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الخالصة
نفذ ت رجربذذة سذذنادٌن فذذً رذذربرٌن األىلذى فذذً حقذذىل كلٌذذة الزراعذذة ىالغابذذات /جامعذذة المىصذذل (القصذذىر)
ىالثانٌة حقىل محطذة بسذرنن نٌنذىي فذً محافيذة نٌنذىي للمىسذع الزراعذً ( )2012- 2011لدراسذة رذيثٌر اضذافة
مسرىٌات من السماد العضىي ىالفىسفارً ىرذداللوما فذً النمذى ىاانرذا الكمذً لنبذات الحلبذة .ىرضذمنت الدراسذة
اضافة أربعة مسرىٌات من السماد العضىي بوٌئة مللفات األغناع ( 6 ،4 ،2 ،0طن.هذـ )1-ىأربعذة مسذرىٌات مذن
الفسفىر ( 240،160،80 ،0كغع .Pهـ )1-بوٌئة السىبر فىسفات .أشارت النرذائ الذى أن ااضذافات المرزاٌذدة مذن
السماد العضذىي ىالفىسذفارً بكافذة المسذرىٌات المضذافة سذىاد منفذردٌن أى مرذداللٌن الذى الرذيثٌرات ا ٌجابٌذة فذً
رحسٌن معيع صذفات النمذى ىالحاصذل ى لذي بزٌذادة اررفذاا النبذات ،عذدد األفذرا ،عذدد القرنذات ىحاصذل البذ ىر.
ىرفىق الريثٌر ألرداللً لكذ السذمادٌن عذن ريثٌرهمذا منفذردٌن ا رفىقذت النبارذات الرذً اسذرلمت أعلذى مسذرىي مذن
السمادٌن (العضىي  6طن.هـ 1-ىالفىسفارً  240كغع.هـ )1-فً معيع هذ الصذفات ىلرربرذً الدراسذة .ىأيوذرت
رربة القصىر اسرجابة عالٌة اضافة السماد العضىي ىالفىسفارً ىبمسرىٌارن كافة سىاد منفردٌن أى مرداللٌن فذً
الصفات المدرىسة مقارنة برربة محطة بسرنن نٌنىي.
الكلمات الدالة :السماد الفىسفارً.السماد العضىي .نبات الحلبة.
رارٌخ رسلع البحث ، 7102/5/00 :ىقبىلن.7102/6/75 :
المقذمة
ٌعد نبات الحلبة  Trigonella foenum-graecum L.احد النبارات البقىلٌة الوامذة ىالشذائعة ا سذرعمال
فً الطذ منذ القذدع ىرسذرعمل الٌذىع علذى نطذاق ىاسذم فذً معيذع دىل العذالع كغذ اد ىدىاد ،لكىنوذا مصذدرا غنٌذا
بمجمىعذة مذن المكىنذات الغ ائٌذة مثذل البرىرٌنذذات ،ىالذدهىن ،ىالكربىهٌذدرات ،ىالمعذادن ،ىالفٌرامٌنذات ىاحرذذىاد
ب ذ ىرها علذذى العدٌذذد مذذن المركبذذات الطبٌذذة ىالصذذٌد نٌة ( Newallىآلذذرىن 1998 ،ى  Barnesىآلذذرىن،
.)2002
الفسفىر أحد العناصر الغ ائٌة الضرىرٌة الرً ثبت أهمٌروا لنمى النبارات .ا ٌحراجذن النبذات بكمٌذات عالٌذة
نسبٌا لدىر فً العملٌات الحٌىٌة األساسٌة فً النمى ىالرطىر ،ىالرً ٌمكن أن ررع من دىنن ىل ا ٌىصذ مفرذا
الحٌاة .ىألهمٌة عنصر الفسفىر ىالحاجة الٌن بكمٌات قذد ررذىافر فذً الرربذة أمذا بسذب الذنقا فذً قابلٌذة الرربذة
على رجوٌز للنبات نرٌجة نقا الفسفىر الطبٌعً أى لرعرض الفسفىر المضا الى مشاكل الرثبٌذت لصىصذا فذً
الرر الكلسٌة (الرذر العراقٌذة) الرذً رمرذاز بمحرذىي مررفذم مذن معذادن الكربىنذات ىالذ ي ٌذردي الذى اررفذاا أل
 pHممذذا ٌذذرثر فذذً جاهزٌذذة العناصذذر الغ ائٌذذة ال زمذذة لنمذذى النبارذذات ىمذذن ضذذمنوا الفسذذفىر ،فض ذ عذذن ىجذذىد
الفسفىر بشكل مركبات قلٌلة ال ىبان نرٌجة لعملٌات الرثبٌت للفسفىر المضا ل ا فإن الحاجة رسردعً الى اضذافرن
للرربذذذة بوذذذد رذذذىفٌر للنبذذذات ( .)1980 ،Whiteا أضذذذا  Mehtaىآلذذذرىن ( )2010ان اضذذذافة مسذذذرىٌات
ملرلفذة مذن الفسذفىر لنبذات الحلبذة ( )40،20كغذع .P2O5هذـ 0-أدت الذى حصذىل زٌذادة فذً اررفذاا النبذات ،المذذادة
الجافة ،المساحة الىرقٌة كما أشار  Rameshىآلرىن ( )2002ان زٌادة معد ت ااضافة للفسفىر أكثر مذن 50
كغع.هـــ 0-أدت الى زٌادة فً عدد القرنات .نبات0-حاصل الب ىر ىالقش لنبذات الحلبذة .رعذانً الرذر العراقٌذة مذن
انلفذذاض فذذً محرىاهذذا مذذن المذذادة العضذذىٌة بسذذب العىامذذل الطبٌعٌذذة ىال ذ ي ٌذذنعكا علذذى ردادة بنائوذذا ىثبارٌروذذا
ىانلفاض قذدرروا اانراجٌذة ،ىان اسذرلداع األسذمدة العضذىٌة ازداد فذً ا ىنذة األلٌذرة،ا ٌلفذى علذى أحذد مذن
العاملٌن فً المجال الزراعً لما للمادة العضىٌة مــن دىر فً رحسٌن صفات الرربة الفٌزٌائٌذة ىالمرعلقذة بالنفا ٌذة
ىالمسامٌة ىحركذة المذاد ىالوذىاد فذً الرربذة ىانرشذار ىرغلغذل الجذ ىر ىا حرفذاي بالرطىبذة ىحذرارة الرربذة ىهذ ا
الرحسذذٌن الفٌزٌذذائً ٌمكذذن رسذذلٌر بشذذكل لذذاا فذذً اانرذذا النبذذارً (ألنعٌمذذً Helmy،1999 ،ى،Ramadan
 .)2009أما دىر المادة العضىٌة فً الريثٌر على الصذفات الكٌمٌائٌذة للرربذة فٌرمحذىر حذىل زٌذادة السذعة الربادلٌذة
للرربة ىعملوا كمادة مللبٌة رعمل على حفي المغ ٌات النبارٌة من الفقدان ىالررسٌ فض عن لفـض  pHالرربذة
فً منطقة الراٌزىسفٌر من ل ل أط قوا ألٌىنات الوٌذدرىجٌن ىاألحمذاض العضذىٌة ىغذاز CO2عنــــذـد رحللوذا
ع ذ ىة علذذى ان المذذادة العضذذىٌة رعمذذل علذذى رحسذذٌن الصذذفات الحٌىٌذذة للرربذذة ا رذذردي اضذذافة المذذادة العضذذىٌة
الحٌىانٌة منوا أى النبارٌة الى زٌادة فعالٌة ىنشاط األحٌاد الدقٌقذة ىالرذً رعمذل بذدىرها علذى رحلذل المذادة العضذىٌة
مسرل من رسالة الماجسرٌر للباحث األىل.
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( Tisdaleىآلرىن .)1993 ،من هنا حاىل الباحثىن ا سرفادة من األسمدة العضىٌة فً زٌادة جاهزٌة العناصذر
الغ ائٌة ىمنوا الفسفىر ا ٌعربر السماد العضذىي احذد العىامذل المومذة ىالفعالذة فذً الرذيثٌر علذى جاهزٌذة الفسذفىر
للن بات لما لو ا السماد من لصذائا كثٌذرة رذرثر علذى فسذفىر الرربذة أى الفسذفىر المضذا حٌذث ٌنذر عذن رحلذل
المادة العضىٌة كمٌة كبٌرة من غاز ثانً اىكسٌد الكربىن ال ي ٌذ ى فذً المذاد مكىنذا حذامض الكاربىنٌذي ىهذ ا
ٌعمذذذل علذذذذى ا ابذذذذة بعذذذذض المركبذذذذات الفىسذذذذفارٌة المررسذذذذبة ىبعذذذذض المعذذذذادن األىلٌذذذذة فٌحذذذذرر الفسذذذذفىر منوذذذذا
(Tisdalى .)1975،Nelsonكمذذا أنوذذا رقذذىع بلفذذض درجذذة رفاعذذل الرربذذة  pHىلذذى بدرجذذة محذذدىدة فذذً الرذذر
القاعدٌة فرزٌد من جاهزٌة الفسفىر فٌوا .كما رعمل األسمدة العضىٌة على زٌادة جاهزٌة الفسفىر فً الرربة ى لذي
برحسٌنوا للىاا الرربة الفٌزٌائٌة أى زٌادة سذعروا الربادلٌذة ىكذ لي رنشذٌط ااحٌذاد الدقٌقذة فٌوذا .ىلكذىن محصذىل
الحلبة من المحاصٌل المومة ٌصبح من األهمٌة رجوٌز الرربذة بالسذماد العضذىي لرسذوٌل عملٌذة الرغ ٌذة بالعناصذر
الغ ائٌذذة الضذذرىرٌة للنمذذى ،المذذادة العضذذىٌة رعذذد مذذن أهذذع العىامذذل المرغٌذذرة ىالرذذً بوذذا ٌمكذذن الرذذيثٌر فذذً جاهزٌذذة
العناصر الغ ائٌة ىمنوا الفسفىر من السماد الفىسفارً المضا معوا ىبسذب شذحة الدراسذات ىالبحذىث الزراعٌذة
حىل ريثٌر األسمدة العضىٌة ىالفىسفارٌة المعدنٌة فً انرا هذ ا النبذات الطبذً فذً العذراق ىلمعرفذة أهمٌذة السذماد
العضذذذىي ىبمسذذذرىٌارن الملرلفذذذة المرذذذدالل مذذذم السذذذماد الفىسذذذفارً المضذذذا ىريثٌرهمذذذا فذذذً بعذذذض الصذذذفات
المىرفىلىجٌذذة ىالكمٌذذة لنبذذات الحلبذذة .اسذذرودفت ه ذ الدراسذذة دىر ىرذذيثٌر كذذل مذذن السذذماد العضذذىي ى المعذذدنً
الفىسفارً منفردٌن أى مرداللٌن بمسرىٌاروما الملرلفة فذً نمذى ىانرذا نبذات الحلبذة .ىرحدٌذد أفضذل رىلٌفذة سذمادٌة
من السماد العضىي ىالسماد المعدنً الفىسفارً للىصىل الى أعلى انرا ىأفضل نىعٌة .
مواد البحث وطرائقه
الزراعة هً أفضل طرٌقة لرحدٌد ما ٌمكن أن ٌسرفاد منن النبات من السماد المضا  ،ىألجذل لذي أجرٌذت
الدراسذة للمىسذع الشذرىي  2012- 2011فذً كلٌذذة الزراعذة  -جامعذة المىصذل علذذى نبذات الحلبذة ،لدراسذة رذذيثٌر
السماد العضىي ىالسماد المعدنً الفىسذفارً منفذردٌن أى مرذداللٌن بمسذرىٌاروما الملرلفذة فذً بعذض صذفات النمذى
ىاانرا لنبات الحلبة فً رربرٌن ملرلفرٌن فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة ىالفٌزٌائٌذة .األىلذى مذن مىقذم حقذىل كلٌذة
الزراعذة ىالغابات/جامعذذة المىصذذل (القصذذىر) ىالثانٌذة مذذن مىقذذم حقذذىل محطذذة بسذرنة نٌنذذىي .نللذذت الرذذر مذذن
منلل قطر فرحارن (2ملع).عرضت الرربذة ألشذعة الشذما لمذدة  24سذاعة ارمذاع عملٌذة رجفٌفوذا ىاسذرقرارها عنذد
مسذذرىي رطذذىبً ثابذذت ،ىٌىضذذح الجذذدىل ( )1بعذذض صذذفات ه ذ ٌن الرذذربٌرٌن ىصذذنفت الرذذربرٌن با عرمذذاد علذذى
( )2006،Anomynousفكانت الرربة فذً رربذة القصذىر األىلذى  Aridisolsأمذا فذً رربذة محطذة بسذرنة نٌنذىي
الثانٌذذذذذذذذذذذذذة  .Entisolsنفذذذذذذذذذذذذذ ت رجربذذذذذذذذذذذذذة عاملٌذذذذذذذذذذذذذة ىحسذذذذذذذذذذذذذ الرصذذذذذذذذذذذذذمٌع العشذذذذذذذذذذذذذىائً الكامذذذذذذذذذذذذذل
) (Completely Randomize Designىبىاقذذم ثذ ث مكذررات ،ىاشذذرملت هذ الرجربذذة علذذى اضذذافة أربعذذة
مسذذرىٌات مذذن السذذماد العضذذىي ( 6 ،4 ،2 ،0طذذن مللفذذات األغنذذاع المرحللة.هذذـ )1-أضذذفٌت قبذذل أسذذبىعٌن مذذن
الزراعة ،جمعت مللفات األغناع من حقذىل كلٌذة الزراعذة ىالغابذات سذرلداموا مصذدرا عضذىٌا ىقذدرت بعذض
الصفات الكٌمٌائٌة لمللفات األغناع قبل اضافروا للرربة ىالمىضحة فً الجدىل ) ،)2كما أضذٌ أربعذة مسذرىٌات
من الفسفىر ( 240،160،80 ،0كغع .Pهـ )1-على هٌئة سماد السىبر فىسذفات نسذبة الفسذفىر فٌذن ( )%21للطذا
مم الرربة عند الزراعة ىب لي اصبح عدد الىحدات الرجربٌة من ردالل  4مسرىٌات سماد عضىي ×  4مسذرىٌات
من الفسفىر ×  3مكرر ×  7الرربة =  96ىحدة رجربٌذة .جوذزت أصذا باررفذاا  23سذع ىقطذر 25سذع عبئذت
 9كغع رربة .زرعت ب ىر الحلبة بمعدل  10ب رات لكل سندانة فً  2011 / 11 / 4رىٌت الرجربة عنذد  65مذن
السعة الحقلٌة عشبت الرجربذة أثنذاد مىسذع النمذى ىبصذىرة مسذرمرة للمحافيذة علذى نقذاىة الصذن ىنيافذة الرربذة.
فض عن المعام ت الملرلفة لألسذمدة العضذىٌة ىالفىسذفارٌة فقذد أضذٌفت  40كغذع .kهذـ 0-لجمٌذم المعذام ت مذن
سماد كبرٌرات البىراسٌىع ،جمعت النبارات عند بلىغوا النض  ،حٌث بدأت النبارات با صذفرار ىالقرنذات بذالرٌبا
ىالبذ ىر بذذالرحىل مذذن اللذذىن األلضذذر الذذى األصذذفر مذذم زٌذذادة صذ بروا .ىدرسذذت بعذذض معذذاٌٌر النمذذى ىاانرذذا :
اررفاا النبات سع ،عدد الرفرعات .نبات ،0-عدد القرنات .نبات ،0-حاصل الب ىر .نبات .0-ىحللت النرائ احصذائٌا
بيجراد الربار دنكن مرعدد الحذدىد ىعنذد درجذة احرمالٌذة  0.05باسذرلداع نيذاع .)2001،Anonymous( SAS
النتائج والمناقشة
ارتفا ا اباتا م ا ) :ان صذذفة اررفذذاا النبذذات رعذذد مذذن صذذفات النمذذى المومذذة ا رذذرربط هذ الصذفة بإنرذذا المذذادة
الجافة .ربٌن نرائ (الجذدىل )3،الذى أن اضذافة السذماد العضذىي أدي الذى حصذىل زٌذادة فذً اررفذاا النبذات (سذع)
مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي فً كذل مذن رربرذً الدراسذة (القصذىر ىمحطذة بسذرنن نٌنذىي) ،حٌذث بلغذت
نسبة الزٌادة فً اررفاا النبات (سع) عند مقارنة المعام ت السمادٌة مذم المعاملذة بذدىن رسذمٌد عضذىي فذً رربذة
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القصذذذذىر هذذذذً ( ،)%.844 ،282. ،28.7أمذذذذا فذذذذً رربذذذذة محطذذذذة بسذذذذرنن نٌنذذذذىي كانذذذذت نسذذذذبة الزٌذذذذادة هذذذذً
( )%72824 ،778.4 ،06865على الرىالً نسبة لمعاملة المقارنة.
الجدىل ( :)1الصفات الكٌمٌائٌة ىالفٌزٌائٌة لرربرً الدراسة
Table (1) Characterization of soil experimental area
الصفات Characterization
 Ecملىحة الرربة dS.m-1
 pHدرجة الرفاعل
0 CaCo3كاربىنات الكالسٌىع غع.كغع
0 O.Mالمادة العضىٌة غع.كغع
0النررىجٌنN
المحرىي الجاهز للعناصر ملغع.كغع
البىراسٌىع K
Avilable treatment content
mg.kg-1
الفسفىر p
الرمل sand
مفصى ت الرربة
الغرٌن silt
0غراع.كغع
الطٌن clay
gm.kg-1
النسجة texture
السعة الحقلٌة %

Soil 2 Entisols
4.30
7.6
350
9.03
43.2
260
4.94
350
450
200
مزٌجٌة
21

Soil 1 Aridisols
0.626
7.52
295
7.6
41.409
280
4.5
250
425
325
مزٌجٌة طٌنٌة
24

الجدىل ( :)2بعض اللصائا الكٌمٌائٌة لألسمدة العضىٌة (مللفات األغناع)
Table (2) Characterization of organic fertilizer
الصفات Characteristics
درجة الرفاعل (pH )1:1
الرىصٌل الكوربائً (Ec )1:1
النٌررىجٌن الكلً غع.كغعN 0-
0P
الفسفىر الكلً غع.كغع
0البىراسٌىع الكلً غع.كغع K
الكربىن العضىي غع.كغعO.C 0-

القٌمة Value
6.4
6.0
19
2.5
2.9
325.2

نسبة الكاربىن الى النررىجٌن C:N

17:1

ىن حي أن الريثٌر الرجمٌعً للسماد العضىي بغض النير عن الرذر فذً اررفذاا النبذات (سذع) كذان هنذاي
زٌذذادة اضذذافة السذذماد العضذذىي ىبكافذذة مسذذرىٌارن حٌذذث بلغذذت نسذذبة الزٌذذادة ( )%04826 ،07862 ،.846علذذى
الرىالً .ان زٌادة ه الصفة عند اضافة السماد العضىي ربما ٌعزي الى دىر األسمدة العضىٌة فذً زٌذادة الكمٌذة
المرحذررة مذذن النرذذرىجٌن لذ ل مراحذذل نمذى النبذذات ىالذذى زٌذذادة الكمٌذذة الممرصذة منذذن مذذن الرربذذة نرٌجذذة اضذذافة
السماد العضىي ىال ي لن دىر موع فً رنشٌط دىرة العناصر الغ ائٌة ىالنمى مما ٌردي الذى زٌذادة اررفذاا النبذات.
كمذا أن األسذذمدة العضذىٌة رلعذ دىرا مومذا فذذً رحسذذٌن لذىاا الرربذذة الفٌزٌائٌذة ىاللصذذىبٌة ىالحٌىٌذة ىمذذن ثذذع
زٌادة جاهزٌة العناصر الكبري ىالصغري الرً رمكن النبات من الحصىل علٌوا للقٌاع بالفعالٌات الحٌىٌة ىمن ثذع
زٌذذادة اررفذذاا النبارذذات (ألعبٌذذدي .)2008 ،ىه ذ النرذذائ ررفذذق مذذم فرحذذان (2012)،ا ىجذذد أن زٌ ذادة مسذذرىٌات
الرسذذذمٌد العضذذذىي الذذذى  5طذذذن أدي الذذذى زٌذذذادة اررفذذذاا نبذذذات البذذذاق د .ىأٌضذذذا مذذذم مذذذا ىجذذذدا  Kumawatى
 )2009(،Yadavا حيا أن رسمٌد نبذات الحلبذة بالسذماد العضذىي أدي الذى زٌذادة معنىٌذة فذً اررفذاا النبذات،
حاصل الب ىر ،ىزٌادة فً امرصاا الب ىر للنرذرىجٌن ىالفسذفىر .ىان اثذر الرذدالل بذٌن رذيثٌر الرسذمٌد العضذىي
ىالرربة فً اررفاا النبات (سع) رشٌر النرائ الى حصىل زٌادة معنىٌذة فذً اررفذاا النبذات (سذع) لجمٌذم معذام ت
الرسذمٌد العضذىي مقارنذة بالمعاملذذة بذدىن رسذمٌد عضذىي ىلكذ الرذربرٌن .ىأعطذت النبارذات الرذذً نمذت فذً رربذذة
القصذذىر أعلذذى اررفذذاا للنبذذات مقارنذذة بالنبارذذات الرذذً نمذذت فذذً رربذذة محطذذة بسذذرنن نٌنذذىي ىبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت
( .)%50.15أما بالنسبة اضافة الفسفىر(جدىل )3،علذى هٌئذة سذماد سذىبر فىسذفات أدت الذى زٌذادة فذً اررفذاا
النبات (سع) لك رربرً الزراعة .ففً رربة القصىر بلغت نسبة الزٌادة فً اررفذاا النبذات (سذع) مقارنذة بالمعاملذة
بدىن رسمٌد فىسفارً ( )%.875 ،6825 ،.862على الرىالً ،أما فً رربة محطة بسرنن نٌنىي فكانت هناي زٌادة
لجمٌم مسذرىٌات الرسذمٌد ىبنسذبة زٌذادة ( )%06822 ،0584. ،.8.4علذى الرذىالً .أمذا الرذيثٌر الرجمٌعذً للسذماد
الفىسذذفارً فذذً اررفذذاا النبذذات (سذذع) فقذذد بلغذذت نسذذبة الزٌذذادة مقارنذذة بمعاملذذة المقارنذذة بذذدىن رسذذمٌد فىسذذفارً هذذً
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( )%00821 ،6820 ،4826على الرذىالً ،ىان زٌذادة هذ الصذفة عنذد اضذافة السذماد الفىسذفارً ربمذا رعذزي الذى
دىر ه ا العنصر الموع فً رنشذٌط عملٌذة ا نقسذاع الللذىي مذن لذ ل دلىلذن فذً ركذىٌن المركبذات الغنٌذة بالطاقذة
ىبعض المرافقات اانزٌمٌذة الرذً رسذوع فذً رنشذٌط النمذى اللضذري للنبذات (أبىضذاحً ىالٌذىنا .)1988 ،ىهذ
النرائ ررفق مم  Mavaiىآلرىن )2000( ،ال ٌن اشارىا الى أن رسذمٌد الحلبذة بالفسذفىر أدي الذى زٌذادة اررفذاا
النبات بزٌادة مسرىٌات ااضافة للسماد الفىسفارً ( )90 ،75 ،0كغع فسذفىر .هذـ 0-ىكذ لي ررفذق هذ النرذائ مذم
العدٌد من الباحثٌن ال ٌن ىجدىا أن اضذافة الفسذفىر أدت الذى زٌذادة اررفذاا النبذات بزٌذادة كمٌذة السذماد الفىسذفارً
المضذذا ( Thapa ،2004 ،Jatى 2004 Maityى  Neharaىآلذذرىن .)2006 ،أمذذا  Dahiyaىآلذذرىن،
( )1993فقد ىجدىا أثناد رجربروع على نبات الحما لدراسة ريثٌر مسذرىٌات ملرلفذة مذن السذماد الفىسذفارً هذً
( 0ى 46ى 57ى69كغع .هـ )0-الى ان زٌادة مسرىٌات الرسمٌد الفىسفارً أدي الى زٌادة معنىٌة فذً اررفذاا النبذات
ىعدد األفرا ىالىزن الجا للنبذات .أمذا رذيثٌر الرذدالل بذٌن الفسذفىر ىالرربذة فذً اررفذاا النبذات (سذع) فقذد لذىحي
زٌادة اررفاا النبات (سع) بزٌادة مسرىٌات الرسذمٌد الفىسذفارً لمعذام ت ااضذافة مقارنذة بمعاملذة المقارنذة بذدىن
رسمٌد فىسفارً .ىأعطت النبارات الرً نمت فً رربة القصىر أعلى اررفاا للنبات مقارنة بالنبارذات الرذً نمذت فذً
رربة محطة بسذرنن نٌنذىي ىبنسذبة زٌذادة بلغذت ( .)% 54.55رماشذى رذيثٌر الرذدالل بذٌن عذاملً الدراسذة (السذماد
العضىي ى الفىسفارً) مم ريثٌرهما منفردٌن فً اررفذاا النبذات (سذع) ا أعطذت النبارذات المسذمدة بذيعلى مسذرىي
من السمادٌن العضىي ىالمعدنً الفىسفارً أعلى اررفاا للنبات (سع) ،حٌث بلغذت نسذبة الزٌذادة مقارنذة بالمعاملذة
بذدىن رسذمٌد عضذذىي ىفىسذفارً هذً ( (%27.61ممذذا ٌشذٌر الذى الفعذذل ااضذافً لكذل منومذذا عنذد رذداللوما مذذم
لذي عذن ريثٌرهمذا لىحذدهما فضذ عذن الرجوٌذز المرذزن مذن العناصذر الغ ائٌذة نرٌجذة لرذىفٌر
بعضوما ىالذر
المغذ ٌات الذ ي ٌعمذذل علذذى زٌذذادة نشذذاط ىفعالٌذذة العملٌذذات الحٌىٌذذة فذذً النبذذات ىمذذن ثذذع زٌذذادة امرصذذاا الج ذ ىر
للعناصر الغ ائٌة مما ٌردي الى زٌادة النمى ىزٌذادة المذادة الجافذة للنبذات ىبالرذالً زٌذادة اررفذاا النبذات ىٌمكذن أن
ٌعذزي السذب الذى دىر السذذماد العضذىي ىالفىسذفارً فذذً رحفٌذز انرذا ا ىكسذٌنات ىزٌذذادة نشذاط الجبرلٌنذات فذذً
أنسذذجة النبذذات ممذذا ٌشذذجم عملٌذذة ا نقسذذاع الللذذىي ىاسذذرطالة الل ٌذذا مسذذببا زٌذذادة اررفذذاا النبذذات )Hopkins
ى (2004،Hunerىك لي الى الدىر الحٌىي الموع للسذماد العضذىي ىالفىسذفارً فذً رشذجٌم نمذى مجمذىا جذ ري
جٌد ىرحسٌن نمى النبات أى لدىرهما فً زٌادة امرصاا العناصر الغ ائٌة بىاسطة النبذات (عبذد القذادر ىآلذرىن،
 ،)1982ىررفذق هذ النرذذائ مذذم  )1999b) ،Chaudharyعلذذى نبذذات الحلبذذة ىكذ لي مذذم عبذذد الجلٌذذل ىآلذذرىن،
( )2011علذذى نبذذات فسذذرق الحقذذل ال ذ ٌن حي ذىا زٌذذادة اررفذذاا النبارذذات بزٌذذادة مسذذرىٌات ااضذذافة مذذن عذذاملً
الدراسة السماد العضىي ىالفىسفارً.
الجدىل ( :) 3ريثٌر مسرىٌات الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً فً اررفاا النبات (سع)
)Table (3): Effect of organic manures and inorganic fertilizers on plant height (cm
الرر
Soil

Soil1
Aridisols

Soil2
Entisols
الردالل بٌن
السماد
الفىسفارً
ىالعضىي
P×O.M
الردالل بٌن

مسرىٌات الفسفىر كغع.هــ
Rate of P kg. ha-1

0-

مسرىي السماد
العضىي
0طن.هــ
Rate of O.M
ta.h-1
0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4

0

80

160

240

67.00
70.20
71.77
74.03
35.67
41.93
45.00
47.70
51.33 g
56.07 e-f
58.38 c-f

70.07
71.85
75.75
76.47
39.67
45.73
48.83
51.18
54.87 g-f
58.79b-d
62.28a-c

71.85
74.37
77.77
78.10
41.83
49.17
51.83
52.33
56.84 e-f
61.77a-d
64.80 a

73.50
76.80
78.00
78.00
43.20
50.67
51.33
53.00
58.35c-f
63.8 a-b
64.67 a

55.35 c
60.09 b
62.53 ab

6

60.87a-e

63.83 ab

65.22 a

65.50 a

63.85 a

Soil1
Aridisols

70.75 b

73.53 ab

75.52 a

76.58 a
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الردالل بٌن الرر
ىالسماد العضىي
O.M × S

مرىسط
السماد
العضىي
– Mean of
O.M

70.61 b
73.31 ab
75.82 a
76.65 a
40.09 e
46.88 d
49.25 cd
51.05 c

مرىسط
الرر
Mean
of – S
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Soil2
Entisols

42.58 d

46.35 c

48.79 c

49.55 c

74.09a

Mean of- p

56.66 c

59.49 b

62.16 ab

63.06 a

46.82
b

المرىسطات المربىعة بحرى ملرلفة ردل على ىجىد فرىقات معنىٌة بٌنوا عند مسرىي احرمال1.14
Averages followed by different letters showed the existence significant differences between them at a probability level
of 0.05.

أمذا بالنسذبة لرذذيثٌر الرربذة فذن حي رفذذىق النبارذات النامٌذذة فذً القصذىر فذذً صذفة اررفذاا النبذذات (سذع) علذذى
النبارات النامٌة فً محطة بسرنة نٌنىي ىبنسبة زٌذادة بلغذت ) (%58.24ىالسذب فذً لذي قذد ٌرجذم الذى الذر
بعض الصفات الكٌمٌائٌة ىالفٌزٌائٌة للرذربرٌن ىأهموذا الرىصذٌل الكوربذائً ىهذ ا ٌعذىد لرذيثٌر األمذ السذلبً مذن
جانبٌن -:أىلوما ضع قدرة النبات على امرصاا الماد نيرا ل زمىزٌة العالٌة الرً رحدثوا األم عن طرٌذق
ج ذ بوا لجزٌئذذات المذذاد ىرحىٌلوذذا الذذى جزٌئذذات غٌذذر حذذرة نسذذبٌا ىثانٌومذذا الرذذيثٌر السذذلبً ٌىنذذات األم ذ فذذً
اانزٌمات الفعالة فً الللٌذة ىأغشذٌروا ( ،Grzesiakىآلذرىن .)1996 ،ىهذ ا مذا أكذد )1984( ،Khondekar
بين اسرعمال مٌا سقً بمسرىٌات ملىحة ملرلفة لري لمسذة أصذنا مذن البذاق د أدي الذى لفذض اررفذاا نبارذات
الباق د مم زٌادة مسرىي الملىحة فً مٌا الري .أما الردالل الث ثً للرر ىالسماد العضىي ىالفىسفارً فذن حي
رفذذىق رربذذة القصذذىر ىعنذذد المسذذرىي  160كغذذع.هـذذـ0-مذذن السذذماد الفىسذذفارً ىأعلذذى مسذذرىي مضذذا مذذن السذذماد
العضىي  6طن.هـ 0-ا أعطت أعلى اررفاا للنبات بلغ 78.10سع.
عدد األفرا  :رعد صفة عدد األفرا من صفات النمى المومة فً نبارات الحلبة ا رردي زٌادة عدد األفذرا الذى زٌذادة
حجع النبات ىزٌادة األفرا رعد مرشرا لكمٌة انرذا البذ ىر فٌذن ا ٌذزداد اانرذا بزٌذادة عذدد األفذرا ى بالرذالً زٌذادة
المذذادة الجافذذة،ىان عذذدد األفذذرا ٌرذذيثر بالعىامذذل البٌئٌذذة ىجاهزٌذذة العناصذذر المغ ٌذذة فذذً الرربذذة أشذذارت النرذذائ فذذً
(الجذداىل )4،الذذى أن اضذافة السذذماد العضذىي أدي الذذى حصذذىل زٌذادة فذذً صذفة عذذدد األفرا.نبذات0-مقارنذذة بالمعاملذذة
بدىن رسمٌد عضىي فً كل من رربرً الدراسة (القصىر ىمحطة بسرنن نٌنىي) .ا بلغذت نسذبة الزٌذادة فذً صذفة عذدد
األفرا.نبات0-عند مقارنة المعام ت السمادٌة مم المعاملة بدىن رسمٌد عضذىي فذً رربذة القصذىر (،26.50 ،13.80
 ،)% 31.47ىفً رربة محطة بسرنن نٌنىي كانت ( )% 32.91 ،15.91 ،12.60على الرىالً نسبة لمعاملة المقارنة.
ىن حي أن الريثٌر الرجمٌعً للسماد العضىي رماشى مم ريثٌر الرسمٌد العضىي لكل رربة على حذد  ،حٌذث بلغذت نسذبة
الزٌذادة ( )%32.04 ،22.15 ،13.30علذى الرذىالً .ىهذ ا ٌرفذق مذم مذا رىصذل الٌذن  Zandiىآلذرىن )2011( ،ان
اضافة السماد النررىجٌنذً الذى نبذات الحلبذة أدي الذى زٌذادة عذدد األفذرا بالنبذات .ىكذ لي ٌرفذق مذم مذا ىجذد البٌذارً،
( )2003عند دراسرن علذى نبذات الحبذة السذىداد ىعبذد الجلٌذل ىآلذرىن )2011( ،عنذد دراسذرن علذى نبذات فسذرق
الحقذذل حٌذذث ىجذذدىا بإضذذافة األسذذمدة العضذذىٌة رذذزداد عذذدد األفذذرا .ىان اثذذر الرذذدالل بذذٌن رذذيثٌر الرسذذمٌد العضذذىي
ىالرربذذة فذذً صذذفة عذذدد األفذذرا.نبذذات 0-رشذذٌر الذذى حصذذىل زٌذذادة فذذً عذذدد األفذذرا.نبذذات 0-لجمٌذذم معذذام ت الرسذذمٌد
العضىي مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي .حٌث بلغت أعلى قٌمة لعدد األفرا.نبات 0-فً المعاملة المسمدة بذيعلى
مسرىي من الرسمٌد العضىي ى لذي فذً النبارذات النامٌذة فذً رربذة القصذىر  .8.167فرا.نبذات .0-أمذا بالنسذبة اضذافة
الفسفىر (جدىل )4 ،على هٌئة سماد سىبر فىسفات ى بمسرىٌارن الملرلفة أدت الى زٌادة فذً عذدد األفذرا.نبذات 0-لكذ
رربرً الزراعة .ففذً رربذة القصذىر بلغذت نسذبة الزٌذادة ( )%20.70 ،17.77 ،9.29ىفذً رربذة محطذة بسذرنن نٌنذىي
( )42.90 ،35.17 ،28.12ىالرجمٌعذذً ( )%29.06 ،24.31 ،28.12علذذى الرذذىالً مقارنذذة بمعاملذذة المقارنذذة .ربمذذا
ٌعىد السب الى الدىر الحٌىي ال ي ٌقىع بن عنصر الفسفىر فذً ركذىٌن جزٌئذات  ATPىالذ ي رسذرلدع كطاقذة لركذىٌن
األحماض النىىٌة  RNAى  DNAىالرً رعمل على زٌادة كفادة عملٌة البنذاد الضذىئً ىالرذً رسذب زٌذادة فذً حجذع
ىعدد الل ٌا ىبالرالً رىدي الى زٌادة عدد األفرا ،نمى الج ىر ىرراكع المىاد الغ ائٌة مما ٌردي بالنواٌة الى الحصذىل
على أىزان جافة عالٌة للنبات ىه ا ما أكد كل من ) 1993 ،Hassanى هندي .)2003،كما أنن من المحرمل أن ٌىثر
الفسفىر فً زٌادة الصفات اللضرٌة للنبات عن طرٌق رحفٌز النبات انراجن للساٌرىكاٌنٌنات المشذجعة لركذىٌن البذراعع
الجانبٌذة ىالمركذذدة مذذن لذذدن محمذذد ىٌذذىنا ( )1991ىالرذذً قذذد ٌذذردي الذذى زٌذذادة عذذدد الرفرعذذات فذذً النبذذات .أمذذا رذذيثٌر
الرذذدالل بذذٌن الفسذذفىر ىالرربذذة فذذً عذذدد األفرا.نبذذات 0-فقذذد ازداد عذذدد األفرا.نبذذات0-بزٌذذادة مسذذرىٌات الرسذذمٌد
الفىسفارً لمعام ت ااضافة كافة ىفً الرربرٌن مقارنة بمعاملة المقارنة بدىن رسمٌد فىسفارً .ىأعطت النبارذات
المسمدة بيعلى مسرىي من الفسفىر فً رربة القصذىر أعلذى عذدد للرفرعذات ا بلغذت  7.900فرا.نبذات 0-رماشذى
ريثٌر الردالل فً صفة عدد األفرا .نبات0-ىعاملً الدراسة (السذماد العضذىي ى الفسذفىر) مذم ريثٌرهمذا منفذردٌن
ا أعطت النبارات المسمدة بيعلى مسرىي من السماد العضىي ىالفىسفارً أعلى عدد لألفرا.نبذات ،0-حٌذث بلغذت
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نسبة الزٌادة مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي ىفىسفارً هً ) .(%77.87ىربما ٌُعزي السب فذً لذي الذى
الدىر ال ي ٌلعبن السمادٌن فذً رذىفٌر المغذ ٌات ممذا ٌذردي الذى للذق حالذن رذىازن غذ ائً ىهذ ا ٌعمذل علذى زٌذادة
نىار الرمثٌل الضىئً ىمن ثع رىفٌر لزٌن عال من المىاد الغ ائٌة عمل على الرقلٌل من حالن الرنافا بذٌن أجذزاد
النبات الىاحد بارجا رىفٌر فرصذن أفضذل لنمذى ىرىسذٌم األىراق ممذا ٌذردي الذى زٌذادة عذدد األفذرا (أبذى ضذاحً
ىالٌىنا )1988 ،أى الى الدىر الحٌىي للسماد العضىي ىالفىسفارً فً رشجٌم نمى لضري ىج ري جٌذد ىالذ ي
لن دىر فً انرا السذاٌرىكاٌنٌات ىالرذً قذد ركذىن شذجعت نمذى األفذرا الجانبٌذة .أمذا بالنسذبة لرذيثٌر الرذر فذن حي
رفىق النبارات النامٌة فً رربة القصىر فً صفة عدد األفرا.نبذات0-علذى النبارذات النامٌذة فذً رربذة محطذة بسذرنن
صذذفات الرذذربرٌن ىأهموذذا لاصذذٌة
نٌنذذىي ىبنسذذبة زٌذذادة بلغ ذت ) (%46.28ىالسذذب فذذً لذذي ٌعذذىد الذذى الذذر
الرىصٌل الكوربذائً ا ان رربذة محطذة بسذرنة نٌنذىي رمرذاز باررفذاا الملىحذة ىان الريثٌذـر السذلبً ررفذاا ملىحذة
الرربة ررثر سلبٌا فً النبات ( Sultanaىآلرىن  1999 ،ى .)2000 ، Hasegawaا أشار عذ ىي)1981( ،
الى أن األم الملرلفة المىجىدة فً محلىل الرربة اى ماد الري لوا ريثٌرات مرعذددة فذً النبارذات الزراعٌذة ،ىان
ه الريثٌرات امذا أن ركذىن مباشذرة مذن لذ ل ريثٌرهذا فذً الجىانذ الفسذٌىلىجٌة ىالىيٌفٌذة للنبذات .أىمذن لذ ل
ريثٌرهذذا غٌذذر المباشذذر فذذً للذذق يذذرى لنمذذى غٌذذر م ئذذع ىرديد.نرٌجذذة لرذذيثٌرات األم ذ فذذً صذذفات الرربذذة
ىباللصىا الفٌزٌائٌة منوا ،ىالرً ررثر بدىرها سذلبا فذً اليذرى العامذة لنمذى النبذات ممذا ٌذردي الذى انلفذاض
نمى النبات ىبالرالً قلة اانرا الزراعً.
الجدىل ( :)4ريثٌر مسرىٌات الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً فً عدد الفرا (فرا.نبات)0-
Table (4): Effect of organic manures and inorganic fertilizers on plant branch number
)(branch.plant-1
Soil
الرر

Soil1
Aridisols

Soil2
Entisols

الردالل بٌن السماد
الفىسفارً ىالعضىي
P×O.M

مسرىي السماد
العضىي طن.هــ

مسرىٌات الفسفىر كغع.هــ
Rate of P kg. ha-1

-

0

0-

الردالل بٌن
الرر ىالسماد
العضىي
O.M × S

مرىسط
السماد
العضىي
– Mean of
O.M

مرىسط
الرر
Mean
of – S

Rate of O.M
ta.h-1
0
2
4
6
0
2
4
6

0

80

160

240

5.18
6.67
7.00
7.33
3.23
3.73
3.93
4.93

6.00
7.11
7.50
8.00
4.50
4.83
5.10
5.85

6.67
7.11
8.33
8.67
4.67
5.33
5.40
6.00

0

4.21 h

5.25 fg

5.67 efg

2

5.20 g

5.97 d-g

6.25 c-g

6.30 b-e

6.87 a-d

7.00
7.33
8.60
8.67
4.97
5.66
5.70
6.30
5.98 dg
6.50 ae
7.15ab
c

6.93 abc

7.33 ab

7.48 a

6.55 c

7.15 be

7.71 ab

7.90 a

3.96 e

5.07 d

5.35 d

5.66 d

7.33 a

5.252 c

6.112 b

6.529 ab

6.778 a

5.01 b

4
6

Soil1
الردالل بٌن الرر
Aridisols
ىالفسفىر
P×S
Soil2
Entisols
مرىسط الفسفىر Mean of- p

5.47
efg
6.13 cg

6.21 c
7.06 b
7.85 ab
8.17 a
4.34 c
4.89 de
5.03 d
5.77 c
5.28 d
5.98 c
6.45 b
6.97 a

المرىسطات المربىعة بحرى ملرلفة ردل على ىجىد فرىقات معنىٌة بٌنوا عند مسرىي احرمال14،1
Averages followed by different letters showed the existence significant differences between them
at a probability level of 0.05.
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عدد ابقرا م( :الجدىلٌ ) 5،ىضح ريثٌر كل من الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسذفارً ىالرذدالل بٌنومذا فذً صذفة
عذذدد القرنذذات للنبذذات الىاحذذد .بالنسذذبة لرذذيثٌر السذذماد العضذذىي (مللفذذات األغنذذاع) فذذً عذذدد القرنذذات فقذذد لذذىحي ان
الرسذمٌد بذيعلى مسذرىي مذن السذماد العضذىي أعطذى أعلذذى عذدد للقرنذات ىلكذ رربرذً الدراسذة،حٌث بلغذت نسذذبة
الزٌادة مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي فً رربة القصىر فً عدد القرنات ()% 34.60 ،27.15 ،16.70
ىفً رربة محطة بسرنن نٌنىي بلغت نسبة الزٌادة فً عدد القرنذات للنبذات الىاحذد ()% 30.64 ،19.75 ،10.83
علذذى الرذذىالً مقارنذذة بالمعاملذذة بذذدىن رسذذمٌد عضذذىي .أمذذا الرذذيثٌر الرجمٌعذذً (بغذذض النيذذر عذذن الرذذر ) للسذذماد
العضىي فً عدد القرنات للنبات الىاحد فقد أدي الى زٌادة فً عدد القرنات للنبات الىاحد مقارنذة بالمعاملذة بذدىن
رسذذذمٌد عضذذذىي ىبلغذذذت نسذذذبة الزٌذذذادة ( .)% 33.13 ،24.43 ،14.53ربمذذذا ٌعذذذزي السذذذب الذذذى دىر األسذذذمدة
العضذذىٌة (مللفذذات ا غنذذاع) فذذً زٌذذادة نمذذى النبذذات ىبالرذذالً زٌذذادة (عذذدد القرنذذات ،عذذدد الب ىر.قرنذذة 0-ىىزن
القرنات) نرٌجة لزٌادة جاهزٌذة المذاد ىالعناصذر الغ ائٌذة فذً محلذىل الرربذة ىهذ ا ٌرفذق مذم  Khiriyaى،Singh
( )2003ا ىجدا أن نبات الحلبة قد رفىقت فً اعطاد أعلى عدد للقرنات عند الرسمٌد  15طن.هـ 0-ىكذ لي مذم
مذذا ىجذذد مذذا ىجذذد  Abdul basirىآلذذرىن )2008) ،علذذى نبذذات الحمذذا .أمذذا بالنسذذبة للرذذدالل بذذٌن السذذماد
العضىي ىالرربة حٌث ٌ حذي فذً (الجذدىل )5،أٌضذا أن عذدد القرنذات للنبذات الىاحذد قذد ازداد معنىٌذا مذم زٌذادة
مسذذرىٌات السذذماد العضذذىي المضذذافة مقارنذذة بالمعاملذذة الرذذً لذذع رسذذمد بالسذذماد العضذذىي ،ىأشذذارت النرذذائ فذذً
(الجدىل )5،الى رفىق عدد القرنات للنبات الىاحد للنبارات الرً نمذت فذً رربذة القصذىر علذى النبارذات النامٌذة فذً
رربة محطة بسرنن نٌنىي حٌث بلغت نسبة الزٌذادة ( .)%79.76أمذا بالنسذبة للسذماد الفىسذفارً ا ىجذد بذين هنالذي
زٌادة معنىٌة فً عذدد القرنذات للمعذام ت المسذمدة بالسذماد الفىسذفارً (السذىبر فىسذفات) نسذبة لمعاملذة المقارنذة
(بدىن رسمٌد) لك الرذربرٌن .ا بلغذت نسذبة الزٌذادة فذً رربذة القصذىر ( )%43.34 ،35.46 ،22.50ىفذً رربذة
محطة بسرنة نٌنىي فقد بلغت نسبة الزٌادة ( )%32.93 ،22.62 ،12.18ىلمسرىٌات المضافة على الرىالً نسذبة
لمعاملة المقارنذة .أمذا الرذيثٌر الرجمٌعذً لعنصذر الفسذفىر فكانذت نسذبة الزٌذادة فذً عذدد القرنذات مقارنذة بالمعاملذة
بدىن رسمٌد فىسفارً هً ( )% 39.50 ،30.69 ،19.55على الرىالً ،ان ريثٌر الفسفىر فً زٌادة عذدد القرنذات
ربمذا ٌعذىد الذى زٌذذادة حجذع المجمذىا اللضذري ىزٌذذادة عذدد األفذرا لكذذل نبذات فضذ علذى أثذذر للذق حالذة مذذن
الرىازن بٌن الكاربىهٌذدرات ىالفسذفىر الممذرا ىهذ ا ٌعمذل علذى رشذجٌم نشذىد ىرطذىٌر البذراعع الزهرٌذة ىممذا
ٌذذذذذنعكا هذذذذذ ا علذذذذذى عذذذذذدد القرنذذذذذات بالنبذذذذذات  Hammanىآلذذذذذرىن )1996(،ىهذذذذذ ا ٌرفذذذذذق مذذذذذم مذذذذذا ىجذذذذذد
(الوذذدىانً.)2004،أمذذا الرذذدالل بذذٌن الفسذذفىر ىالرربذذة كذذان رذذيثٌر معنىٌذذا علذذى معذذام ت الدراسذذة ىلمسذذرىٌات
ااضافة كافة على عدد القرنات مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد فىسفارً ىقد رفىقت رربة القصىر على رربة محطذة
بسرنن نٌنىي ا أعطت النبارات الرذً نمذت فذً رربذة القصذىر أعلذى عذدد للقرنذات مقارنذة بالنبارذات الرذً نمذت فذً
رربذة محطذة بسذرنن نٌنذذىي ىبنسذبة زٌذادة قذذدرها ( .)%82.08ان رذيثٌر الرذدالل بذذٌن (السذماد العضذىي ىالمعذذدنً
الفىسذذفارً) قذذد سذذب زٌذذادة معنىٌذذة فذذً عذذدد القرنذذات للنبذذات الىاحذذد مقارنذذة بالمعاملذذة بذذدىن رسذذمٌد عضذذىي
ىفىسفارً،ىأعطت النبارات المسمدة بيعلى مسرىي من السمادٌن أعلى عدد للقرنات فً النبات الىاحذد حٌذث بلغذت
نسبة الزٌادة ( .)%77.82ان زٌادة عدد القرنات نرٌجذة لرذدالل السذماد الكٌمذاىي ىالعضذىي ٌعذىد الذى ا نطذ ق
المرىازن للعناصر الغ ائٌة ىزٌادة جاهزٌرذن ىزٌذادة كفذادة امرصاصذوا مذن قبذل النبذات ىبذ لي رذزداد فعالٌذة عملٌذة
الرركٌ الضىئً ىفعالٌة اانزٌمات ىرمثٌل الكاربىهٌدات ىالبرىرٌنذات فٌذزداد النمذى اللضذري ىالجذ ري للنبذات
ىمن ثع زٌادة جمٌم صفات النمى ىالحاصل )الكرطانً.)1988 ،أما ريثٌر الرذر فذً عذدد القرنذات للنبذات الىاحذد
فييورت النرائ فً (الجدىل )5 ،ىجىد فرىق معنىٌة فً عذدد القرنذات للنبذات الىاحذد فذً الرذربرٌن حٌذث رفىقذت
نبارات رربة القصىر على النبارات النامٌة فً رربة محطة بسرنن نٌنىي فً ه الصفة ،بنسذبة زٌذادة (.)%81.04
صفات الرربرٌن ىأهموا لاصذٌة الرىصذٌل الكوربذائً ا ان رربذة محطذة بسذرنة
ىالسب فً لي ٌعىد الى الر
نٌنىي رمرذاز باررفذاا الملىحذة ىان الريثٌذـر السذلبً ررفذاا ملىحذة الرربذة رذرثر فذً النبذات بشذكل مباشذر أى غٌذر
مباشذذر ،ا رشذذٌر البحذذىث الذذى انلفذذاض نمذذى ىانرذذا النبذذات مذذم زٌذذادة الملىحذذة ىه ذ ا ٌرفذذق مذذم مذذا ىجذذد موذذدي
ىالحمزاىي )2011(،ا أشار الى ان زٌادة الملىحذة رذردي الذى انلفذاض طذىل ىعذدد القرنذات ىأىزانوذا ىبالرذالً
على الحاصل لنبات البزالٌا.أما بالنسبة للرذدالل الث ثذً بذٌن الرذر ىالسذمادٌن العضذىي ىالمعذدنً الفىسذفارً فذً
صفة عدد القرنات للنبات الىاحد ،فقد أعطت النبارذات النامٌذة فذً رربذة القصذىر عنذد أعلذى مسذرىي مذن السذمادٌن
(السماد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً) أعلى عدد للقرنات فً النبات الىاحد بلغ ( )38.70قرنة .نبات.0-
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الجدىل ( :)5ريثٌر مسرىٌات الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً فً عدد القرنات (قرنة .نبات)0-
Table (5): Effect of organic manures and inorganic fertilizers on plant pods number
)(pod.plant-1
الرر
Soil

Soil1
Aridisols

Soil2
Entisols

الردالل بٌن
السماد الفىسفارً
ىالعضىي
P×O.M
الردالل بٌن
الرر ىالفسفىر
P×S

مسرىي السماد
العضىي طن.هــ

مسرىٌات الفسفىر كغع.هــ
Rate of P kg. ha-1

-

0

0-

الردالل بٌن
الرر ىالسماد
العضىي
O.M × S

مرىسط
السماد
العضىي
– Mean of
O.M

Rate of O.M
ta.h-1
0
2
4
6
0
2
4
6
0

0

80

160

240

21.00
23.50
27.00
30.00
13.00
14.30
15.00
17.82
17.00 p

25.52
29.00
33.50
36.33
14.67
15.55
17.66
55.19
20.10 n

20.92 c

2

18.90 o

22.28 k

28.59 d

23.96 b

4

21.00 m

25.58 h

29.50 b

26.03 ab

6

23.91 j

27.94 f

30.23 a

27.85 a

25.38 d

31.09 c

28.35
34.30
36.75
38.12
16.00
17.86
19.35
20.50
22.18 l
26.08
g
28.05
e
29.31
c
34.38
b

31.50
37.33
38.00
38.70
17.30
19.85
21.00
21.75
24.40 i

Soil1
Aridisols
Soil2
Entisols

مرىسط الفسفىر Mean of- p

مرىسط
الرر
Mean
of – S

26.59 d
31.03 c
33.81 b
35.79 a
15.24 h
16.89 g
18.25 f
19.91 g

36.38 a

15.03 h

16.86 g

18.43 f

19.98 e

17.57a

20.20 d

23.97 c

26.40
b

28.18 a

31.81b

المرىسطات المربىعة بحرى ملرلفة ردل على ىجىد فرىقات معنىٌة بٌنوا عند مسرىي احرمال14،1
Averages followed by different letters showed the existence significant differences between
them at a probability level of 0.05.
عدد ابتذور تاذر.نات مٌ :)1-ىضذح (الجذدىل )6،رذيثٌر كذل مذن الرسذمٌد العضذىي ىالمعذدنً الفىسذفارً ىالرذدالل
بٌنوما فً صفة عدد الب ىر للنبات الىاحد .ا ىجد بين هنالي زٌادة فً عدد البذ ىر نرٌجذة لرذيثٌر السذماد العضذىي
(مللفات األغناع) فً عدد الب ىر ا أعطى الرسمٌد بيعلى مسذرىي مذن السذماد العضذىي أعلذى عذدد للبذ ىر ىلكذ
رربرً الدراسة ،ىبلغت نسبة الزٌادة مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي فذً رربذة القصذىر (المزٌجٌذة الطٌنٌذة)
فً عدد الب ىر للنبات الىاحد ( .)%51.96 ،38.27 ،19.85ىفً رربذة محطذة بسذرنن نٌنذىي بلغذت نسذبة الزٌذادة
فذذذً عذذذدد البذذذ ىر للنبذذذات الىاحذذذد ( )% 47.87 ،35.55 ،18.01علذذذى الرذذذىالً مقارنذذذة بالمعاملذذذة بذذذدىن رسذذذمٌد
عضىي .أما الريثٌر الرجمٌعً (بغض النير عن الرر ) للسماد العضىي مللفات األغنذاع فذً عذدد البذ ىر للنبذات
الىاحد فقد أدي الى زٌادة معنىٌة فً عدد الب ىر للنبات الىاحد مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد عضىي ىبلغت نسذبة
الزٌذذادة ( )%50.76 ،37.40 ،19.36علذذى الرذذىالً ىربمذذا ٌعذذىد لذذي الذذى دىر المللفذذات العضذذىٌة فذذً زٌذذادة
جاهزٌة العناصر الغ ائٌة ىك لي رىفٌر البٌئة الم ئمة لنمى الج ىر من ل ل رحسٌن صفات الرربذة ىالرذً رذنعكا
على زٌذادة ىرحسذٌن صذفات الحاصذل ىمنوذا عذدد البذ ىر.نبات 0-ىهذ ا ٌرفذق مذم مذا ىجذد (البللذً .)2006 ،أمذا
بالنسبة للردالل بٌن السماد العضىي ىالرربة ا ٌ حي فً (الجذدىل )6،رفذىق عذدد البذ ىر للنبذات الىاحذد للنبارذات
الرً نمت فً رربة القصىر على النبارات النامٌة فً رربة محطذة بسذرنن نٌنذىي بنسذبة زٌذادة بلغذت (.)%110.07
أما بالنسبة للمعام ت المسمدة بالسماد الفىسفارً (السىبر فىسذفات) نسذبة لمعاملذة المقارنذة (بذدىن رسذمٌد) .فكذان
أعلى اسرجابة معنىٌة لرربة القصىر (المزٌجٌة الطٌنٌة) ىبفرىقذات معنىٌذة عذن المعاملذة بذدىن رسذمٌد (المقارنذة)
ىبنسبة زٌادة ( )%66.70 ،47.05 ،29.05على الرىالً .أما نس الزٌادة للنبارات النامٌة فً رربة محطة بسذرنن
نٌنىي (المزٌجٌة) مقارنة بمعاملة عدع الرسمٌد ( )%53.82 ،40.58 ،32.17على الرىالً ،أما الرذيثٌر الرجمٌعذً
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لعنصذر الفسذذفىر فكانذت نسذذبة الزٌذادة فذذً عذدد البذ ىر مقارنذذة بالمعاملذة بذذدىن رسذمٌد فىسذذفارً هذً علذذى الرذذىالً
( )% 62.34 ،46.10 ،25.34ىقد ٌعىد السب الى دىر عنصر الفسفىر فً رحسٌن الرركٌذ الضذىئً ىركذىٌن
المركبات العضىٌة ،ىبالرالً زٌادة فً ركىٌن األنسجة النبارٌة ىمنوا األنسجة الثمرٌذة للقرنذات ىلذ لي مذن الممكذن
أن ٌحصل زٌادة فً عدد القرنات ىك لي ىزن القرنات ىعذدد البذ ىر ىىزنوذا ىهذ ا مذا أكذد (الوذدىانً.)2004 ،
أما ريثٌر الردالل بٌن السماد الفىسفارً ىالرربة فقد لذىحي رفذىق رربذة القصذىر علذى رربذة محطذة بسذرنن نٌنذىي ا
أعطت النبارات الرً نمت فً رربة القصىر أعلى عدد للبذ ىر مقارنذة بالنبارذات الرذً نمذت فذً رربذة محطذة بسذرنن
نٌنىي ىبنسبة زٌادة قذدرها ( .)%112.09ان رذيثٌر الرذدالل بذٌن السذماد العضذىي ىالفىسذفارً المعذدنً قذد سذب
حذذذدىث زٌذذذادة فذذذً عذذذدد البذذذ ىر للنبذذذات الىاحذذذد للنبارذذذات مقارنذذذة بالمعاملذذذة بذذذدىن رسذذذمٌد عضذذذىي ىمعذذذدنً
فىسفارً،ىأعطت النبارات المسمدة بيعلى مسرىي من السمادٌن أعلى عدد للب ىر فً النبات الىاحد
الجدىل ( :)6ريثٌر مسرىٌات الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً فً عدد الب ىر (ب رة .نبات)0-
Table (6): Effect of organic manures and inorganic fertilizers on plant seeds number
)(seed.plant-1
مسرىي السماد
العضىي
0طن.هــ
Rate of
O.M
ta.h-1
0
2
4
6
0

0

80

160

240

281.00
341.67
390.33
484.33
161.25

380.00
422.33
522.33
607.67
188.50

430.66
544.17
613.33
641.67
207.33

505.33
608.67
685.33
696.67
325.33

2

181.00

206.00

254.83

281.50

4
6

192.00
230.08

239.67
269.08

298.00
315.33

الردالل بٌن
السماد
الفىسفارً
ىالعضىي
P×O.M

0

221.13 i

284.25ghi

319.00 fgh

2
4

261.33hi
291.17ghi

355.02 c
408.67 b

6

357.58efg

314.17fgh
381.00e-f
438.37 ad

399.50 b-e
455.67abc

328.33
341.67
365.33dg
483.37a-e
506.83 a

478.50 ab

518.17 a

488.41 a

الردالل بٌن
الرر
ىالفسفىر
P×S

Soil1
Aridisols
Soil2
Entisols

374.33 d

483.08 c

550.46 b

624.00 a

191.27 g

252.18 fg

268.88 ef

294.21 e

282.80 d

354.45 c

413.17 b

459.10 a

الرر
Soil

Soil1
Aridisols

Soil2
Entisols

مرىسط الفسفىر Mean of- p

مسرىٌات الفسفىر كغع.هــ
Rate of P kg. ha-1

0-

الردالل بٌن
الرر
ىالسماد
العضىي
O.M × S

مرىسط
السماد
العضىي
Mean of
– O.M

مرىسط
الرر
Mean
of – S

399.83 d
479.21 c
552.83 b
607.52 a
195.60 g
230.83
fg
264.50 ef
289.23 e
297.43 d

509.72
a
245.04
b

المرىسطات المربىعة بحرى ملرلفة ردل على ىجىد فرىقات معنىٌة بٌنوا عند مسرىي احرمال14،1
Averages followed by different letters showed the existence significant differences
between them at a probability level of 0.05.
ىبلغت نس الزٌادة ( )%134.33سب لي ٌعذىد الذى أن رحلذل السذماد العضذىي ٌنذر عنذن حذامض الكاربىنٌذي
مذذم حذذىامض عضذذىٌة عدٌذذدة رعمذذل علذذى لفذذض درجذذة رفاعذذل الرربذذة ىالرذذً رذذردي الذذى ا ابذذة بعذذض المركبذذات
ىالمعادن الحاىٌة على الفسفىر مما ٌردي الى رحرر فً محلذىل الرربذة ممذا ٌذنعكا علذى نمذى النبذات ىهذ ا ٌرفذق
مم ماىجد (عبد الجلٌل ىآلرىن .)2011 ،أما رذيثٌر الرذر فذً عذدد البذ ىر للنبذات الىاحذد فذييورت النرذائ فذً
(الجدىل )6،ىجىد فرىق معنىٌة فً عذدد البذ ىر للنبذات الىاحذد فذً الرذربرٌن حٌذث رفىقذت نبارذات رربذة القصذىر
(المزٌجٌة الطٌنٌة) علذى النبارذات النامٌذة فذً رربذة محطذة بسذرنن نٌنذىي (المزٌجٌذة) فذً هذ الصذفة ىبلغذت نسذبة
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صذذفات الرذربرٌن الكٌمٌائٌذة ىالفٌزٌائٌذة ىأهموذا لاصذٌة الرىصذذٌل
الزٌذادة ( )%108.02ى لذي ٌعذىد الذى الذر
الكوربذذائً ا رمرذذاز رربذذة محطذذة بسذذرنة نٌنذذىي باررفذذاا الملىحذذة ىالرذذً لوذذا رذذيثٌر سذذلبً فذذً العدٌذذد مذذن العملٌذذات
الحٌىٌذذة الوامذذة فذذً النبذذات ىمنوذذا بنذذاد البرىرٌنذذات ىالرذذً رسذذب لفذذض عذذدد الب ذ ىر ىه ذ ا ٌرفذذق مذذم مذذا ىجذذد
 Whitingى )2003)،Wilsonا ىجدا بين الملىحة ررثر على نمى ىصفات الحاصل للعدٌد من النبارات البقىلٌذة
مثذذل عذذدد القرنذذات ىىزنوذذا ىعذذدد الب ذ ىر ىىزنوذذا .أمذذا بالنسذذبة للرذذدالل الث ثذذً بذذٌن الرذذر ىالسذذمادٌن العضذذىي
ىالمعدنً الفىسفارً فقد رمٌذزت النبارذات فذً رربذة القصذىر (المزٌجٌذة الطٌنٌذة) عنذد أعلذى مسذرىي مذن السذمادٌن
العضىي ىالمعدنً الفىسفارً أعلى عدد من الب ىر بلغ ( )696.67ب رة.نبات.0-
ح صل ابتذور غ نات م :)1-رعد صفة حاصل الب ىر دالذة لجمٌذم صذفات النمذى اللضذري ىالثمذري ىهذً محصذلة
نوائٌذة لكافذذة العملٌذذات الفسذذلجٌة الرذذً رحذذدث فذذً النبذات .أشذذارت النرذذائ فذذً (الجذذدىل )7،الذذى أن اضذذافة السذذماد
العضىي لنبات الحلبة أدت الى حصىل زٌادة فً حاصل الب ىر للنبات الىاحد لك رربرً الدراسة ،ا بلغذت نسذبة
الزٌادة فً حاصل الب ىر للنبذات الىاحذد عنذد مقارنذة المعذام ت السذمادٌة مذم المعاملذة بذدىن رسذمٌد عضذىي فذً
رربة القصذىر هذً ( )%40.33 ،31.89 ،19.47ىفذً رربذة محطذة نٌنذىي ( )%39.23 ،26.63 ،12.03علذى
الرىالً .أما الريثٌر الرجمٌعً للرسمٌد العضىي فً حاصل البذ ىر للنبذات الىاحذد سذلي السذلىي ارذن لرذيثٌر الرسذمٌد
العضىي فً كل رربة من رر الدراسة ،ا بلغت نسبة الزٌادة فً حاصل البذ ىر للنبذات الىاحذد مقارنذة بالمعاملذة
بدىن رسمٌد عضىي هذً ( )%39.91 ،30.03 ،16.82علذى الرذىالً ،هذ الزٌذادات فذً حاصذل البذ ىر للنبذات
الىاحد رحت الريثٌر الرجمٌعً ىغٌر الرجمٌعً للرسمٌد العضىي رعزي الذى ان المذادة العضذىٌة رعذد مصذدرا مومذا
ىغنٌذا لكثٌذر مذن المغذ ٌات الكبذري سذٌما النرذرىجٌن ىالفسذفىر ىالبىراسذٌىع ىكذ لي العناصذر المغ ٌذة الصذذغري
 Tisdaleىآلرىن ) 1993(،فض عن انوا رزٌد من جاهزٌة العناصر المغ ٌة للنبات مما ٌنعكا اٌجابٌا فً نمذى
ىانرا النبات .ىه ا ٌرفق مم ما ىجدرن  Khiriyaى )2003)،Singhا بٌنذت نرذائ الدراسذة الرذً قامذت بوذا بذين
اضافة السماد العضىي الى نبات الحلبة أدي الى زٌادة معنىٌة فذً حاصذل البذ ىر ىررفذق مذم الكرب ئذً)1987)،
ال ي رىصل الى زٌادة حاصل محصىلً القمح ىالدلن عند اضافة مللفات عضذىٌة الذى الرربذة .أمذا الرذدالل بذٌن
السذذماد العضذذىي ىالرذذر أشذذارت النرذذائ فذذً (الجذذدىل )7 ،الذذى رفذذىق رربذذة القصذذىر علذذى رربذذة محطذذة مزرعذذة
نٌنىي فً حاصل الب ىر للنبات الىاحد رحت كافة معام ت الرسمٌد العضىي حٌث أعطت النبارذات الرذً نمذت فذً
رربة القصىر ىعنذد أعلذى مسذرىي مذن الرسذمٌد العضذىي أعلذى حاصذل للبذ ىر ىبنسذبة زٌذادة بلغذت ()%85.32
نسبة لرربة محطة بسرنة نٌنىي .ىرىضح النرائ فً (الجذدىل )7 ،بذين ااضذافات المرزاٌذدة مذن الفسذفىر أدت الذى
حصىل زٌادة معنىٌذة فذً حاصذل البذ ىر للنبذات الىاحذد فذً كذل مذن رربرذً الدراسذة ،ا بلغذت نسذبة الزٌذادة عنذد
مقارنذذة المعذذام ت السذذمادٌة مذذم المعاملذذة بذذدىن فىسذذفارً فذذً رربذذة القصذذىر علذذى الرذذىالً (،39.31 ،24.20
 )%50.90ىفً رربذة محطذة مزرعذة نٌنذىي ( )%50.32 ،33.93 ،17.36علذى الرذىالً .أمذا الرذيثٌر الرجمٌعذً
لعنصذذر الفسذذفىر (بغذذض النيذذر عذذن الرذذر ) فذذً حاصذذل البذ ىر للنبذذات الىاحذذد فكذذان هنذذاي زٌذذادة ا بلغذذت نسذذبة
الزٌادة لمعام ت الرسمٌد مقارنة بالمعاملة بدىن رسمٌد بالفسفىر ( )%50.70 ،37.44 ،21.82على الرىالً .أمذا
Angawى ،(1994) Asuakewفىجد بين اضافة األسمدة الفىسفارٌة الى نبارذات الحلبذة رزٌذد مذن قابلٌذة الرمثٌذل
الضىئً لألىراق ىبالرالً رردي الى زٌادة كمٌة المذىاد الكاربىهٌدرارٌذة المصذنعة فذً األىراق ،ممذا ٌذنعكا لذي
على زٌادة حاصل الب ىر لنبات .ىه ا ٌرفق مم  Kozlowskiىآلرىن )1982( ،ال ي أىضح من لذ ل دراسذة
نف ت على نبارات الحلبة اسرلدع فٌوا مسرىٌٌن من الرسمٌد الفىسفارً ( 180 - 20كغع .pهـ )0-على زٌادة معنىٌة
فً حاصل الب ىر لنبات الحلبة بنسذبة  %40مقارنذة بمعاملذة المقارنذة  20كغذع .pهذـ .0-ىهذ ا مذا أكذد العدٌذد مذن
البذذاحثٌن ال ذ ٌن حيذذىا زٌذذادة معذذدل أىزان الب ذ ىر للنبذذات الىاحذذد ىبالرذذالً زٌذذادة الحاصذذل عنذذد دراسذذروع لرذذيثٌر
عنصر الفسفىر على نبارات الحلبة ،ىلمسذرىٌات ملرلفذة مذن الفسذفىر ( RameshىآلذرىنKhiriya ، 2002 ،
ى Khan ،2003 ،Singhىآلذذرىن Mehta ،2005 ،ىآلذذرىن ،)2010 ،أمذذذا الرذذدالل بذذذٌن الفسذذفىر ىالرذذذر
فيشارت النرائ فً (الجذدىل )6،بذين اضذافة السذماد الفىسذفارً أدت الذى حذدىث زٌذادة فذً حاصذل البذ ىر للنبذات
الىاحد رحت ريثٌر معذام ت الرسذمٌد بالفسذفىر فذً كذ الرذربرٌن مقارنذة بمعاملذة المقارنذة بذدىن رسذمٌد فىسذفارً،
ىأعطت النبارات المسمدة بيعلى مسرىي من السماد الفىسفارً أعلى نسذبة زٌذادة بلغذت ( )%85.23مقارنذة برربذة
محطذذة بسذذرنة نٌنذذىي .أشذذارت النرذذائ فذذً (الجذذدىل )6،الذذى أن جمٌذذم معذذام ت الرذذدالل بذذٌن مسذذرىٌات الرسذذمٌد
العضىي ىالفىسفارً المعدنً أثرت فذً حاصذل البذ ىر للنبذات الىاحذد ىللمعذام ت المدرىسذة كافذة حٌذث أعطذت
النبارذذذات المسذذذمدة بذذذيعلى المسذذذرىٌات مذذذن السذذذماد العضذذذىي ىالفىسذذذفارً المعذذذدنً ( )M3P3أعلذذذى القذذذٌع بلذذذغ
6.168غع.نبذذات0-ىبنسذذبة زٌذذادة بلغذذت ( )%97.38مقارنذذة مذذم معاملذذة المقارنذذة بذذدىن رسذذمٌد عضذذىي ىمعذذدنً
فىسفارً قد ٌرجم السب فً زٌادة انرا النبات من الب ىر مم زٌادة مسذرىٌات الرسذمٌد العضذىي ىالفىسذفارً الذى
دىر النرذذرىجٌن ىالفسذذفىر فذذً بنذذاد ىركذذىٌن األحمذذاض ا مٌنٌذذة ىالنىىٌذذة ىانعكاسذذوا فذذً رصذذنٌم الكاربىهٌذذدرات
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ىللق حالة رىازن فً نسبة  C:Nىالرً لوا ريثٌر كبٌر فذً رمذاٌز البذراعع الزهرٌذة ىزٌذادة عذددها ىمذن ثذع زٌذادة
عقد األزهار ىالثمار مم م حية زٌادة عدد األفرا فً المعام ت ىبالرالً زٌادة الحاصذل ( Hammaىآلذرىن،
 ،)1996ىه ا ٌرفق مم ما ىجد عبد الجلٌل ىآلرىن )2011( ،عند دراسرن على نبات فسرق الحقل حٌذث اسذرنر
ان أفضذذذل رىلٌفذذذة سذذذمادٌة للنبذذذات كانذذذت عنذذذد  80كغذذذع .pهذذذـ 0-مرداللذذذة مذذذم  40طذذذن .هذذذـ .0-ىهذذذ ا مذذذا أكذذذد
ألبٌذذارً )2003)،علذذى الحبذذة السذذىداد .أمذذا الرذذدالل بذذٌن الرذذر أىضذذحت النرذذائ رفذذىق رربذذة القصذذىر علذذى رربذذة
محطة بسرنن نٌنىي ا بلغت نسبة الزٌادة ( .)89.22%ىالسب فً لي ٌعىد لريثٌر األمذ السذلبً ىالذ ي ٌذردي
الذذى انلفذذاض نمذذى ىانرذذا النبذذات مذذم زٌذذادة الملىحذذة ىان أهذذع سذذب لرذذيثٌر الملىحذذة فذذً نمذذى النبذذات ٌعذذد الرذذيثٌر
ا ىزمىزي ال ي ٌللق حالة عدع الرىازن الغ ائً ىمن ثع عدع امرصاا اٌىنذات العناصذر الغ ائٌذة ىضذع نمذى
النبات ىىصىل رراكٌز بعض ا ٌىنات الى رراكٌزها السامة فً النبذات (الربٌعذً .)1984 ،ىهذ ا مذا أكذد احمذد،
( )1984من أن الملىحة رقلل من حجع الب ىر ىرقلل صفاروا النىعٌة ىالكمٌة.
أمذذا بالنسذذبة للرذذدالل الث ثذذً بذذٌن الرذذر ىالسذذماد العضذذىي ىالمعذذدنً الفىسذذفارً ن حذذي ان رربذذة القصذذىر
ىعند أعلى مسرىي من الفسفىر ىالسماد العضىي قد أعطت أعلذى ىزن البذ ىر.نبذات 0-ا بلغذت 7.903غذع نسذبة
لمعاملة المقارنة الرً بلغت 3.983غع.نبات.0-
ايو رت نرائ الدراسة رفىق الريثٌر المشرري لكذ العذاملٌن (السذمادٌن العضذىي ىالمعذدنً الفىسذفارً) فذً
بعض الصفات الفسٌىلىجٌة ىالكمٌة لنبات الحلبة ىكانت كفادة الرسمٌد فً رربذة القصذىر اعلذى ممذا هذً علٌذن فذً
رربة محطة بسرنة نٌنىي.
الجدىل ( :)7ريثٌر مسرىٌات الرسمٌد العضىي ىالمعدنً الفىسفارً فً حاصل الب ىر (غع.نبات )0-
Table.(7): Effect of organic manures and inorganic fertilizers on yield seeds (gm.plant1
)
الرر
Soil

Soil1
Aridisols

Soil2
Entisols

الردالل بٌن
السماد الفىسفارً
ىالعضىي
P×O.M

مسرىي السماد
العضىي طن.هــ

مسرىٌات الفسفىر كغع.هــ
Rate of P kg. ha-1

-

0

0-

Rate of O.M
ta.h-1
0
2
4
6
0
2
4
6

0

80

160

240

3.983
4.500
5.232
5.925
2.267
2.533
2.653
3.190

0

3.125 e

2

3.517 de

4.867
5.575
6.647
7.303
2.633
2.800
3.323
3.737
3.750cd
e
4.188cd
e
4.985ab
c

5.448
6.832
7.377
7.703
2.978
3.233
3.843
4.200

6.248
7.640
7.843
7.903
3.300
3.953
4.333
4.433
4.774 ad

4
6

Soil1
الردالل بٌن
Aridisols
ىالفسفىر
الرر
Soil2
P×S
Entisols
مرىسط الفسفىر
Mean of- p

4.213cde

الردالل بٌن
الرر ىالسماد
العضىي
O.M × S

مرىسط
السماد
العضىي
– Mean of
O.M

مرىسط
الرر
Mean
of – S

5.137 c
6.137 b
6.775 ab
7.209 a
2.794 c
3.130 bc
3.538 ab
3.890 a
3.966c

5.033abc

5.797 ab

4.633b

5.610 ab

6.088 a

5.157ab

5.520 ab

5.952 a

6.168 a

5.549a

4.910 c

6.098 b

6.840 ab

7.409 a

2.661 c

3.123 bc

3.564ab

4.000 a

6.314a

3.785 c

4.611 b

5.202 a

5.704 a

3.337b

3.943cd
e
4.558bc
d

المرىسطات المربىعة بحرى ملرلفة ردل على ىجىد فرىقات معنىٌة بٌنوا عند مسرىي احرمال14،1
Averages followed by different letters showed the existence significant differences between
them at a probability level of 0.05.
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ABSTRACT
 2012 of two soilsـ An experiment was conducted on growing season of 2011
to study the effect four levels organic matter (0, 2, 4, 6) ton.ha-1 and four levels of
phosphor (0, 80, 160, 240) kg.ha-1 and their interaction on the growth of fenugreek.The
results showed that the use of higher levels of organic matter and phosphor fertilizer
and their interactions caused a significant effect on yield by increasing the plant
height, number of branches, yield per one plant and pods per plant. interaction effect
of organic matter and phosphor fertilizer at higher concentration was more significant
than each factor alone. Organic matter treatment at a rate of (6) ton.ha-1 with (240) kg
P. ha-1 gave an increase in some of the charactes in both soils. first soil appeared a
response for fertilizer of all levels studied compared with second soil
Keywords: fenugreek plant, organic matter, phosphor fertilizer.
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المصادر
أبذذـى ضذذاحًٌ ،ىس ذ محمذذد ىمرٌذذد احمذذد الٌذذىنا ( .(1988دلٌذذل رغ ٌذذة النبذذات .ىزارة الرعلذذٌع العذذالً ىالبحذذث
العلمً .جامعة بغداد.
احمد ،رٌاض عبد اللطٌ ( .)1984الماد فً حٌاة النبات ،جامعة المىصل ،دار الكر للطباعة ىالنشر.
البللذً ،أكذرع ( . )2006دراسذة رفذاع ت بعذض المذىاد العضذىٌة الطبٌعٌذة ىالمنرجذة ىمعقذداروا ىفاعلٌروذا فذً
رلصٌ الرربة ىانراجٌة المحاصٌل .رسالة دكرىرا  -جامعة دمشق.
البٌارً ،حسٌن علً هندي ( .)2003ريثٌر مسرىٌات ملرلفة من السماد الفىسفارً ىالسذماد العضذىي فذً الحاصذل
ىمكىنارذن ىكمٌذة الزٌذت الثابذت ىالطٌذار لنبذات الحبذة السذىداد ) .(Nigella sativa Lرسذالة ماجسذرٌر.
جامعة ركرٌت ،العراق.
الربٌعذذً ،عبذذدالكرٌع حسذذن ع اقذذة ( .)1984الع قذذة بذذٌن ملىحذذة الرربذذة ىالضذذغط ا ىزمذذىزي للعصذذٌر النبذذارً
ألجزاد النبات .رسالة ماجسرٌر – كلٌة الزراعة – جامعة بغداد.
عبذذد الجلٌل،عبذذد ه ،عبدالمجٌدعبذذد العزٌز،محمذذىد علذذً شذذاهر ىمحمذذد فاضذذل عبذذىد ( .)2011رذذيثٌر السذذماد
الفىسذذفارً ) (DAPىاألسذذمدة العضذذىٌة ىالرذذدالل بٌنومذذا فذذً الصذذفات المىرفلىجٌذذة ىالفسذذٌىلىجٌة لنبذذات
فسرق الحقل .Arachis hypogaea L.المجلة العراقٌة لدراسات الصحراد – .18-1 (1) 3
عبذذد القذذادر ،فٌصذذل عبذذد اللطٌ ذ ىاحمذذد شذذىقً ىعبذذاا أبذذى طبذذٌخ ىغسذذان اللطٌ ذ ( .)1982علذذع فسذذٌىلىجٌا
النبات ،دار الكر للطباعة ىالنشر ،جامعة المىصل.
العبٌدي ،عبد السرار جبار حسٌن( .)2008اسرجابة أشجار المشمش  Prunus armeniacaصن زٌرً للرسمٌد
العضىي ىالمعدنً .رسالة ماجسرٌر -قسع البسرنة -كلٌة الزراعة -جامعة بغداد.
ع ىي ،بدر جاسع ،لالد بدر حمادي ( )1981اسرص األراضً .ىزارة الرعلٌع العذالً ىالبحذث العلمً.جامعذة
المىصل.
فرحان ،لري داىد ()2012نرذيثٌر السذماد العضذىي ىالبىراسذً فذً نمذى ىحاصذل البذاق د .Vicia faba L.مجلذة
دٌالى للعلىع الزراعٌة المجلد ( )4العدد .50-61 :1
الكرب ئً ،فاضل صافً جىحً ( .)1987دراسة بعض اللىاا الكٌمٌائٌة لعدد من األسمدة العضىٌة ىع قروذا
بإنرا النبات.رسالة ماجسرٌر -كلٌة زراعة -جامعة بغداد.
الكرطانً ،عبذد الكذرٌع عرٌبذً سذبم ( .)1988األسذمدة العضذىٌة ىأثرهذا فذً زٌذادة كفذادة األسذمدة الكٌمٌاىٌذة فذً
الرر الصحراىٌة .رسالة ماجسرٌر -كلٌة الزراعة -جامعة بغداد.
126

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (5) 7102

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
7102 )5( ) العدد54( المجلد

 دار الكرذذ للطباعذذة،)1987(  قرٌبذذة محمذذد، حسذذن: ررجمذذة. الع قذذات المائٌذذة للنبذذات.)1983(  بذذىل،كرٌمذذر
.ً ىزارة الرعلٌع العالً ىالبحث العلم. جامعة المىصل،ىالنشر
. جامعذة بغذداد.ً أساسٌات فسذٌىلىجٌا النبذات ـ الجذزد الثذان.)1991(  عبد العيٌع كايع ىمرٌد احمد ٌىنا،محمد
. جموىرٌة العراق،ًىزارة الرعلٌع العالً ىالبحث العلم
ً رذذيثٌر مسذذرىٌات الملىحذذة ىفرذذرات الذذري فذذ.)7100(  انرصذذار حسذذٌن ى مجٌذذد كذذايع عبذذاا الحمذذزاىي،موذذدي
مجلذة القادسذٌة.(Sativum pisum L.) مكىنات الحاصل ىالصذفات الكٌمٌائٌذة لبذ ىر صذنفٌن مذن البزالٌذا
.16-1 :)1( 1 .للعلىع الزراعٌة
 جامعذة.ً ىزارة الرعلٌع العذالً ىالبحذث العلمذ. األسمدة ىلصىبة الرربة.)1999(  سعد ه نجع عبد ه،ًالنعٌم
. دار الكر للطباعة.المىصل
 ريثٌر الرسمٌد ىالرش ببعض العناصر الغ ائٌة فً الصذفات الكمٌذة ىالنىعٌذة.)2000(  احمد لالد ٌحٌى،ًالودىان
(Trigonella foenum-graecum L.) لذبعض المركبذات الفعالذة طبٌذا فذً بذ ىر صذنفٌن مذن الحلبذة
. جامعة بغداد،كلٌة الزراعة. أطرىحة دكرىرا
 رذذيثٌر مسذذرىٌات ملرلفذذة مذذن السذذماد الفىسذذفارً ىالسذذماد العضذذىي فذذً الحاصذذل.)2003( ً حسذذٌن علذذ،هنذذدي
. رسذالة ماجسذرٌر.(Nigella sativa L.) ىمكىنارذن ىكمٌذة الزٌذت الثابذت ىالطٌذار لنبذات الحبذة السذىداد
. العراق،جامعة ركرٌت
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