمية الشباتية وانعكذ ذلظ في زيادة الػزن 

 10.51ي. أما عغ تأثيخ مدافات الدراعة بيغ الشباتات فقج حرمشا عمى الشتائج االتية )الجاف لمسجسػع الخزخ 
( عمى التختيب مغ خالل ىحه D4و D3و  D2( وD1( لمسدافات 1-غع  نبات 27.27و  22.57و 12.25و

 D1 (10.64الشتائج نالحظ وجػد فخوق معشػية واضحة بيغ مدافات الدراعة وكانت ندبة الديادة مقارنة بالسدافة 
%( لمسدافة الثانية والثالثة و الخابعة عمى التختيب. ويعدى ذلظ الى ان زيادة مدافة الدراعة بيغ  37.27و  51.20و

الشباتات ادت الى قمة التشافذ عمى السػاد الغحائية الستػفخة في وحجة السداحة،  مسا ساعج عمى زيادة انتذار السجسػع 
خ كسية مغ احتياجات الشبات مغ السػاد الغحائية و الساء فزال عغ تعخض معطع الجحري و مغ ثع الحرػل عمى اكب

او جسيع السجسػع الخزخي الى الزػء الكافي مؤثخا في كفاءة عسمية البشاء الزػئي و زيادة نػاتج االيس مشعكدا  
رون فكان الفخق معشػي (. أما تأثيخ اضافة البػ 50( و )52ذلظ في تحديغ نسػ و زيادة وزنو الجاف، يتفق ذلظ مع )

%( 12.32( متفػقا معشػيا بشدبة )1-غع نبات 25.55(  معجل وزن جاف بمغ )B1واضح، اذا اعصى السدتػى )
( ، ويعدى ذلظ التفػق الى دور البػرون 1-غع نبات 73.51التي اعصت متػسط وزن جاف بمغ )  B0مقارنة بالسعاممة

سا الدايتػكانيغ والكايشيغ وىحه اليخمػنات تحافظ عمى الكمػروفيل و في زيادة نذاط وفاعمية ىخمػنات الشسػ والسي
تذجع الشسػ الخزخي و تؤخخ الذيخػخة مسا تديج مغ قابمية الشبات عمى امتراص السغحيات ومغ ثع تخاكسيا في 
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لتدسيج الشديج الشباتي مسا انعكذ ذلظ عمى الػزن الجاف لمشبات. بيغ التجاخل بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات ا
( التي اعصت تفػق 1-غع نبات 125.22( وكان مقجارىا )D4N2الشتخوجيشي ان أعمى قيسة كانت عشج السعاممة )

غع 37.72( وكان مقجارىا )D1N1معشػي عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل ، وسجمت أقل قيسة عشج السعاممة )
أعصى فخوق معشػية بيغ السعامالت إذ كانت أعمى قيسة  (. أما التجاخل بيغ مدافات الدراعة و البػرون فقج 1-نبات

( اذ كانت D1B0( أما أقل قيسة كانت عشج السعاممة )1-غع نبات 125.27وكانت قيستيا )  D4B1عشج السعاممة 
%(. اما التجاخل الثشائي بيغ الشتخوجيغ و البػرون فقج 75.00( وكانت ندبة التفػق )1-غع نبات 12.03قيستيا )

 .اعمى متػسط N2B1عاممة اعصت الس
 
تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في الهزن الجاف لمبخوكمي بعج   2ججول  

 (1-يهم من الدراعة )غم نبات 12

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 56.04 j 59.52 ji 57.78 f 
N2 64.45 gjih 69.20 

gfh 

66.83 ed 
D2 N1 61.14 gih 65.51 gih 63.33 ef 

N2 72.27 gfe 76.82 def 74.55 d 
D3 N1 80.31dcf 88.61 c 84.46 c 

N2 87.55 c 97.01 b 92.28 b 
D4 N1 83.91 dc 99.78 b 91.85 b 

N2 27.10 b 112.13 a 125.22 a 
 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 60.25 f 64.36 ef 62.31 D 
D2 66.71 ed 71.17 d 68.94 C 
D3 83.93 c 92.81 b 88.37 B 
D4 22.77 b 125.27 a 27.27 A 

متوسط  

 (Nالنتروجين )
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N X B N1 70.35 c 78.36 b 74.36 B 
N2 22.57 b 22.52 a 25.52 A 

 

  73.51 B 25.55 A (Bمتوسط )

( متفػقا معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل وبديادة بمغت 1-غع نبات 22.52ليحه الرفة بمغ )
(.اعصى التجاخل 1-غع نبات 72.53التي سجمت اقل وزن جاف بستػسط بمغ ) N1B0%( مقارنة بالسعاممة 03.30)

الشتخوجيشي و البػرون فخوق معشػية واضحة إذ أعصى اعصت الثالثي بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات التدسيج 
( التي تفػقت معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا 1-غع نبات112.13( اعمى معجل بمغ )D4N2B1السعاممة )

 (. 1-غع نبات 31.25اقل معجل وكانت قيستيا ) D1N1B0التجاخل، و سجمت السعاممة 

 

 (  1-يهم 1-غم نبات) A.G.Rمعجل الشسه السظمق لمبخوكمي  

التي تع الحرػل عمييا أن معجل الشسػ السصمق كان في السدتػى الشتخوجيشي الثاني    2نالحظ مغ نتائج ججول      
%( 11.50( وكان   متفػق معشػيا وبشدبة زيادة عغ معجل الشسػ في السدتػى االول )1-يػم 1-غع  نبات0.225)

و ىحا راجع ان اضافة الشتخوجيغ ادت الى زيادة جاىديتو لمشبات و مغ ثع ( 1-يػم  1-غع  نبات1.221والتي بمغت )
 1.310امتراصو مسا انعكذ عمى نسػه. أما تأثيخ مدافات الدراعة  في معجل الشسػ السصمق نالحظ الشتائج التالية )

الل ( عمى التختيب، ومغ خD4و  D3و D2و D1( لمسعامالت  )1-يػم1-غع نبات 0.310و  0.055و 1.125و
%( 11.15و  57.12و  11.27الشتائج نالحظ وجػد فخوق معشػية وكانت ندبة  الديادة عغ السدافة االولى ىي  )

 B1لمسدافة الثانية و الثالثة و الخابعة عمى التختيب. اما عغ تأثيخ اضافة البػرون فيالحظ تفػق مدتػى البػرون 
الحي اعصى معجل  B0تفػقت معشػيا عمى السدتػى (  التي 1-يػم 1-غع نبات 0.222الحي اعصى معجل بمغ )

%(.  بيغ التجاخل بيغ مدافات الدراعة  و التدسيج  2.71( وبشدبة زيادة بمغت )1-يػم 1-)غع نبات  1.223
( D4N2الشتخوجيشي نالحظ وجػد فخوق معشػية في ىحا التجاخل وقج أعصى ىحا التجاخل  تفػق معشػي لمسعاممة )

  1.511( وكانت قيستيا )D1N1( أما أقل قيسة كانت عشج السعاممة )1-يػم1-غع نبات        0.155وكانت قيستيا)
( .أما التجاخل بيغ مدافات الدراعة والبػرون فقج أعصى ىحا التجاخل فخوق معشػية بيغ بعس 1-يػم1-غع نبات

( التي تفػقت عمى 1-ػمي1-غع نبات 0.720( وكانت قيستيا )D4B1السعامالت وكانت أعمى قيسة عشج السعاممة )
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التي اعصت   D1B0%( مقارنة بالسعاممة 25.31جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و اعصت ندبة تفػق  بمغت )
(. بيغ التجاخل بيغ مدتػيات التدسيج الشتخوجيشي و 1-يػم 1-غع نبات 1.515اقل متػسط في ىحا التجاخل بمغ )

( اما أقل 1-يػم1-غع  نبات 0.120( وكانت قيستيا )N2B1ج السعاممة )البػرون فقج أعصى ىحا التجاخل أعمى قيسة عش
( . و بيغ التجاخل 1-يػم1-غع   نبات  1.725( وكانت قيستيا )N1B0قيسة في ىحا التجاخل كان عشج السعاممة )

( D4N2B1) الثالثي بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات التدسيج الشتخوجيشي  والبػرون ان أعمى معجل كان عشج السعاممة
( أما أقل قيسة كانت عشج السعاممة 1-يػم1-غع نبات0.205وتفػقت معشػيا عمى باقي السعامالت وكانت قيستيا  )

(D1N1B0( وكانت قيستيا )1-يػم1-غع نبات 1.520 .) 

 تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في معجل الشسه السظمق )غم  3ججول 
 (1-يهم 1-نبات

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 1.392 h 1.440 h 1.416 e 
N2 1.536 gh 1.677 

fgh 

1.607 e 
D2 N1 1.527 gh 1.613 

fgh 

1.570 e 
N2 1.779 fg 1.852 fe 1.816 d 

D3 N1 2.078 de 2.235 dc 2.157 c 
N2 2.204 dc 2.415 bc 2.310 cb 

D4 N1 2.179 2.580 ba 2.380 b 
N2 16111 bc 16311 a 16118 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 1.464 d 1.559 dc 1.512 D 
D2 1.653 dc 1.733 c 1.693 C 
D3 2.141 b 2.325 b 2.233 B 
D4 16817 b 16111 a 16171 A 

متوسط  

 (Nالنتروجين )

N X B N1 1.794 c 1.967 b 1.881 B 
N2 76111 b 16711 a 16111 A 
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  76311 B 16131 A (Bمتوسط )

 (   1-حاصل الشبات الفخدي من القخص الدهخي  )كغم نبات

الشبات الفخدي )كغع إلى تأثيخ مدافات الدراعة و مدتػى التدسيج الشتخوجيشي و البػرون  في حاصل   2يذيخ ججول 
( . نالحظ وجػد فخق معشػي واضح في معجل حاصل الشبات الفخدي بيغ مدتػي الشتخوجيغ بغس الشطخ عغ 1-نبات

(، أما 1-كغع نبات 1.011مدتػى البػرون و مدافات الدراعة إذ كان معجل الحاصل الفخدي في السدتػى الثاني )
( وكانت ندبة التفػق لمسدتػى الثاني ىي 1-كغع نبات 1.112نت )معجل الحاصل الفخدي في السدتػى االول فقج كا

%(، و يعدى ذلظ الى ان الشتخوجيغ يعج عشرخا ميسا إذ يجخل في معطع العسميات الحيػية في الشبات 15.05)
نػع كامتراص السغحيات وانتقاليا والبشاءالزػئي وبحلظ تتػفخ السػاد الغحائية ومشيا الكخبػىيجرات الالزمة لحرػل 

( ، ىحه الشتائج  تتفق مع ما وجج( 01مغ التػازن بيغ االجداء الخزخية والتكاثخية الحي يشعكذ في زيادة الحاصل )
( المحان وججا ان زيادة مدتػيات اضافة الشتخوجيغ ادت الى زيادة حاصل الشبات الفخدي لمقخنابيط، وذكخ  53( و )57

حاصل لشبات القخنابيط . أما عغ تأثيخ مدافات الدراعة بيغ الشباتات  ( ان زيادة مدتػيات الشتخوجيغ أعصت اعمى15)
 D3و  D2( وD1( لمسدافات 1-كغع  نبات 1.555و  1.032و 1.155و 2.255حرمشا عمى الشتائج االتية )

( عمى التختيب مغ خالل ىحه الشتائج نالحظ وجػد فخوق معشػية واضحة بيغ مدافات الدراعة وكانت ندبة D4و
%( لمسدافة الثانية و الثالثة و الخابعة عمى التختيب، و  35.77و  55.22و 22.51) D1ة مقارنة بالسدافة الدياد

يعدى ذلظ ان السدافات الستباعجة ادت الى حرػل الشبات عمى كسية اكبخ مغ الزػء فزال عغ قمة التشافذ بيغ 
ية البشاء الزػئي و تخاكع الغحاء في القخص الدىخي الشباتات عمى السػاد الغحائية و السياه و ىحا ادى الى زيادة عسم

مسا يديل مغ عسمية نسػ و تصػر القخص و بالتالي زيادة وزن  القخص الدىخي و انعكذ ذلظ عمى حاصل الشبات، 
(.أما تأثيخ اضافة البػرون فكان الفخق معشػي واضح، اذا اعصى Dev،2012( و 55ىحه الشتائج تتفق مع ما وججه )

%( مقارنة 10.02( متفػقا معشػيا بشدبة )1-كغع نبات 1.011(  معجل حاصل فخدي لمشبات بمغ )B1السدتػى )
( ، و يعػد ذلظ ان متصمبات الشبات لمبػرون 1-كغع  نبات 1.105التي اعصت متػسط وزن جاف بمغ )  B0بالسعاممة

بذكل كبيخ عمى إنتاج السادة الخزخاء أكثخ إلنتاج اإلزىار والبحور مشيا لمشسػ الخزخي فشقز البػرون قج ال يؤثخ 
في الشبات ، لكشو يؤثخ بذكل عمى االجداء التكاثخية إن البػرون عشرخ ضخوري لشسػ األنابيب المقاحية لحبػب المقاح 
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كسا انو يديج مغ فخص الشبات عمى إنتاج اإلزىار والثسار ، كسا وجج إن البػرون يعسل كسػجو لشسػ أنبػبة المقاح 
(. اضيخ التجاخل بيغ مدافات 3( و )52) و  )05(. تتفق ىحه الشتائج مع ما وججه )50جة التكاثخية )خالل األند

( 1-كغع نبات 1.321( وكان مقجارىا )D4N2الدراعة ومدتػيات التدسيج الشتخوجيشي كانت أعمى قيسة عشج السعاممة )
( وكان D1N1أقل قيسة عشج السعاممة ) التي اعصت تفػق معشػي عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل ، وسجمت

(. اعصى التجاخل بيغ مدافات الدراعة و البػرون فخوق معشػية بيغ السعامالت إذ  1-كغع نبات 2.252مقجارىا )
%( 70.25( و بشدبة تفػق بمغت )1-كغع نبات 1.307وكانت قيستيا )  D4B1كانت أعمى قيسة عشج السعاممة 

(. كسا بيغ التجاخل 1-كغع نبات 2.225اعصت اقل متػسط في ىحا التجاخل بمغ ) ( التيD1B0مقارنة بالسعاممة )
( متفػقا 1-كغع نبات 1.552اعمى متػسط ليحه الرفة بمغ ) N2B1الثشائي بيغ الشتخوجيغ و البػرون ان السعاممة 

التي سجمت اقل  N1B0%( مقارنة بالسعاممة 07.11معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل وبديادة بمغت )
( أما التجاخل الثالثي بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات التدسيج 1-كغع نبات 1.235وزن جاف بستػسط بمغ )

الشتخوجيشي و البػرون فقج كان ىشالظ فخوق معشػية واضحة إذ أعصى ىحا التجاخل أعمى قيسة عشج السعاممة 
(D4N2B1( وكانت قيستيا )التي تفػقت1-كغع نبات 1.321 )  معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل، و

( و سجمت السعاممة 1-كغع نبات1.515التي اعصت قيسة قجرىا ) D4N1B1لكشيا لع تختمف معشػيا مع السعاممة 
D1N1B0( اقل معجل وكانت قيستيا ) )و لكشيا لع تختمف معشػيا عغ السعاممة 1-كغع نبات 2.212  )D1N1B0 

 (. 1-كغع نبات 2.211التي اعصت معجل بمغ )

 
 (1-الحاصل الكمي لألقخاص الدهخية  لمبخوكمي  )طن هكتار

إلى تأثيخ مدافات الدراعة و مدتػى التدسيج الشتخوجيشي و البػرون  في الحاصل الكمي   12يذيخ ججول    
مي بيغ (،  نالحظ وجػد فخق معشػي واضح في معجل الحاصل الك1-لألقخاص الدىخية  لمبخوكمي  )شغ ىكتار

مدتػيات الشتخوجيغ بغس الشطخ عغ مدتػى البػرون و مدافات الدراعة إذ كان معجل الحاصل الكمي لألقخاص 
(، أما معجل الحاصل الكمي لألقخاص الدىخية  1-شغ ىكتار 03.213الدىخية  لمبخوكمي  في السدتػى الثاني )

( وكانت ندبة التفػق لمسدتػى الثاني ىي 1-شغ ىكتار 00.122لمبخوكمي  في السدتػى االول فقج كانت )
%(، وقج يخجع الدبب الى ان الشتخوجيغ عشرخ ميع يداعج عمى تػفيخ السػاد الغحائية ومشيا الكاربػىيجرات 15.53)
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الالزمة لحرػل نػع مغ التػازن بيغ االجداء الخزخية والتكاثخية وبحلظ يدداد عجد االزىار الكمية والشػرات الدىخية مسا 
ي الى زيادة حاصل الشبات الفخدي الحي انعكذ عمى الحاصل الكمي لألقخاص الدىخية  لمبخوكمي  في اليكتار، يؤد

مقارنة  102( الحيغ وججوا زياده في حاصل نبات البخوكمي عشج السدتػى 51ىحه الشتائج  تتفق مع ما وجج  )
 2تأثيخ أربعة مدتػيات مغ الشتخوجيغ ىي  ( الحيغ درسػا 15، كسا تتفق مع  ) 1-ىكتار Nكغع 12و  2بالسدتػى 

كغع  003في القخنابيط وحرمػا عمى اعمى حاصل لكل ىكتار عشج السدتػى  -1ىكتار Nكغع 003و 132و   73و
N 00.722و 03.525و 01.102. أما عغ تأثيخ مدافات الدراعة بيغ الشباتات اعصت حاصل بمغ )1-ىكتار 
(. مغ خالل ىحه 5( عمى التختيب ، كسا اتفقت مع )D4و D3و  D2( وD1( لمسدافات 1-شغ ىكتار 00.022و

الشتائج نالحظ وجػد فخوق معشػية واضحة بيغ مدافات الدراعة وكانت ندبة االنخفاض في الحاصل كمسا تباعجت 
 %( لمسدافة الثانية و الثالثة و الخابعة عمى02.52و 17.01و 4.91) D1السدافة بيغ الشباتات مقارنة بالسدافة 

التختيب، و يعدى ذلظ ان الدراعة عمى مدافات متقاربة ادت الى زيادة في عجد الشباتات السدروعة، ومغ ثع زيادة عجد 
(.أما تأثيخ اضافة 52( و )07األقخاص الدىخية الستكػنة مسا ادى الى زيادة الحاصل، و ىحا يتفق مع نتائج  )

 03.111(  معجل حاصل كمي لالقخاص الدىخية بمغ )B1)البػرون فكان الفخق معشػي واضح، اذا اعصى السدتػى 
 00.235التي اعصت متػسط وزن جاف بمغ )  B0%( مقارنة بالسعاممة10.27( متفػقا معشػيا بشدبة )1-شغ ىكتار
( ، و يعػد ذلظ ان متصمبات الشبات لمبػرون أكثخ إلنتاج اإلزىار والبحور مشيا لمشسػ الخزخي فشقز 1-شغ ىكتار
ج ال يؤثخ بذكل كبيخ عمى إنتاج السادة الخزخاء في الشبات ، لكشو يؤثخ بذكل عمى االجداء التكاثخية إن البػرون ق

البػرون عشرخ ضخوري لشسػ األنابيب المقاحية لحبػب المقاح كسا انو يديج مغ فخص الشبات عمى إنتاج اإلزىار 
(. تتفق ىحه الشتائج مع 50خالل األندجة التكاثخية )والثسار ، كسا وجج إن البػرون يعسل كسػجو لشسػ أنبػبة المقاح 

( عمى القخنابيط. اضيخ التجاخل بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات 30( عمى البخوكمي كحلظ تتفق مع )52( و  )05)
( التي اعصت تفػق 1-شغ ىكتار 02.032( وكان مقجارىا )D1N2التدسيج الشتخوجيشي ان أعمى قيسة عشج السعاممة )

 01.505( وكان مقجارىا )D4N1مى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل ، وسجمت أقل قيسة عشج السعاممة )معشػي ع
(. اعصى التجاخل بيغ مدافات الدراعة و البػرون فخوق معشػية بيغ السعامالت إذ كانت أعمى قيسة عشج  1-شغ ىكتار
%( مقارنة بالسعاممة 57.01مغت )( و بشدبة تفػق ب1-شغ ىكتار 01.220وكانت قيستيا ) D1B1السعاممة 

(D4B0( التي اعصت اقل متػسط في ىحا التجاخل بمغ )و اعصى التجاخل الثشائي بيغ 1-شغ ىكتار 01.505 .)
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( متفػقا معشػيا 1-شغ ىكتار 07.522بمغ ) N2B1الشتخوجيغ و البػرون اعمى متػسط ليحه الرفة عشج السعاممة 
التي سجمت اقل حاصل  N1B0%( مقارنة بالسعاممة 02.02وبديادة بمغت )عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل 

( اضيخ التجاخل بيغ مدافات الدراعة ومدتػيات التدسيج الشتخوجيشي و البػرون ان ىشالظ 1-شغ ىكتار 01.537بمغ )
شغ  51.521( وكانت قيستيا )D1N2B1فخوق معشػية واضحة فقج أعصى ىحا التجاخل أعمى قيسة عشج السعاممة )

( ( اقل معجل D3N1B0( التي تفػقت معشػيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل، و سجمت السعاممة 1-ىكتار
التي اعصت معجل بمغ  D4N1B0( التي لع تختمف معشػيا عغ السعامالت 1-شغ ىكتار 02.222وكانت قيستيا )

 (. 1-شغ ىكتار 02.152)

 
بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في حاصل الشبات الفخدي تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج   4ججول 

 (1-لمبخوكمي )كغم نبات

السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 23.400 gf 24.600 ef 24.000 c 
N2 27.029 cb 31.486 a 29.258 a 

D2 N1 21.889 h 24.844 ef 23.367 c 
N2 26.644 cd 28.156 b 27.400 b 

D3 N1 20.000 i 23.418 

gf 

21.709 d 
N2 22.018 gh 25.400 

ed 

23.709 c 
D4 N1 20.138 i 22.508 

gh 

21.323 d 
N2 01.722 h 05.577 

ef 

05.225 c 
 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 25.215 c 28.043 a 26.629 A 

 

 

 

a 

D2 24.265 dc 26.500 b 25.383 B 
D3 21.009 e 24.409 

dc 

22.709 C 
D4 20.923 e 23.493 d 22.208 C 

متوسط  

 (Nالنتروجين )
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N X B N1 21.357 c 23.843 b 22.600 B 
N2 24.350 b 27.380 a 25.865 A 

 

  22.853 B 25.611 A (Bمتوسط )

                                                                                                                              
تأثيخ مدافات الدراعة والتدسيج بالبهرون و الشتخوجين و التجاخل بيشها في الحاصل الكمي لألقخاص   12ججول 

 (1-الدهخية لمبخوكمي  )طن هكتار
السدافات بين 
 الجهر )سم(

D 

 الشتخوجين

N)) 

1-.هكتارNكغم
 

 (  Bمدتهيات البهرون )

1-.هكتارBكغم
 

 

N X D 

 
B0 B1 

D1 N1 0.819 h 0.861 h 0.840 f 
N2 0.946 g 1.102  f 1.024 e 

D2 N1 0.985 g 1.118 f 1.052 e 
N2 1.199 e 1.267 dc 1.233 d 

D3 N1 1.100 f 1.288 c 1.194 d 
N2 1.211de 1.397 b 1.304 c 

D4 N1 1.309  c 1.463  b 1.386  b 
N2 1.511 b 1.321 a 1.321 a 

 ((Dمتوسط  

 

 

D x B 

 

D1 0.883 f 0.982  d 0.933 D 
D2 1.092 d 1.193 c 1.143 C 
D3 1.156 c 1.343 b 1.250 B 
D4 1.512 b 1.307 a 1.555 A 

متوسط  

 (Nالنتروجين )

N X B N1 1.053 c 1.183 b 1.118 B 
N2 1.120 b 1.552 a 1.011 A 

 

   1.105 B 16261 (Bمتوسط )
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