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الذرة  في نمو وحاصل اإلضافةالنتروجيني والرش بالبوتاسيوم ومواعيد  تأثير السماد

 .106( صنف بحوث .Zea mays Lالصفراء )

 

 الكناني                                 رشيد خضير عبيس الجبوري أحمد عبدالحسين جابر

 كلية الزراعة /جامعة القاسم الخضراء

 

 الخالصة :

كم شمال غرب مركز محافظة بابل خالل الموسم الخريفي 10ت تجربة حقلية في ناحية ابي غرق على بعد نفذ         

بهدف دراسة تأثير التغذية الورقية بتراكيز البوتاسيوم ومواعيد الرش لها ومستويات السماد النتروجيني في  2011

م القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب .استخدم تصمي106( صنف بحوث .Zea mays Lنمو وحاصل الذرة الصفراء )

المنشقة وبثالث مكررات ،حيث شغلت مواعيد رش السماد البوتاسي االلواح الرئيسة وبثالثة مواعيد  -االلواح المنشقة

(D1  يوم من الزراعة ،  30بعدD2  ، عند اكتمال التزهيرD3  بينما شغلت مستويات التسميد ) عند عقد الحبوب

 N3،  9-. هكتارNكغمN2 360،  9-.هكتارNكغم N1 320ح الثانوية وبثالث مستويات )النتروجيني االلوا

الرش بالماء  C1( اما االلواح تحت الثانوية فقد شغلتها تراكيز السماد البوتاسي وبثالث تراكيز ) 9-.هكتارNكغم400

 ( . 9-.لترKملغم C3 2000،  9-.لترKملغمcontrol  ،C2 1000فقط  المقطر

بأعطاء اعلى معدل الرتفاع النبات  والمساحة  9-.هكتارNكغم360تفوق المستوى السمادي النتروجيني         

 1سم 6335سم و 233.39حبة والحاصل االقتصادي ،اذ بلغت القيم  500الورقية وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 

 Nكغم320النتروجيني  بالتتابع . مقارنة مع المستوى9-طن.هكتار13.749غم و141.99صف/عرنوص و 16.865و

صف/عرنوص و  14.200و  1سم 5530سم  و  198.44الذي اعطى اقل معدل للصفات والتي بلغت  9-.هكتار

معنويا باعطاء اعلى معدل  9-.لترKملغم1000بالتتابع . تفوق التركيز   9-طن .هكتار 8.239غم و 130.70

صف/عرنوص  15.919و 2سم6133 لغت القيم  حبة ،اذ ب500للمساحة الورقية وعدد الصفوف بالعرنوص و وزن

الذي اعطى ادنى معدل للصفات اذ بلغت  9-.لتر K ملغم 2000غم بالتتابع مقارنة مع التركيز الثالث138.62و

غم بالتابع .  بالنسبة للتفاعل اعطت التوليفة لموعد رش السماد البوتاسي الثالث 137.08صفا و 15.37و 1سم 5931

(  أعلى معدل للمساحة الورقية وحاصل 9-.هكتارNكغم 360مستوى النتروجيني الثاني ))عقد الحبوب ( مع ال

 360  بالتتابع ، واعطت التوليفة لمستوى التسميد النتروجيني ) 9-طن . هكتار 13.928و 2سم .6387الحبوب بلغت 

للمساحة الورقية وحاصل ( اعلى القيم 9-ملغم .لتر 1000( والتركيز الثاني للسماد  البوتاسي )9-.هكتارNكغم 

بالتتابع. نستنتج من نتائج هذه الدراسة ان موعد رش السماد   9-طن.هكتار  14.061و  2سم 6437الحبوب بلغت 

 حبة والمستوى النتروجيني الثاني  500)عند عقد الحبوب( ادى الى زيادة معنوية قي وزن  D3البوتاسي الثالث 

360) N2  كغمNسماد البوتاسي الثاني (وتركيز رش ال 9-.هكتارC2 (  1000 ملغمK ادت الى تحسين  9-.لتر  )

 صفات النمو والحاصل لمحصول الذرة الصفراء. 
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Effect of nitrogen fertilizer and potassium foliar and dates application on 

some growth characteristics and yield for (Zea mays    L.) .vr.Bohoth 106. 

 

Ahmad Abdul-hussian Jaber               Rashid Kh.  Obays Al-Jebbori. 

 

Abstract: 

           Afield experiment was in autumn seasons 2011  ,which was located on Abugarag 

districted 10 km west north of Babylon Governorate center . the experiment was laid in 

Randomized Complete Block Design with split-split plots arrangement with three blocks, 

the treatment included dates foliar potassium main plots (D1 ,30 days past planting, D2,  

flowering stage , D3  blister-kernels)  , the sub plots  content of nitrogen levels ( N1 ,320 

kg .h-1  ,  N2, 360 kg .h-1   ,  N3,  400 kg .h-1)  , the sub-sub plots content of three 

concentration potassium foliar application ( 0 , 1000 , 2000 ) mg k. L-1 .                   

The levels nitrogen fertilizer N2 3360 kg N. h-1 significant gave the highest;  plant height 

,   leaf area , no.row/ear, 500 grain weight ,grain yield ; (223.39 cm , 6335 cm2 , 16.865 

row ,141.99 g , 13.749tan/h-1  .compard with N1 320 kg / h-1 gave the lowest values 

(198.44cm  , 5530 cm2, 14.200 row , 13.70g ,  8.239 ta / h-1 ,the potassium concentration 

,C2 (1000mgK.L-1   ) significant gave the highest average of number of rows ,weight 500 

grain ,15.919row, 138.62g , ) compared with C3 (2000 mg k. L-1 ) gave the lowest values   

5931cm2 , 15.37 row, 137.08g.  

        The results  also showed significant interaction between study factors in the most 

study characteristics. 

         It can be concluded from this study that, in dates to foliar potassium application D2 

, levels nitrogen fertilizer N2 (360kg.N/h-1) and potassium concentration C2(1000 mg 

K.L-1) ,growth characteristics and ultimately the yield  of  Zea mays L  

 

 : المقدمة

احد محاصيل الحبوب المهمة، وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد محصولي  (.Zea mays L)تعد الذرة الصفراء          

وهي اكثر المحاصيل الحقلية استجابة  (.Poehlman ،1983ة المزروعة واالنتاجية )الحنطة والرز من حيث المساح

لالسمدة وخاصة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم ، تتاثر هذه االستجابة بعدة عوامل منها بيئية ووراثية ومناخية 

 (.2010)المعيني ، 

جابي لمستويات التسميد  النتروجيني على ( الى وجود تاثير اي (Taghizaddeh 2009و  Sharifiاشار        

( ان 2008(. بين العبيدي ) 9-.هكتارNكغم  240-  0ارتفاع النبات والمساحة الورقية عند تغيير المستويات من )

،  0استخدام سمادي كلوريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم رشآ على محصول الذرة الصفراء وبثالثة ترا كيز ) 

( يومأ من االنبات، لم يكن لتراكيز  70،   60،  50،  40،  30( من كل سماد بعد )  9-غم .لتر مل 2000،  1000

( سم و 142.09( وكان ) 9-.لتر kملغم  2000الرش تأثير معنوي في ارتفاع النبات وبلغ اعلى أرتفاع عند التركيز ) 

%( عن 17.62%( و ) 19.81ادة قدرها ) سم( لسمادي كبريتات وكلوريد البوتاسيوم بالتتابع وبنسبة زي139.50)

 ( عند استخدام أربعة مستويات من السماد النتروجيني هي)2011معاملة المقارنة . أشار فياض والحديثي )
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( معنويا في صفة المساحة 9-.هكتارNكغم250( ، تفوق مستوى النيتروجين )9-.هكتارNكغم250,200,150,100

( عند استخدام تراكيز مختلفة من السماد البوتاسي (2008روتي واخرون  .اوضح البي2سم727الورقية حيث وصلت 

على محصول الذرة الصفراء وبمراحل نمو مختلفة )نمو خضري، أزهار  9-.لترK( ملغم0 ,1000 ,2000 ,3000)

( 87.6،  80.66معنويا واعطى اعلى معدل للمساحة الورقية بلغ ) 9-.لترKملغم 2000، عقد الحبوب( تفوق التركيز 

اما معاملة المقارنة فقد اعطت اقل معدل  9-.لترKملغم3000 ولكال الموسمين ،ولم يختلف معنويا عن التركيز  2دسم

( ان الرش بالسماد 1989،) Sestapugdeeو Swanarit.  وجد 1( دسم  62.12،66.4للمساحة الورقية بلغ )

( عدم 2001ي معدل المساحة الورقية .بين وهيب )البوتاسي على محصول الذرة الصقراء ادى الى زيادة معنوية ف

في عدد صفوف العرنوص . في حين اظهرت نتائج  9-.هكتارNكغم480تأثير جرعات التسميد النتروجيني ولغاية 

باعطاء أعلى معدل لعدد الصفوف بالعرنوص بلغ  9-.هكتارNكغم300( تفوق المستوى السمادي 2007)الطائي ، 

  9-.هكتارN(كغم400,300,200,100أستعماله مستويات من السماد النترجيني ) صف/عرنوص من خالل 11.67

( أن أضافة التسميد النتروجيني يؤدي الى زيادة وزن الحبة مقارنة مع 2011أوضح عبد الحميد وعدرة ، )         

راكم المادة الجافة خالل معاملة المقارنة  .وتعود هذه الزيادة المنطقية الى أن النتروجين يساعد على زيادة معدل ت

( عند أستخدام (2012واخرون،  Moraditochaee( .أشار 1997واخرون،(Tollenaarمرحلة أمتالء الحبة 

( N1:50,N2:100,N3:150,N4:200مستويات مختلفة من التسميد النايتروجيني لمحصول الذرة الصفراء )

مقارنة مع المستوى  127.22حبة بلغ  500في وزن  9-.هكتارNكغم200، تفوق المستوى 9-.هكتارNكغم

( عند رش السماد 2003..اوضح خيرو ) g 102.22حبة بلغ   500الذي أعطى أقل معدل لوزن  9-.هكتارNكغم50

استجابة وزن الحبة للرش  9-.لترK( ملغم  1000,500,0البوتاسي على  محصول الذرة الصفراء بثالثة تراكيز )

غم مقارنة 143.50حبة بلغ  500( اعلى معدل لوزن  9-.لترKملغم 1000ش )بالبوتاسيوم ،اذ اعطت معاملة الر

( الى 2008غم .اشار البيروتي واخرون، )123.72حبة بلغ 500بمعاملة)الرش بالماء ( التي اعطت ادنى قيمة لوزن 

سيوم غم عند استخدامه عدة تراكيز من البوتا129.6حبة بلغ  500في وزن  9-.لترKملغم 2000تفوق التركيز 

(.ان رش السماد البوتاسي بثالثة تراكيز (Rafat et al،2012  .ذكر 9-.لترK( ملغم (0 ,1000 ,2000 ,3000

(2% , 1% , 0 )K  وبثالث مراحل لنمو الذرة الصفراء )مرحلة النمو الخضري ، مرحلة االزهار ، مرحلة النمو

وبمرحلة النمو الخضري على  K %2لتركيز الخضري + مرحلة االزهار ( ،تفوق المستوى السمادي البوتاسي ل

 غم .أوصى 185( بلغ K0غم واقل مستوى معاملة المقارنة ) 249  اعلى وزن للحبوب بالعرنوص الواحد بلغ 

Mahmood  كغم200-300( أن ) (1999 واخرون )Nممكن أستخدامها  2نبات/م 11.11مع كثافة  9-.هكتار

( عند أستخدامهم مستويات في السماد 2006عسافي وأخرون )للحصول على أعلى حاصل حبوب . استنتج ال

 420على محصول الذرة الصفراء ،الى ان المستوى السمادي  9-.هكتارN( كغم 420,320,220النايتروجيني )

  . 9-طن.هكتار10.6سجل اعلى معدل لحاصل الحبوب الكلي بلغ 9-. هكتار Nكغم

زيلللادة مسلللتويات السلللماد النتروجينلللي فلللوق المسلللتوى  إللللى ان 2003)واخلللرون)  Mahbulu توصلللل         

على محصول الذرة الصلفراء أدى اللى حلدوث زيلادة معنويلة فلي معلدل حاصلل الحبلوب الكللي .  9-.هكتارNكغم200

( ملن ان زيلادة كميلة السلماد النتروجينلي  المضلاف اللى اكثلر 1988واخلرون)Katsantonishيتفق هذا مع ما وجده  

ان 2000 )واخلرون ،)El-Sye تلؤدي اللى زيلادة حاصلل حبلوب اللذرة الصلفراء.كما وجلد  9-.هكتلارNكغلم300ملن 

رش السملد البوتاسلي زاد معنويلا ملن امتصلاص الفسلفور فلي اجلزاء مختلفلة ملن النبلات لللذرة الصلفراء مملا ادى اللى 

لنبلات اللذرة  (عند رش السلماد البوتاسلي عللى الجلزء الخضلري2008زيادة حاصل الحبوب.اشار البيروتي واخرون )

واضلليفت بثالثللة  9-.لتللرK( ملغللم0 ,1000 ,2000 ,3000( باربعللة تراكيللز) 5012الصللفراء اللصللنف التركيبللي )

-.لتلرKملغلم 3000موعيد )مرحلة النمو الخضري (، مرحلة االزهار ،مرحلة تكلوين الحبلوب ( ، فقلد تفلوق التركيلز 

مقارنللة مللع معاملللة القيللاا والتللي اعطللت اقللل  9-ركغم.هكتللا  8289فللي حاصللل الحبللوب وفللي جميللع المراحللل بلللغ 9

 %2( عنلد رش السلماد البوتاسلي بثالثلة تراكيلز )2012واخلرون ، ) Rafat. ذكلر 9-كغم.هكتار6285المعدالت بلغ 

,1% ,0 )K  وعلللى ثللالث مراحللل لنمللو محصللول الللذرة الصللفراء )النمللو الخضللري ، االزهللار ، النمللو الخضللري

غلم 1539( حصلل عللى اعللى معلدل  لحاصلل الحبلوب بللغ %2يز السلمادي البوتاسلي )+االزهار، تفوق الرش بالترك
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( عنلد (2001واخلرون ،Pholsen(.توصلل controlتحلت معامللة المقارنلة) 2غلم/ م 1186واقل حاصل حبوب  2/م

د .هكتلار ،ازداK2O( كغم 150,100,50,0رش نباتات محصول الذرة البيضاء باربع مستويات من السماد البوتاسي )

 الحاصل الحبوبي مع زيادة مستويات السماد البوتاسي رشا على النباتات .

اقترحت هذه الدراسة لمعرفة تأثير مستويات مختلفة من السماد النتروجيني والرش بالبوتاسيوم  على محصول         

ثيرها في الحاصل الذرة الصفراء ومواعيد االضافة لتوفير متطلبات النمو وفي اي مرحلة من مراحل النمو وتا

ومكوناتة، ولقلة الدراسات في العراق والوطن العربي حول رش السماد البوتاسي على الذرة الصفراء اجريت هذه 

الدراسة ، وتهدف الى معرفة افضل مستوى من السماد النتروجيني ومعرفة افضل مستوى من تراكيز البوتاسيوم 

فاعالت بينها  وتحديد افضل المستويات  التي تعطي افضل نمو وافضل موعد لرش السماد البوتاسي ، ومعرفة الت

 وحاصل حبوبي لمحصول الذرة الصفراء .

 

 : المواد وطرائق العمل

 اعداد التربة واالسمدة  - 1

كم شمال غرب مركز   10( في ناحية أبي غرق على بعد  (2011نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الخريفي 

( . حرثت التربة حراثتين متعامدين وتنعيمها 106ية ، استخدم الصنف التركيبي بحوث )محافظة بابل في تربة مزيج

 –( وبترتيب األلواح المنشقة RCBDجيدا وتسويتها وتقسيمها الى الواح، اتبع تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )

 د لرش السماد البوتاسي )ثالث مواعي(  Main plots ( ، شملت األلواح الرئيسيةSplit-Split-Plotsالمنشقة )

D1 يوم من الزراعة ( و ) 30، بعدD2( و )عند اكتمال التزهير،D3( واأللواح الثانوية ، ) عند عقد الحبوب،Sub-

plots( فشملت على ثالث مستويات من التسميد النتروجيني )N1،320كغمN( و)9-.هكتارN2 ،360 كغمNهكتار.-

،الماء C1واح تحت الثانوية فشملت ثالث تراكيز من السماد البوتاسي )( ، اما االل9-.هكتارNكغمN3 ،400( و)9

ماء ( وبثالث مكررات وكانت  9-.لترKملغ C3،2000 ماء ( و)9-.لتر Kملغ  C2،1000( و)controlالمقطر

( م بين وحدة تجريبية واخرى لتفادي انتقال السماد  2،وضع فاصل ) 2( م4×3مساحة الوحدة التجريبية )

( سم للحصول 25( سم والمسافة بين جورة واخرى ) 60رعت البذور على سطور المسافة بين سطر واخر )بينها.وز

( . وضعت ثالثة بذور في الجورة الواحدة ،رويت 1990نبات/هكتار)الساهوكي ، 66666على كثافة نباتية مقدارها 

ات الى نبات واحد واجريت عمليات يوم من الزراعة ،خفت النبات 10  ( وبعد 13/7/2011ارض التجربة بتاريخ )

( كمصدر للنتروجين واضيف على ثالث دفعات  N%46خدمة المحصول حسب التوصيات، واستعمل سماد اليوريا)

( وسماد 2008االولى عند الزراعة والثانية بعد شهر من الزراعة والثالثة عندعقد الحبوب البيروتي واخرون، )

(، وتم 9-.هكتارP2O5كغم  ( 200كمصدر للفسفور والبالغ   P2O5ن( م %21-19السوبر فوسفات االحادي )

 )( عند خط الزراعة على بعد ) 9-.هكتارKكغم120بمعدل ) K2SO4اضافة السماد البوتاسي االرضي على شكل 

 ( سم. 10سم وبعمق ) 10

محلول التنظيف( استخدم الماء المقطر الخالي من االيونات في رش السماد البوتاسي مع اضافة مادة ناشرة )

ماء لكسر الشد السطحي لالوراق وأحداث البلل التام والمتجانس ولزيادة كفاءتها في  9-غم.لتر100بتركيز)

االمتصاص واالستفادة القصوى من السماد ، وتم رش السماد البوتاسي على المجموع الورقي لمحصول الذرة 

سمادي مع المجموع الخضري وتجنب الرش في وقت الصفراء وقت الغروب العطاء وقت كافي لتماا المحلول ال

 الظهيرة خوفا من تطاير المحلول وتبخره .

 

 الصفات المدروسة-2

 تم قياسة من مستوى سطح التربة الى العقدة السفلى للنورة الذكرية. -متوسط ارتفاع النبات:  –1 

الورقة  تحت ورقة العرنوص الرئيسي (: وتقاا بضرب مربع طول 2متوسط المساحة الورقية الكلية للنبات )سم-2 

×Elsahookie) 0.75 ،1985.) 

 عرانيص وهي ماخوذة بصورة عشوائية ثم اخذ متوسطها. 10حسبت ل -متوسط عدد الصفوف /عرنوص:-3 
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حسبت بعد تفريط العرانيص جميعها للنباتات العشر اخذت عينة عشوائية من حبوبها  -حبة )غم(: 500وزن  -4

 (.1990)الساهوكي،%15.15بة ووزنت بالغرام بعد تصحيح الوزن على المحتوى الرطوبي ح 500وحسب منها 

متوسط حاصل الحبوب الكلي)طن/هكتار(: وذلك بضرب معدل حاصل النبات الواحد من الحبوب الجافة )رطوبة  -4

الية :حاصل الحبوب الكثافة النباتية )عدد النباتات في الهكتار( وقد تم استخراجة وفق المعادلة الت( × 15.5%

 (.Lonnquist and Gardener ،1961نبات.هكتار ) 66666×الكلي = حاصل النبات الواحد

 

  -التحليل االحصائي:

( للمقارنة بين المتوسطات الحسابية عند مستوى LSDحللت البيانات باستخدام اقل فرق معنوي )      

 (.0.05احتمال)

 

 النتائج والمناقشة:

 ارتفاع النبات/سم

( الى عدم وجود فروق معنوية لعوامل الدراسة وتداخالتها في صفة ارتفاع النبات باستثناء  1يشير جدول )        

باعطاء اعلى ارتفاع للنبات بلغ   N2مستويات التسميد النتروجيني فكانت فيها اختالفات معنوية ،حيث تفوق المستوى 

سم وقديعزى سبب الزيادة الحاصلة في ارتفاع 198.44بلغ ادنى ارتفاع  N1سم في حين اعطى المستوى  233.39

النبات الى تاثير النتروجين االيجابي في تكوين مساحة ورقية عالية وربما ادى ذلك الى زيادة التظليل ونتيجة لدور 

( التي تنفذ FRصبغة الفايتوكروم بامتصاص وتقليل نسبة االشعة الحمراء النافذة وزيادة نسبة االشعة الحمراء البعيدة )

( وإلى دور 2001والتي يسبب سقوطهاعلى السيقان زيادة انتاج الجبرلين محدثا استطالة خالياها )عطية واخرون ،

النتروجين في زيادة حجم الخاليا وسرعة انقسامها فزاد ارتفاع النبات )نتيجة لزيادة مساحة االوراق ودليل المساحة 

ى نشاط عمل االوكسينات والجبرلينات  التي تؤدي الى استطالة السالميات الورقية حيث ان زيادة التظليل يؤدي ال

 (.Fscher) ،1985( وBelow ،1997فيزداد ارتفاع النبات )

 

 2المساحة الورقية/سم

( الى عدم وجود فروق معنوية في مواعيد رش السماد البوتاسي ، اما فيما يخص مستويات (2يشير جدول         

اعلى معدل للمساحة  N2فتشير النتائج الى وجود فروق معنوية فيما بينها ،اذ اعطى المستوى  السماد النتروجيني

.وقد يعود سبب 2( سم5530ادنى معدل للمساحة الورقية بلغ ) N1،في حين اعطى المستوى  2سم 6335الورقية بلغ 

اكثر العناصر الغذائية التي يستجيب  إلى تاثير السماد النتروجيني  في نمو النبات فالنتروجين من N2تفوق المستوى 

لها محصول الذرة الصفراء باالضافة الى تاثيره في زيادة الكلوروفيل وانقسام الخاليا  االمر الذي يؤدي الى زيادة 

 (Hakmalipour 2012)( ، وتتفق هذه النتائج مع )التميمي ،1988المساحة الورقية )ابوضاحي واليونس ،

 (.Olojugba ،2010و (Adekyode ( و  Darbandi  ،2011و

اما بالنسبة للتفاعل الثنائي بين مواعيد رش السماد البوتاسي ومستويات السماد النتروجيني تشير نتائج جدول        

×  D3عند المعاملة التوليفية   2سم 6387(  الى وجود فروق معنوية ،اذ كان اعلى معدل للمساحة الورقية بلغ 2)

N2  عند المعاملة التوليفية   2سم 5409ل للمساحة الورقية بلغ .وكان اوطأ معدD3   ×N1   وبشكل عام يالحظ ،

من نتائج التداخل بين مواعيد رش السماد البوتاسي ومستويات السماد النتروجيني ان معدل المساحة الورقية للمستوى 

N2   كانت هي االعلى في جميع المواعيد وهذا يعني ان المستوىN2  ر بموعد الرش للسماد البوتاسي االمر قد تاث

الذي ادى الى اعطاءاعلى معدل للمساحة الورقية في جميع مواعيد رش السماد البوتاسي ،اما بالنسبة للتفاعل بين 

مستويات السماد النتروجيني وتراكيز الرش للسماد البوتاسي فقد كانت فيها اختالفات معنوية حيث كان اعلى معدل 

عند  2سم5528 في حين كان اوطأ معدل للمساحة الورقية بلغ  N2   ×C2عند  2سم  6437بلغ  للمساحة الورقية

( Rataner ،2001و Pangskulوهذه النتائج تتفق مع ماتوصل اليه كل من  N1   ×C2المعاملة التوليفية  

 .,2008)و)البيروتي واخرون 
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 عدد الصفوف بالعرنوص 

ود فروق معنوية بين مواعيد رش السماد البوتاسي وتراكيز البوتاسيوم وجميع ( الى عدم وج3يشير جدول )         

 N2التفاعالت قيد الدراسة بأستثناء مستويات السماد النتروجيني كانت فيهااختالفات معنوية حيث تفوق المستوى 

ى معدل ادن  N1صف/عرنوص،في حين اعطى المستوى 16.856اعلى معدل لعدد الصفوف بالعرنوص بلغ  بإعطاء

لتفوق هذا المستوى في    N2صف/عرنوص ويعزى سبب تفوق المستوى  14.200لعدد الصفوف بالعرنوص بلغ 

( فالزيادة في مساحة االوراق تؤدي الى زيادة تراكم المادة الجافة و تحسين النمو وتقليل 2المساحة الورقية جدول )

ب والتلقيح وبالتالي زيادة عدد الصفوف بالعرنوص نسبة األجهاض بالمبايض مما يؤدي الى زيادة نسبة االخصا

 (.2012واخرون ، Sharifi(  و ) 2009(. وهذه النتيجة تتفق مع )وهيب واخرون ،1990)الساهوكي ،

 

 حبة/غم  500وزن 

باعطاء اعلى   D2( الى وجود فروق معنوية بين مواعيد رش سماد البوتاسيوم اذ تفوق الموعد  4يشير الجدول )

حبة 500،عند عقد الحبوب ( اذ اعطى معدل وزن D3غم ، ثم يليه الموعد الثالث )138.56حبة بلغ 500زن معدل لو

غم  135.91حبة بلغ  500يوم من الزراعة ( أدنى معدل لوزن  30،بعد D1غم ، في حين اعطى  )138.41بلغ 

ى ان اضافة السماد البوتاسي رشا ،عند اكتمال التزهير الذكري( الD2حبة للموعد  ) 500.وتعزى الزيادة في وزن 

على األوراق في هذه المرحلة الحرجة من عمر النبات تؤدي الى رفع الكفاءة للنبات في عملية التمثيل الضوئي وذلك 

( وفي انتقال السكريات من االوراق الى اجزاء النبات االخرى وكذلك له دور في بناء البروتينات ATPبتكوين ال)

 Mangelزيادة امتصاص النتروجين وبالتالي زيادة كفاءة المصدر باتجاه المصب وهو الحبة )من خالل اهميته في 

( .اما بالنسبة لمستويات السماد النتروجيني فيالحظ 2012واخرون ،Rafat( وهذه النتائج تتفق مع )Kirkby،1989و

حبة بلغ  500اعلى معدل لوزن  باعطاء  N2( وجود اختالفات معنوية فيما بينها حيث اعطى المستوى4من الجدول )

   N1غم في حين اعطى المستوى 140.19حبة بلغ  500حيث اعطى معدل وزن  N3غم يليه المستوى 141.99

حبة بتاثير مستويات النتروجين  500غم ،قدتعزى الزيادة المعنوية  في وزن 130.70حبة بلغ  500ادنى معدل لوزن 

(  مما يعني زيادة تراكم نواتج التمثيل الضوئي من المصدر الى (2ية جدولالى الزيادة المعنوية في المساحة الورق

حبة فالزيادة المعنوية 500المصب وبالتالي زيادة المادة الجافة بالحبوب والتي ادت الى هذه الزيادة المعنوية في معدل 

حبة هي ناتجة من تاثير 500ن في المساحة الورقية ودليلها ومحتوى الكلوروفيل والتي انعكست ايجابيا في زيادة وز

( ان عنصر النتروجين يدخل في بناء الكلوروفيل ويزيد النمو  (1999عنصر النتروجين، حيث ذكر النعيمي ،

الخضري بشكل كبير وهو احد مكونات البروتينات ويدخل في كل التفاعالت المرتبطة بالبروتوبالزم والتفاعالت 

( ان أضافة السماد النتروجيني يزيدمن المساحة  Cox et al,1993ذلك اشار)االنزيمية وعملية التمثيل الضوئي، وك

( ان السماد النتروجيني 1997،)Tollenerالورقية ويحافظ على نشاط االوراق من خالل مرحلة النمو ،وكذلك ذكر 

 Moraditochaeeيساعد على زيادة تراكم المادة الجافة خالل مرحلة امتالء الحبوب .وهذه النتائج تتففق مع

 ( 2002واخرون، Ahmad( و(2012واخرون،Sharifi( و2012واخرون،)

( وجود فروق معنوية بين تراكيز الرش 4اما بالنسبة لتركيز رش السماد البوتاسي فيالحظ من نتائج الجدول )        

تلف معنويا عن غم ولم يخ138.62حبة بلغ  500باعطاء اعلى معدل لوزن  C2للسماد البوتاسي اذ تفوق التركيز 

( غم بالتتابع .وقد يعزى السبب في زيادة 137.19( غم و )137.8حبة لهما ) 500حيث بلغ معدل وزن  C1التركيز 

حبة الى تاثير عنصر البوتاسيوم الذي يمثل اعلى االيونات الموجبة تركيزا في عصارة الخلية  500معدل وزن 

انزيم ال تكون فعالة او   60  وانتقال نواتجها . وهناك اكثر من النباتية وله اثرمهم في عملية التركيب الضوئي 

التتكون في حالة غياب البوتاسيوم وهذا يوضح العالقة الرابطة بين تواجد البوتاسيوم وبين عملية تكوين البروتين 

النتح  ،وقد وجد بان للبوتاسيوم دور مهم في ميكانيكية غلق وفتح الثغوروبمعنى اخرفانه يسيطر على عملية

Mangel)  ،1969 ويمكن ان يعزى السبب ايضا في الزيادة الحاصلة الى دور البوتاسيوم في اطالة فترة امتالء ، )
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الحبوب من خالل ابقاء االوراق نشطة لمدة اطول وهذا مايزيد في كمية المواد المصنعة والتي تنتقل الى اماكن الخزن 

 ( .2010واخرون، Najad(  و)Krauss،1993تائج تتفق مع )في الحبوب ومن ثم زيادة اوزانها .وهذه الن

 

 1-حاصل الحبوب طن.هكتار

( الى عدم وجود فروق معنوية بين مواعيد رش السماد البوتاسي وتراكيزالبوتاسيوم باستثناء 5يشير الجدول )      

اعلى  بإعطاء N2المستوى مستويات التسميد النتروجيني فتشير النتائج الى وجود اختالفات معنوية ، حيث تفوق 

اقل معدل  للحاصل االقتصادي  N1في حين اعطى المستوى 9-طن.هكتار 13.749معدل للحاصل الحبوبي بلغ 

وتعود الزيادة المعنوية عند المستوى الثاني للسماد النتروجيني الى تاثير النتروجين في  9-طن.هكتار8.239بلغ

حبة  500( واعلى وزن 3معدل لعدد الصفوف بالعرنوص جدول )مكونات الحاصل حيث اعطى هذا المستوى اعلى 

( ويمكن ان تعزى الزيادة الحاصلة في حبوب الذرة الصفراء الى دور النتروجين كونه  يدخل في كل 4جدول)

العمليات الخاصة بالبروتوبالزم والتفاعالت االنزيمية والتمثيل الضوئي لذلك فهو يؤدي دورا مهما في زيادة حاصل 

( .اما بالنسبة للتفاعل الثنائي بين مواعيد رش 2012واخرون،Walsh( و وهذا يتفق مع )1999بوب )النعيمي،الح

السماد البوتاسي ومستويات التسميد النتروجيني فتظهر النتائج وجود فروق معنوية فيما بينها ، حيث تفوقت المعاملة 

في حين اعطت المعاملة  9-طن.هكتار13.928بلغ  اعلى معدل للحاصل الحبوبي بإعطائه  N2   ×D3التوليفية  

تبين النتائج ان مواعيد رش السماد  9-طن .هكتار7.912ادنى معدل للحاصل االقتصادي بلغ  N1   ×D2التوليفية 

البوتاسي قد اثرت في زيادة الحاصل االقتصادي لجميع مستويات التسميد النتروجيني وكانت الزيادة الكبيرة في 

لمستويين الثاني والثالث ربما يعزى السبب في زيادة الحاصل الحبوبي عند زيادة مستويات النتروجين الحاصل عند ا

،عند عقد الحبوب( الى دور النتروجين في زيادة D3،عند اكتمال التزهير ( والموعد الثالث )D2في الموعد الثاني )

راق يحسن من قابليتها على تحويل االشعة ( كما ان زيادة تركيز النتروجين في االو(2المساحة الورقية جدول

(.أما بالنسبة 2010( و)المعيني،1999( وهذه النتائج تتفق مع )االلوسي،Muchow،1988الممتصة الى مادة جافة )

( وجود  5للتفاعل الثنائي بين مستويات السماد النتروجيني وتراكيز الرش للسماد البوتاسي قتظهر نتائج جدول )

بأعطاء اعلى معدل للحاصل االقتصادي بلغ  C2مع التركيز   N2بينها حيث اعطى المستوى  فروق معنوية فيما

مع جميع التراكيز ادنى معدل للحاصل الحبوبي بلغ   N1،في حين اعطى التداخل للمستوى  9-طن .هكتار14.061

مستوى السمادي على التوالي.كما يالحظ من نتائج التفاعل ان ال 9-( طن .هكتار 8.511و 8.133و 8.079)

اثرت في زيادة معدل الحاصل االقتصادي لجميع تراكيز البوتاسيوم ،ويعزى السبب في هذه N3 و N2النتروجيني 

الزيادة في الحاصل الى التأثير المتداخل للنتروجين والبوتاسيوم في عملية التمثيل الضوئي وعملية تصنيع البروتين 

( فضال عن 1988الغذائية المصنعة في اماكن الخزن )ابوضاحي واليونس،ودور البوتاسيوم في نقل وتراكم المادة 

دور التغذية الورقية في تقليل كمية السماد المستعمل وتقليل المفقود منه ودور هذه العملية في رفع كفاءة النبات في 

 (.Carvolho ،2001( وهذه النتائج تتفق مع )Barraclough،1996المضاف رشا  االستفادة من عنصر البوتاا
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( : تأثير مواعيد الرش للبوتاسيوم والتسميد النتروجيني وتراكيز البوتاسيوم والتفاعل بينهما في معدل 1جدول )

 ارتفاع النبات /سم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواعيد رش   

 البوتاسيوم

D 

 

مستويات    

 النتروجين

N 

مواعيد رش  Cتراكيز البوتاسيوم 

 Dالبوتاسيوم 

X 

 مستويات

 Nينالنتروج

C1 

Control 

C2 

-ملغم .لتر1000

1 

C3 

-ملغم .لتر2000

1 

 

D1 

N1 193.70 198.93 200.03 197.56 

N2 234.07 234.43 232.47 233.66 

N3 229.37 231.23 227.40 229.33 

 

D2 

N1 197.93 199.33 200.47 199.24 

N2 231.93 236.23 230.70 232.96 

N3 233.87 232.93 234.27 233.69 

 

D3 

N1 199.20 198.67 197.67 198.51 

N2 233.00 234.57 233.13 233.57 

N3 229.57 232.60 231.33 231.17 

L.S.D     0.05 N.S N.S 

مواعيد رش       

 Dالبوتاسيوم

مواعيد رش 

 Dالبوتاسيوم

X 

تراكيز 

 Cالبوتاسيوم
 

D1 219.04 221.53 219.97 220.18 

D2 221.24 222.83 221.81 221.96 

D3 220.59 221.94 220.17 221.08 

L.S.D           0.05 N.S N.S 

مستويات               

 Nالنتروجين

 مستويات

 Nالنتروجين

X 

 تراكيز

 Cبوتاسيوم

N1 196.94 198.98 199.39 198.44 

N2 233.00 235.08 232.10 233.39 

N3 230.93 232.26 231.00 231.40 

L.S.D 0.05 N.S1.814 

  C 220.29 222.10 220.83تراكيز البوتاسيوم

L.S.D    0.05 N.S  
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( : تأثير مواعيد الرش للبوتاسيوم والتسميد النتروجيني وتراكيز البوتاسيوم والتفاعل بينهما في معدل  2جدول )

 . 2المساحة الورقية / سم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواعيد رش      

 البوتاسيوم

D 

 

 مستويات      

 النتروجين

N 

مواعيد رش    Cتراكيز البوتاسيوم                        

 Dالبوتاسيوم 

X          

 مستويات     

 Nالنتروجين    

C1           

Control      

C2         

ملغم.لتر1000
-1 

C3          

ملغم .لتر2000
-

1 

 

D1         

      N1       5574. 5588. 5639. 5598. 

N2       6514. 6376. 6055. 6315. 

N3       6055. 6347. 6098. 6167. 

 

 

D2 

N1       5527. 5556. 5671. 5585. 

N2       6349. 6429. 6134. 6304. 

N3       6175. 6357. 6077. 6203. 

 

 

D3 

N1       5310. 5448. 5468. 5409. 

N2       6407 6506. 6247. 6387. 

N3       6236. 6601. 5988. 6275. 

L.S.D     0.05 N.S 135.6 

مواعيد رش         

 Dالبوتاسيوم

مواعيد رش 

 Dالبوتاسيوم

X 

 Cتراكيز البوتاسيوم

D1       6048. 6101. 5930.  6026. 

D2       6017. 6114. 5961. 6031. 

D3       5984. 6185. 5901. 6023. 

L.S.D           0.05 N.S N.S 

مستويات                  

 Nالنتروجين

 مستويات  

 Nالنتروجين  

X       

 Cتراكيز  بوتاسيوم   

N1       5470. 5528. 5593. 5530. 

N2       6423. 6437. 6145. 6335. 

N3       6155. 6435. 6055. 6215. 

L.S.D      0.05      128.673.5 

  .C 6016. 6133. 5931سيومتراكيز البوتا     

L.S.D    0.05 76.6  
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ما في معدل هوالتسميد النتروجيني وتراكيز البوتاسيوم والتداخل بين للبوتاسيوم ( : تأثير مواعيد الرش3جدول )

 عدد الصفوف / عرنوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواعيد رش   

 البوتاسيوم

D 

 

مستويات    

 النتروجين

N 

رش مواعيد  Cتراكيز البوتاسيوم 

 Dالبوتاسيوم 

X 

 مستويات

 Nالنتروجين

C1 

Control 

C2 

ملغم.لتر1000
-1 

C3 

ملغم .لتر2000
-

1 

 

 

D1 

N1 14.200 14.167 13.833 14.067 

N2 16.200 17.633 17.267 17.033 

N3 16.567 16.633 16.533 16.578 

 

D2 

N1 14.400 14.133 14.333 14.289 

N2 17.200 17.033 16.067 16.767 

N3 16.467 16.300 16.533 16.433 

 

D3 

N1 13.800 14.233 14.700 14.244 

N2 17.067 16.867 16.367 16.676 

N3 16.333 16.267 15.933 16.178 

L.S.D     0.05 N.S N.S 

مواعيد رش       

 Dالبوتاسيوم

مواعيد رش 

 Dالبوتاسيوم

X 

تراكيز 

 Cالبوتاسيوم

D1 15.656 16.144 15.878 15.893 

D2 16.022 15.822 15.644 15.830 

D3 15.733 15.789 15.667 15.700 

L.S.D           0.05 N.S N.S 

مستويات               

 Nالنتروجين

 مستويات

 Nالنتروجين

X 

 تراكيز

 Cبوتاسيوم 

N1 14.133 14.178 14.289 14.200 

N2 16.822 17.178 16.567 16.856 

N3 16.456 16.400 16.333 16.396 

L.S.D 0.05 N.S0.2828 

  C 15.804 15.919 15.730تراكيز البوتاسيوم

L.S.D    0.05 N.S  
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( : تأثير مواعيد الرش للبوتاسيوم والتسميد النتروجيني وتراكيز البوتاسيوم والتفاعل بينهما في معدل 4جدول ) 

 حبة / غم . 500وزن 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواعيد رش   

 البوتاسيوم

D 

 

مستويات    

 النتروجين

N 

مواعيد رش  Cتراكيز البوتاسيوم 

 Dالبوتاسيوم

X 

 مستويات

 Dالنتروجين

C1 

Control 

C2 

ملغم .لتر1000
-

1 

C3 

ملغم .لتر2000
-

1 

 

D1 

N1 127.53 128.83 131.30 129.22 

N2 142.67 141.30 138.84 140.94 

N3 136.73 138.07 137.93 137.58 

 

D2 

N1 130.20 134..33 131.43 131.99 

N2 140.90 143.97 141.57 142.14 

N3 142.37 141.87 140.43 141.56 

 

D3 

N1 129.87 132.37 130.47 130.90 

N2 142.97 144.70 140.73 141.44 

N3 141.43 142.17 140.73 141.44 

L.S.D     0.05 N.S N.S 

مواعيد رش       

 Dالبوتاسيوم

مواعيد رش 

 Dالبوتاسيوم

X 

تراكيز 

 Cالبوتاسيوم

D1 135.64 136.07 136.03 135.91 

D2 137.82 140.06 137.81 138.56 

D3 138.09 139.74 137.39 138.41 

L.S.D           0.05 N.S 2.177 

مستويات               

 Nالنتروجين

 مستويات

 Nالنتروجين

X 

 تراكيز

 Cبوتاسيوم

N1 129.20 131.84 131.07 130.70 

N2 142.18 143.32 140.46 141.99 

N3 140.18 140.70 139.70 140.19 

L.S.D 0.05 N.S1.429 

  C 137.19 138.62 137.08تراكيز البوتاسيوم

L.S.D    0.05 1.299  
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يد النتروجيني وتراكيز البوتاسيوم والتفاعل بينهما في معدل (  : تأثير مواعيد الرش للبوتاسيوم والتسم5جدول ) 

 .1-الحاصل االقتصادي طن .هكتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصادر

 -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -(. دليل تغذية النبات1988أبو ضاحي، يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس. )

 كلية الزراعة. -جامعة بغداد

بوتاسيوم (. تأثير مواعيد وتراكيز ال2008البيروتي ، رزان زهير واحمد طالل فزع وميسون جبار حمزه . )

 .39 (3):24 – 32 , (2008)-المضافة رشآ في نمو وحاصل الذرة الصفراء، مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 Glycine maxوفول الصويا  .Zea mays L.الزراعة المتداخلة للذرة الصفراء 2012التميمي،وفاء محمد لفتة .

 المسيب .–الكلية التقنية  –جستير بتاثير ري المروز المتناوب والسماد النتروجيني .رسالة ما

. تللاثير الكثافللة النباتيللة ومسللتويات مللن السللماد النيتروجينللي فللي حاصللل وبعللض  2007الطلائي ، عللامر داري جعفللر . 

 جامعة بغداد . –كلية الزراعة  –( . رسالة ماجستير sweet cornالصفات الحقلية للذرة الصفراء السكرية ) 

 

مواعيد رش   

 البوتاسيوم

D 

 

مستويات    

 النتروجين

N 

مواعيد رش  Cتراكيز البوتاسيوم 

 Dالبوتاسيوم

X 

 مستويات

 Nالنتروجين

C1 

Control 

C2 

ملغم .لتر1000
-

1 

C3 

ملغم .لتر2000
-

1 

 

D1 

N1 7.603 7.933 8.200 7.912 

N2 12.800 14.103 14.100 13.668 

N3 13.833 13.667 13.500 13.667 

 

D2 

N1 7.903 7.900 8.167 7.990 

N2 14.000 13.771 13.177 13.651 

N3 13.900 13.910 13.067 13.626 

 

D3 

N1 8.713 8.567 9.167 8.816 

N2 14.67 14.303 13.413 13.928 

N3 13.333 13.440 12.177 12.983 

L.S.D     0.05 N.S 0.8086 

مواعيد رش       

 Dالبوتاسيوم

مواعيد رش 

 Dالبوتاسيوم

X 

تراكيز 

 Cالبوتاسيوم

D1 11.412 11.901 11.933 11.749 

D2 11.934 11.862 11.470 11.756 

D3 12.038 12.103 11.586 11.909 

L.S.D           0.05 N.S N.S 

مستويات               

 Nالنتروجين

 مستويات

 Nالنتروجين

X 

 تراكيز

 Cبوتاسيوم

N1 8.073 8.133 8.511 8.239 

N2 13.622 14.061 13.563 13.749 

N3 13.689 13.672 12.914 13.425 

L.S.D 0.05 0.69280.2574 

  C 11.795 11.956 11.663تراكيز البوتاسيوم

L.S.D    0.05 N.S  
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( . تأثير مصدر السماد البوتاسي ومستوى وطريقة اضافته في نملو وانتاجيلة اللذرة 2008)العبيدي ، كريم سعيد عزيز 

 جامعة بغداد.-كلية الزراعة–(.اطروحة دكتوراه .Zea mays Lالصفراء ومكوناته ونوعيته )

جامعللة  . اللذرة الصللفراء انتاجهلا وتحسلينها . وزارة التعللليم العلالي والبحللث العلملي ،1990ملدحت مجيللد . السلاهوكي،

 بغداد.

. اسلتجابة بعلض التراكيلب الوراثيلة ملن  2006العسافي ، راضي ذياب ، عبلد مسلربت الجميللي وحلاتم جبلار عطيلة . 

 80( : 2) 37الذرة الصفراء للتسميد النيتروجيني ومواعيد الزراعة ، مجلة العلوم الزراعية العراقيلة ، المجللد 

– 75 . 

جامعللة  –. االسللمدة وخصللوبة التربللة. وزارة التعللليم العللالي والبحللث العلمللي 1999النعيمللي، سللعد م نجللم عبللد م.

 الموصل.

 . استجابة الذرة الصفراء للسماد النتروجيني ولفترات ري مختلفة ، مجلة الزراعة العراقيلة2010اياد حسين .المعيني ،

 .2010شباط/1-10ص1عدد15،مجلد

 Zeaالنتروجين والبوتاسليوم فلي نملو وحاصلل اللذرة الصلفراء ). تأثير اللرش التكميللي بل 2003خيرو، اوا ممدوح.

mays L. )جامعة بغداد.  -، رسالة ماجستير كلية الزراعة  

( .تأثير الكثافة النباتية والتسميد االزوتي في بعض مؤشرات نمو اللذرة الصلفراء 2011عبدالحميد ، عماد ولينا عدرة )

 .65- 81( ص 1( العدد )27علوم الزراعية المجلد )( وانتاجيته ، مجلة دمشق لل2)الهجين باسل 

.مجلة الزراعلة NPK.استجابة محصول الذرة الصفراء للتسميد االرضي والورقي بالمغذيات 2007فرج ،علي حسن .

 .1.2007عدد  12العراقية )عدد خاص( مجلد

نللي والللرش بالزنللك فللي نمللو ( . تللأثير التسللميد النيتروجي2011فيللاض . نللايف محمللود واكللرم عبللد اللطيللف الحللديثي )

( ، مديريلة زراعلة األنبلار ، كليلة الزراعلة /جامعلة األنبلار، مجللة  (.Zea mays Lوحاصلل اللذرة الصلفراء 

 .2011( ،3العدد) 9،المجلد االنبار للعلوم الزراعية

تلفلة ملن جابلة بعلض التراكيلب الوراثيلة ملن اللذرة الصلفراء لمسلتويات مخ . تقيليم أسلت 2001وهيب ،كريملة محملد .

 جامعة بغداد . –السماد النتروجيني والكثافة النباتية وتقدير معالم المسار . اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة 

 الصلفراء. تجزئلة النتلروجين المضلاف لللذرة  2009وهيب ، كريمة محمد وهناء خضير الحيدري ومكية كاظم عللك .

 .2009( سنة 1( العدد)9زراعية ،المجلد )للحصول على افضل مصب .مجلة جامعة تكريت للعلوم ال
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