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 .البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 

 المستخلص

شمال مدينة كركوك  عن يبعدناحية آلتون كوبري،  في منطقة )كولدرة( 2018 الموسم الخريفيفي عاملية نفذت تجربة حقلية        

بين العوامل المدروسة،  داخلللتمكررات  ةوبثالث( معاملة 12) ( شملR.C.B.Dبتصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) ،كم 23

لوحده بمعدل  NPKالسماد المعدني  -1 يانالثوالعامل  1-(نبات.هـ53333و 66666و 88888ثالث كثافات نباتية ) :األولالعامل 

 NPK -3، 1-طن.هـ( 8)بمعدلالمحلل  السماد الغنم إضافة+  NPK -2، 1-.هـ Kكغم 200و  1-.هـ Pكغم 200و 1-.هـ Nكغم 320

لدراسة الصفات)مساحة ورقة  (،1-كغم .هـ 3رشاً بمعدل  الطحالب البحرية + NPK -4، 1-كغم.هـ 16بمعدل  الهيومك إضافة +

وحاصل  1-حبة )غم( وحاصل الحبوب غم. نبات300وعدد حبوب العرنوص ووزن  1-. نباتيصانالعرالعرنوص الرئيسي وعدد 

 :وأظهرت النتائج( ودليل الحصاد)%( ونسبة البروتين )%(( 1-الحبوب لوحدة المساحة)كغم. هكتار

 46.5)حبة 300وزن ( و1.9) 1-. نباتيصانالعر عددمعنوية في )زيادة  إلى( أدت 1-نبات.هـ 66666الكثافة المتوسطة ) ن  أ -1

 . (1-( كغم. هكتار9212.9)وب لوحدة المساحة%( وحاصل الحب43.5ودليل الحصاد ) 1-(غم.نبات135.4)غم( وحاصل الحبوب 

 

، (1-غم. نبات (134.1) وحاصل الحبوب( 1.9) 1-. نباتيصانالعرعدد )معنوياً في  الهيومك إضافة + NPK تفوقت معاملة  -2

طحالب  + NPKأما بالنسبة لمعاملة ، (1.8) 1-. نباتيصانالعرعدد )معنوياً في  مخلفات األغنام + NPKبينما تفوقت معاملة 

تأثيره معنوياً في  تانكلمفرده ف NPKبأستثناء السماد المعدني  (.493.6وبلغ ) العرنوصبعدد الحبوب في متفوقة  تانكبحرية ف

 ( فقط. 1-كغم. هـ 9799.5حاصل الحبوب)

تفوقت الكثافة إْذ  الصفات المدروسة المذكورة أعاله،جميع  فيقاً معنوياً تفوالعضوية  األسمدةالتداخل بين الكثافة النباتية و أظهر -3

حبة وحاصل النبات  300وزن في عدد حبوب العرنوص و الهيومك إضافة+  NPK( ومعاملة 1-نبات.هـ 66666المتوسطة )

 .على التوالي (1-غم.نبات 151.3غم و 47.1و 1-حبة .عرنوص 489.9الفردي وبلغت)

 التسميد العضوي، الكثافة النباتية .الكلمات المفتاحية: الذرة الشامية، 
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Abstract 

      Afield experiment was carried out in the autumn season of 2018 in a farmer fields in Golddera 

in Elton Kobri area in the district of Dibs. A factorial experiment with three replicates was applied 

using a randomized complete block design each replicate included (12) treatment of the 

Combination between the studied Factors , The first factor was three plant densities(88888, 66666 

and 53333) plant.h-1 and the second factor was 1- (NPK fertilizer at 320kg N.h-1, 200kg P.h-1, 200kg 

K.h-1,  2-NPK+ additive (8)ton.h-1 sheep residue fertilizer,3- NPK+ addition of humic acid at the 

rate of (16)kg.h-1,  4- and NPK + spray of marine algae extract rate of 3 kg.h-1) Far trait studied The 

results showed:- (The Leaf Area of the main clover Leaf, No. Of Plant Ear, No. Of Ear Grains, 

Weight of 300 Grains, Single Plant Yield (gm. plant-1), grain yield kh/h, Harvest Index, Protein 

Percentage %)  

 

1- The medium density (66666plant.h-1) surpassed significantly in the number of ear. plant-1 (1.9), 

weight of 300 grain(46.5g), grain yield (135.4) g. plant-1, harvest index (43.5%), grain yield per unit 

area(9212.9) kg. h-1 . 

2- The NPK treatment and addition of the humic acid surpassed significantly in the number of ear 

.plant-1,grain yield g.plant-1(1.9,134.1)respectively, while the treatment of NPK+ animal fertilizer 

surpassed significantly in the number of ear.plant-1(1.8), number of grains .Ear -1 reached(493.6) 

respectively, except of mineral fertilizer NPK which was significant in grain yield(9799.5kg.h-1) 

only . 

3- The interaction between plant density and organic fertilizer was significantly in all studied traits. 

The best combination was medium density (66666plant.h-1) and the density (66666plant.h-1) and 

NPK+ addition of humic acid surpassed in number of number of grains. ear-1, weight of 300 grains, 

plant yield(g), reachd (489.9 grain.ear-1, 47.1g, 151.3 g. plant-1) respectively. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keywords: Popcorn, Organic Fertilization, Plant density. 
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 المقدمة

 

مجاميع  الذرة الصفراء التي صنفت ضمن العائلة النجيلية  واعانمن بين   Zea mays L. evertaتعد ذرة الفشار الشامية      

Poaceae  الزيت  تاجنإيمكن  إذْ المهمة من الناحية الزراعية والغذائية واالقتصادية والصناعية. االسترتيجية المحاصيل  إحدى

ستخراج ا( ويستخدم مخلفاتها النباتية في Cوفيتامين ) البنسلين مضاد تاجنإوالكلوتين والنشأ والدكستروز من حبوبه الذي يدخل في 

ا العالي احتوائهبمتاز حبوب الذرة الشامية على تو ،وقود للسيارات وغيرهاو ول)الوقود الحيوي( التي تستخدم كوقود للطهياناأليث

ـ  نسبة رالسعرات الحرامن  ( والتي تمتاز حبوبها 2006بالطاقة الالزمة )مجهول ، انوالحيو انسن% الذي يمد اال20ية والذي يقدر ب

 Microبعد تطور تقنية الموجات الدقيقة )(. Jugenheimer , 1976عند التسخين لينتج ما يعرف بالفشار ) فالقناالبقابليتها على 

ward الذرة الشامية  تاجانفالق وان( والذي شجع زيادة(Oz 2011 و ,Kapper). 

فر السعرات على مغذيات عالية الجودة وتو الحتوائهاللذرة الصفراء فوائد كثيرة  ن  إإلى Orhun ،(2011 )و Korkat أشار 

ومن  أهم الدول المنتجة للذرة الشامية  E,B,Aعلى فيتامينات ني من المعادن فضالً عن احتوائه مصدر غوهي الحرارية الالزمة 

هم الدول المنتجة لهذا المحصول، أ ت المتحدة األمريكية منعد الوالياتإْذ مريكية والبرازيل، هي األرجنتين والواليات المتحدة األ

، المنظمة العربية  للتنمية الزراعيةالعالمي ) تاجنمجموع اال% من  0.11بة ية بنستاجنإأما بالنسبة للوطن العربي فقدرت بنسبة 

ر( من قبل )النو :منهاعدة عتماد على أصناف الرغم من ازدياد الطلب وما متوفر في األسواق معظمه مستورد تم االعلى (، 2017

وكذلك  ودرجة الحرارة والخزنفالق بموعد الحصاد ونسبة الرطوبة ناالوزارة العلوم والتكنلوجيا ويتأثر دائرة البحوث الزراعية/

ية تاجنمعدل اإل ن  إإْذ ، وهي صفة نوعية مهمة فالقناالالعضوية والكثافة النباتية تؤثر على الصفات النوعية من محددات  األسمدة

والمساحة المزروعة  1-ألف. طن(259.55)تبلغ  تانكالعام  تاجن، واإل1-كغم.هـ (3889.03)في العراق تبلغ  تانكللذرة الشامية 

العضوية  األسمدة استخدام( و7201، مجهول) 1-ألف.هكتار (66.74)تبلغ  تانك 6201حصائية لسنة إخر في القطر العراقي آل

اعل تربة عالية مما يقلل متاز بدرجة تفتترب العراق  نوال ،كعامل مهم بالنسبة للترب العراقية الفقيرة من ناحية العناصر المغذية

المرتفع  PHفي بعض الترب ذات ال  السيماالمعدنية  األسمدةالسيما الفسفور، مما قد تزيد من كفاءة ر العناصر الكبرى من تيسي

ية عالية تاجنإولغرض الحصول على  ،الترب العراقية بشكل عام من قلة المواد العضوية يانتع إذْ ة الطين في التربة، وزيادة نسب

والطحالب البحرية الذي  الهيومكو األغنامتباع الطرق العلمية الحديثة وهي التسميد العضوي ومنها مخلفات إلهذا المحصول يجب 

مصدر  الهيومك ن  إإْذ قد يعمل على زيادة خصوبة التربة ويحسن من الخصائص الفيزيائية الطبيعية والكيميائية والحيوية للتربة. 

 نأو ،بية في نمو وتطور المجموع الخضري والجذري وهذا يزيد من امتصاص العناصر المعدنيةانثار جآوله  ،فعال للكاربون

( ويزيد من محتوى المادة العضوية للتربة ,Humintech  2011المعدنية ) األسمدةطن من  1كغم من الهيومك يعادل  1 إضافة

 يسهم في زيادة خصوبة التربة. ذيوتنشيط وتحفيز األحياء المجهرية كونها مصدراً للكاربون ال

 تقالنالضافتها بطريقة الرش يقلل من الطاقة الالزمة إالعضوية و األسمدة واعانحد أالطحالب البحرية بالرش من بين   إضافةوتعد  

فراط ويمد النباتات بالمغذيات الضرورية عن طريق األوراق التي يصعب يونات العناصر ويقلل من كمية السماد المضاف وعدم اإلآ

ها بشكل أسرع مقارنة بالتسميد، كما عليها الجذور وتوفير النقص الحاصل في المراحل الحرجة والحساسة من نمو النبات وتوفير

 خفاضانختيار الكثافة النباتية المثالية وهي عوامل مؤثرة في حاصل الحبوب واهذا المحصول هو عدم  تاجنإ خفاضانأحد أسباب  ن  أ

لألسمدة  ضافةدراسة تأثير اإل إلىمعرفة أفضل كثافة نباتية لوحدة المساحة في محصول الذرة الشامية و إلىية، تهدف الدراسة تاجناإل

( في نمو وحاصل الذرة الشامية ومقارنتها بالسماد المعدني الطحالب البحريةوالرش ب الهيومك)( والمحلل األغناممخلفات العضوية )

العضوية المختلفة في  األسمدةبين الكثافة النباتية و العوامل المدروسة وكذلك دراسة التداخل ،(NPK)المتمثل بسماد  لوحدها

 الصفات المدروسة .
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 المواد وطرائق البحث

 -لتون كوبري آ -في منطقة )كولدرة( التابعة لناحية  17/7/2018في خريفي حقلية في الموسم الزراعي التجربة نفذت          

قبل ( سم 30 –0) من تربة الحقل وعلى عمق خذ العيناتأتم وكم شمال مدينة كركوك.  23)قضاء الدبس( محافظة كركوك، يبعد 

تنفيذ التجربة من مواقع مختلفة وبطريقة عشوائية بواسطة المسبار قبل زراعة محصول )الذرة الشامية( لغرض معرفة الصفات 

مختبرات ج وحللت في اذسة  وأخذت النمانبعض للحصول على عينة واحدة متجمع الفيزيائية والكيميائية ومزجت العينات بعضها 

 (1، جدول )ة زراعة كركوكمديري

 ( المواصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل ومياه الري1جدول)

 الصفات القياس ووحدة المساحة

38 % %Clay  مفصوالت التربة الطين 

29% %  Silt الغرين 

33% %Sand  الرمل 

 نسجة التربة Soil texture طينية رملية غرينية

 كربونات الكالسيوم )كلس( 1-غم. كغم 350.8

 E.C 3-التوصيلية للتربة الكهربائي مليموز. سم 3مليموز.سم 0.31

7.72 PH 

1.02 % Organic Material المادة العضوية 

 النيتروجين 1-ملغم .كغم 6.68

 الفسفور 1-ملغم. كغم 8.14 العناصر الكبرى

 البوتاسيوم 1-ملغم. كغم  54.68

 E.C 3مليموز. سم 1.25
 الماء

7.65 P.H 

 

 المحللة األغنام( المواصفات الكيميائية لمخلفات 2جدول )

 الصفات القياس ووحدة المساحة

 النيتروجين 85.1 %

 الفسفور % 7.9 العناصر الكبرى

 البوتاسيوم 9.2%

22 : 1 C / N 

 

 العمليات الزراعية

 

م تهيئة ث، ل عليها من الهيئة العامة للبحوث( وتم الحصوZea mays L. evertaتم زراعة الذرة الشامية صنف النور )          

 وحراثتها دغال وبقايا المحصول السابقبذور األ باتنأوتركها لحين  بالقيام بعملية أرواء قبل الحراثة )طربسة(التربة للزراعة وذلك 

لواح أ إلىجراء عمليات التسوية والتعديل والتنعيم لألرض بالمحراث المشطي ثم قسمت األرض إمتعامدتين وبحراثتين بعدئذ 

 2.25× م  3بأبعاد ) (R.C.B.D) )وحدات تجريبية ( وتقسيم الحقل على وفق تجربة عاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة

( معاملة 12، وكل مكرر شمل )حدة تجريبية  وبثالثة مكررات( و12على )وبذلك يكون كل قطاع يحتوي  2( م6.75م( وبمساحة )

العامل  انوك ( م،0.75خر)آخطوط المسافة بين خط و (4مدروسة وكل وحدة تجريبية شملت)عاملية هي التوافيق بين العوامل ال

يتضمن  يانالث، والعامل م( 0.25و 0.20و 0.15) :مسافات بين النباتات هي األول يتضمن ثالث كثافات نباتية ناتجة من ثالث

-2وذلك بزراعة ) 17/7/2017نور من الذرة الشامية بتأريخ التم زراعة بذور صنف إْذ العضوية .  األسمدةأربعة مستويات من 

 خر.آ( م بين قطاع و2خر و)آ( م بين لوح و1وتركت مساحة )  باتنتمال األاكنبات واحد بعد  إلى( بذور في كل جورة وخفت 3

 ويتضمن العامل األول كل من : العوامل المدروسة :
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D1-  خر.آبين نبات و م 0.15نتجت من الزراعة عن مسافة ، 1-نبات. هـ 88889الكثافة النباتية األولى 

D2-  خر.آنبات و م بين 0.20، نتجت من الزراعة عن مسافة 1-نبات. هـ 66667ة يانالثالكثافة النباتية 

D3-  خر.آبين نبات و م 0.25 ، نتجت من الزراعة عن مسافة 1-نبات. هـ 53333الثالثة الكثافة النباتية 

 شمل :ي يانالثأما العامل 

T1  - سماد معدنيNPK  (التوصيات السمادية للذرة الشامية)بدون سماد عضوي حسب. 

2T -  سماد معدني NPK+  1-طن. هكتار 8 م المحللامخلفات األغن . 

T3 -NPK +   ة بعد يانالث، ويضاف على مرحلتين المرحلة األولى عند الزراعة والمرحلة إضافةلكل   1-كغم.هكتار  16الهيوميك

 يوماً من  موعد الزراعة. 30

T4 -NPK +   ورقة.  12أوراق و 8أوراق و  4دفعات عند  ، وتم الرش على ثالثإضافةلكل   1-كغم. هـ 3طحالب بحرية 

           

(، وكذلك كبريتات 5O2P%  46من سماد سوبر فوسفات ثالثي ) 1-كغم.هـ 200ضافته متمثالً ب إ تالسماد المعدني الذي تم انك

سماد من  1-كغم.هـ 320 إضافة( دفعة واحدة عند تحضير التربة للزراعة، أما السماد النتروجيني فتم O % 522Kالبوتاسيوم )

أوراق لمحصول  6من الزراعة عند مرحلة  اً يوم 30عند الزراعة والدفعة األخرى عند ( وعلى دفعتين دفعة N % 46اليوريا )

به  تْ ضافته للوحدات التجريبية التي شملإ تالمحلل فتم األغناممخلفات ، أما إجراء العزق والتعشيب للتجربةالذرة الشامية بعد 

ي ان( أما الوحدات التجريبية التي تم تطبيق الهيومك فيها )وهو منشأ أسب2والمدروسة مواصفاته في الجدول ) 1-طن.هـ 8بمعدل 

%  9و الهيومك% من  65% من حامض الفولفيك و 12ويحتوي على  (Humata WDH)على شكل باودر ذو عالمة تجارية 

من  اً يوم 30ة بعد يانالثوالمرحلة : المرحلة األولى عند الزراعة، ضافته على مرحلتينإ تكبريتات البوتاسيوم وتم O2Kمن 

ابة الكمية الموصى به  لكل وحدة تجريبية بكمية من الماء تكفي لسقاية تربة الوحدة التجريبية إذوذلك ب 1-كغم.هـ 16الزراعة وبمعدل 

 ةجراء الري مباشرة، أما الطحالب البحريإثم 

(Diamond Alga Sea Weed Black ) ( 5% أحماض أمينية و 1تركي المنشأ ومواصفاته  % Aginic acid 2.5و O2K )

على  جراء التخفيف بالماءإورقة من مراحل نمو الذرة الشامية وذلك ب 12و 8و 4دفعات عند  ثوعلى ثال 1-كغم.هـ 3عتماد اتم 

( 1987، كره )اليونس وآخرونذا خدمة المحصول وفق م، تم ري التجربة وفق حاجة النباتات وتمت حسب مساحة الوحدة التجريبية

%( بمعدل 10ستعمال مبيد الديازينون المحبب تركيز)اوذلك ب  (Sesamia cretica)حشرة حفار الساق الذرة  تم اجراء مكافحة

)البرزنجي يوماً من الزراعة  25 -20موضعياً في قمة النبات ولمرتين بعد مرور  باتنمن األ اً ( يوم30بعد) 1-( كغم.هكتار6)

ستمرت او مكافحة األدغال بالعزق اليدوي بعد مرور شهر من الزراعة،أسبوعين من المكافحة األولى، تمت ة بعد يانالثو ،، (2006،

حين النضج التام للمحصول  إلىعتماد على الري بالرش الثابت وخدمة المحصول عمليات الخدمة )التربة والمحصول( من ري باال

عندما تجف األوراق القلفية )األوراق المحيطة بالعرنوص( وظهور الندبة السوداء في حبوب المحصول وتم حصاد التجربة في 

23/10/2018 . 

 الصفات المدروسة:

مساحة الورقة  المحيطة بالعرنوص الرئيسي ولعشرة نباتات وفق المعادلة  تم حساب (:2مساحة ورقة العرنوص الرئيسية )دسم -1

 (. Rather،2007 و  Sofi)  0.75× عرضها ×التالية : مساحة الورقة = طول الورقة 

 يصانالعرقسمة عدد  تْ لمجموع عشرة نباتات أختيرت عشوائياً وبعد ذلك تم يصانالعرتم حساب عدد  : 1-. نباتيصانالعرعدد  -2

 الكلي على عدد النباتات.

العرنوص وذلك بأخذ عشرة نباتات عشوائياً من المرزين الوسطيين في حبوب التم حساب عدد :  1-العرنوص.عدد الحبوب  -3

  .يصانالعريصها وحساب عدد الحبوب مقسوماً على عدد انوتفريط عر

اً ووزنت بميزان بعد التي تم تفريطها يدوي يصانالعرحبة من كل وحدة تجريبية  من حبوب  300تم عد  حبة )غم( :  300وزن  -4

تم  إذْ شركة مابين النهرين ،  –(. تم قياس الرطوبة للحبوب في معمل ذرة تازة كركوك 1990)الساهوكي، 15.5تعديل رطوبتها 

 تعديل الرطوبة حسب المعادلة التالية: 

  -وزن العينة   =الوزن العينة المعدلة 
الوزن الجاف للعينة

الوزن الجاف القياسي
 

تية : معدل وزن حاصل حبوب عشرة نباتات بعد تعديل رطوبتها تم حسابه على وفق المعادلة اآل : 1-حاصل الحبوب غم. نبات -5

 (. 1990حساس )الساهوكي،  انثم وزنت بميز 15.5على أساس 



 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11لد )المج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 
 

131 
 

تم حساب حاصل الحبوب لوحدة المساحة من حاصل ضرب وزن حبوب (: 1-حاصل الحبوب لوحدة المساحة )كغم. هكتار -6

 88889الكثافة النباتية والتي تضمن ثالثة كثافات نباتية وهي )×  يصانالعرعدد % ×  15.5العرنوص المعدل على أساس رطوبة 

 (.1990على التوالي . )الساهوكي، ( م 0.25و 0.20و 0.15)تات ألف نبات( حسب المسافة بين النبا 53333و  66667و

نسبة وزن الحبوب على الحاصل البيولوجي للنبات )الوزن الجاف الكلي للنبات فوق  إلىيشير دليل الحصاد  دليل الحصاد )%(: -7

، Crookstoonو  Deloughertyالجافة )حد األدلة المستخدمة في كفاءة المحاصيل الحقلية في توزيع المادة أسطح التربة( وهي 

 ( .1998وآخرون،  Birchعلى الحاصل البايولوجي للنبات )( قسمة حاصل الحبوب للنبات/1979

 

 نسبة البروتين )%( : -8

جهاز  استخدامب عتماد على تقدير نسبة النتروجينباال تم أخذ عينات الحبوب من كل معاملة لتقدير النسبة المئوية للبروتين           

جامعة كركوك، تم تجفيف الحبوب لكل كلية الزراعة/ –ية ان( في مختبر قسم الثروة الحيوMicro-Kjeldahlالمايكرو كلدال )

مطحنة كهربائية لطحن جميع  استخداموذلك بساعة بعدئذ تم طحن الحبوب  72ولمدة  °م 70-65المعامالت على درجة حرارة 

منخل معدني ومن ثم وضع  استخدامشوائب واألتربة العالقة وحريرات المحصول المتبقي على الحبوب بالعينات بعد تتنظيفها من ال

والغرض من هذا هو الزيادة في المساحة المعرضة العينات بعد ذلك في أكياس ورقية محكمة الغلق لمنع وصول الرطوبة للعينات 

عملية  ت( غم من كل عينة من المسحوق الجاف وأجري0.2خذ )أتم إْذ  ،ةس المادة الجافانللتفاعالت الكيميائية فضالً عن زيادة تج

ولمدة   4SO2Hمل من حامض الكبريتيك المركز  10 إضافة ت(، بعد ذلك تم1989)، Parsonو Cresserالهضم حسب طريقة 

 إلىالمختبر  Hoodوداخل  °م 320ساعة وسخنت العينات على جهاز الهضم )هيتر كهربائي مختبري ( وعلى درجة حرارة  24

اللون  إلىتظار لحين تحول لون العينة نمل من حامض البيروكلوريك المركز واال 3 إضافة تتم اندرجة الغلي إلىحين وصولها 

الماء المقطر  إضافةمل ب 50 إلىكملت الحجم أالرائق األبيض الشفاف بعدئذ تم ترك العينات لتبرد وتم حفظها في عينات زجاجية و

المخفف في الماء  Hclحامض ال  إضافةجهاز المايكروكلدال وتم التسحيح ب إلى ةزجاجي يانقنليه، أخذت العينات المحفوظة في إ

اللون األخضر ثم اللون األحمر  إلىحامض الهايدروكلوريك المخفف تدريجياً لحين تحول لون المحلول قطرات من ال إضافةالمقطر ب

 وCresser ( و)A.O.A.Cفي الحبوب على وفق طريقة ) تركيز النيتروجين -تقدير اآلتي :الالبنفسجي ويتم تسجيلها ويتم 

Parson،1989: وتم حساب نسبة النيتروجين على أساس المعادلة التالية ،)-  

× N %     100 نسبة النيتروجين  
     𝟐.𝟓 ×  𝟎.𝟎𝟏𝟒× 𝑵 العيارية ×  𝑯𝒄𝒍 حجم  ال  

حجم العينة
=   

 (× 6.25وقدرت نسبة البروتين % =)نسبة النتروجين 

 التحليل اإلحصائي:  

وفق التجارب العاملية بتصميم القطاعات  SASالبرنامج اإلحصائي  استخدامات للصفات المدروسة بانجراء تحليل البيإتم            

 Version 9.00 TS Levelوفق إصدار النسخة   SASالحاسوب على برنامج  استخدام( وتم R.C.B.Dالعشوائية الكاملة )

00M0 (SAS ،2002)ختبار دنكن متعدد المدى ، تمت المقارنة بين المتوسطات وفقاً الDuncan’s multiple - range test 

بالنسبة  المتوسطات بين المعامالت المتبوعة باألحرف األبجدية المتشابهة ال تختلف معنوياً، أما ان( ف0.05وبمستوى احتمالية )

 ها تختلف معنوياً فيما بينها المتوسطات للتأثيرات الرئيسية للعوامل المدروسة والتداخل بينها .انحرف المختلفة فلأل

 النتائج والمناقشة

 ( :2مساحة ورقة العرنوص الرئيسية)دسم -1

ختلف الكثافة النباتية معنوياً في هذه الصفة فيما ت( عدم وجود فروق معنوية لتأثير الكثافات النباتية عندما ال 3يبين الجدول )        

كثافات أعلى من الكثافة العالية والسبب في ذلك هو كلما أزداد الكثافة النباتية كلما زادت التنافس  إلىنزيد الكثافة  ان انيعني  باألمك

، وابراهيم العساف انعلى الضوء )العثمالنبات من أجل الحصول  ارتفاعزيادة  إلىعلى عوامل النمو ومنها الضوء وبالتالي أدى 

المختلفة في صفة المساحة الورقية لورقة العرنوص  األسمدة إضافة دعنتختلف معنوياً لم . أما بالنسبة لألسمدة العضوية (2009

 .( 2الرئيسية )دسم

تأثيره معنوياً في هذه الصفة فقد تفوقت الكثافة النباتية العالية  انكفالعضوية  األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و       

عطائها أعلى متوسط لمساحة إب األغنام+ مخلفات  NPK مع الكثافة النباتية المتوسطة و الهيومك+  NPK( و 1-نبات .هـ 88888)

تفوقت معنوياً على التوالي والذي اختلف معنوياً فيما بينهما، والتي ( 2دسم 6.86و  9.0( وبلغ )2ورقة العرنوص الرئيسية )دسم

 خفاضانقلة الكثافة النباتية قد يسهم في زيادة التنفس ويسهم  ان إلىمقارنة مع جميع المعامالت األخرى والسبب في ذلك ربما يعود 

جهاد البيئي أكثر من هي عليه في نباتات الكثافة العالية والتي يسهم في زيادة التنفس اإل إلىالكثافة النباتية في تعرض النباتات 
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األرضية  ضافةاإل نأو (،2017الضوئي وقلة تراكم المادة الجافة والذي ينعكس على المساحة الورقية للعرنوص الرئيسي )الرومي ،

يزيد من تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية وتوفير العناصر الغذائية الضرورية للنبات في منطقة الجذور  لهيومكل

عكس على هذه انستطالة الخاليا وهذا اقسام ونازيادة  إلى( وهذا يؤدي 2011وعبد الحافظ ، 2009،وآخرون  Katkatتشارها )انو

( والذي أسهم في زيادة المساحة 2010يجابي على المجموع الخضري والجذري )العابدي ،يجابي فضالً عن تأثيره اإلإالصفة بشكل 

معاملة  إضافةتوفر النتروجين عند  إلىية أو ربما يعود تاجنالزيادة في اال إلى( وهذا يؤدي بدوره 2الورقية للعرنوص الرئيسي )دسم

NPK  +الهيومك ( بكميات كافيةAuthors ،2006 أما بالنسبة لتفوق الكثافة النباتية المتوسطة مع معاملة ال )NPK  + مخلفات

على ئها حتواال مخلفات األغنام( ودور 2010، مرعيقلة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو )توما و إلىفيعود ذلك  األغنام

( 2017( و عبكة واألسدي ،)2015)ا يتماشى مع الخفاجي ،(، وهذ2عناصر غذائية كافية تكفي لسد أحتياجات النباتات )جدول ،

، أما بالنسبة الهيومك+  NPK وجود زيادة في متوسطات هذه الصفة عند معاملتها ب إلى ا( الذين توصلو2017،) آخرونوهيب وو

 لباقي المعامالت لم تختلف معنوياً وال توجد فروق معنوية بين العاملين .

 جدول )3( تأثير الكثافة النباتية واألسمدة العضوية وتداخالتها على مساحة ورقة العرنوص الرئيسية )دسم2(
متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

العضوية األسمدة  

 

 الكثافة النباتية

a 6. 67   b 6.07  a 9.00  b 5.85 b 6.12  88888 

a 6.43  b 6.12  b 6.41  ab 6.86  b 6.35  66666 

a 6.08  b 6.40  b 6.13  b 5.69  b 6.13  53333 

 a 6. 91   a 7.18  a 6.13  a 6.20  العضوية األسمدةمتوسط تأثير  

 

 ( :1-)عرنوص.نبات يصانالعرعدد  -2

 إذْ معنوياً  كان تأثير معنوي بالقياس الى معامالت التسميد المدروسة  تأثير الكثافة النباتية بأن (4أظهرت نتائج الجدول )        

( عرنوص  وبفارق معنوي .881وبلغ ) 1-يص .نباتانعطائها أعلى عدد للعرإ( ب1-نبات. هـ 66666تفوقت الكثافة النباتية المتوسطة)

كثافات أعلى يعطي نتائج أكثر   استخدام ن  أ% مقارنة مع  الكثافة الواطئة والعالية، و 11.8نسبة الزيادة  تانكمع الكثافات األخرى و

قلة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو ويزيد بدوره من تراكم المادة الجافة وهذا إلى وضوحاً في هذه  الصفة ويعزى ذلك 

في النبات  بسبب زيادة التنافس على الضوء وعلى  يصانالعرافة النباتية العالية تقلل من عدد الكث انيجابياً وإعكس على هذه الصفة ان

الكثافة النباتية في الذرة الشامية أكثر  خفاضان ان(، كما Sangoi ،2001متطلبات النمو ومنها قلة عنصري النتروجين والكاربون) 

العروة الخريفية وزيادة  يدرجات الحرارة ف رتفاعنموه نتيجة ال خفاضانمن طبيعة الصنف المنزرع وطبيعة نموه قد يسهم في 

تراكم المادة الجافة في النبات)الوزن الجاف في مرحلة األزهار  التنفس الضوئي مما يخفض رتفاععمليات الهدم في التنافس نتيجة ال

أفضل كثافة نباتية أسهمت في زيادة  تانكبينما  ،(2قيم المساحة الورقية بالنبات )دسم خفاضان إلى( والتي أدت أيضاً الذكري غم

(، وهذا 1-نبات. هـ 66666سم بين نبات وآخر المتوسطة ) 20عن الزراعة عن مسافة  في النبات هي الكثافة الناتجة يصانالعرعدد 

فروقات معنوية  أختالف الكثافة النباتية أعطتْ  ن  أ اوجد(، و2013( والجبوري والزبيدي )2010)آخرونالنقيب ويتماشى مع نتائج 

 النبات . يصانالعرفي عدد 

 الهيومك+  NPKمعاملة فقد تفوقت المعاملتين  أفضل توليفة  الهيومك+  NPKمعاملة  تانك أما بالنسبة لألسمدة العضوية       

-( عرنوص.نبات1.9و 41.8معنوي بينهما وبلغت)يص وبفارق غير انأعلى عدد للعر تْ أعط إذْ  مخلفات األغنام+  NPKمعاملة و

ق يص وبفارانأقل عدد للعر الطحالب البحرية + NPKمعاملة ولوحده  NPKمعاملة التسميد المعدني  على التتابع، بينما أعطتْ  1

قارنة مع %( م19و %13بلغت ) قدنسبة الزيادة  تانك، وعلى التوالي 1-عرنوص.نبات (1.7و 1.6غير معنوي بينهما وبلغت )

الذي يعمل على  الهيومكدور  إلىعلى التوالي والسبب في ذلك يعود  الهيومكو مخلفات األغنام إضافةعند السماد المعدني بمفرده 

عكس ان( وهذا sahaf ،2007 و Atee)يد من المواد الغذائية في النباتزيمات ورفع كفاءة التمثيل الضوئي للنباتات مما يزنتنشيط اال

على هذه الصفة فضالً عن زيادة تحسين خواص التربة والمواد العضوية وبالتالي يزيد من جاهزية العناصر المغذية يجابياً إ

مداد النباتات بالعناصر المعدنية ا( دور كبير على مخلفات األغنامالعضوية ) األسمدةمتصاصها من قبل جذور النبات وسبب تفوق او

مصباتها بشكل كفوء وبالتالي يزيد من  إلىتقالها انوتكوين المواد الغذائية في المصدر و (2،لكبرى وزيادة خصوبة التربة )جدولا

حفظ الماء و خفض درجة تفاعل التربة مما يزيد من جاهزية على العضوية تعمل  األسمدة إضافة  انفي النبات و يصانالعرعدد 

 .( 2011ن قبل الجذور النباتات )الحرباوي ،متصاصها ماالعناصر المغذية ويصاحبها تحرير طاقة يساعد في عملية 

(، وتعمل على زيادة عملية 2011براهيمي ،وكذلك تعمل على زيادة نشاط األحياء الدقيقة المجهرية وزيادة خصوبة التربة )اإل

( 2006البلداوي )(، وهذا يتفق مع Pettit ،2004المصبات) إلىتقالها انالتمثيل الضوئي والزيادة في المواد المصنعة في المصدر و

أعطت فروق معنوية في  الهيومكو مخلفات األغنامالعضوية  األسمدة إضافة ن  أ ا(، وجدو2017) الحلفي وأثير( و2012وعاكول )

 إضافة(، بسبب عدم وجود فروق معنوية في هذه الصفة عند 2017بالنبات وال يتفق مع مجيد وآخرون ) يصانالعرصفة عدد 

 العضوية .  األسمدة
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 53333تفوقت الكثافة النباتية الواطئة ) إذْ معنوياً في هذه الصفة  ر  العضوية أث   األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و      

( ويرجع ذلك 1-عرنوص.نبات .062يص وبلغت )انعطائه أعلى عدد للعرإب مخلفات األغنام+  NPK( عند معاملة ال 1-نبات.هـ

هو  مخلفات األغنام + NPKسبب تفوق معاملة  نأ( 2013قلة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو )الخزعلي وآخرون ، إلى

التأثير المشترك بينهما والتي  إلى( أو ربما يعود السبب 2)جدول ، وبتراكيز عالية على نسبة عالية من المغذيات الكبرىها ئحتواا

عند الكثافة المتوسطة والعالية ومعاملتي  الهيومك إضافةيص في النبات، وتليها بفارق غير معنوي معاملتي انأعلى عدد للعر أعطتْ 

للكثافة النباتية تختلف )نور( ستجابة نباتات الصنف إ ن ً أالسماد المعدني والرش بالطحالب البحرية عند الكثافة المتوسطة وهذا يعني 

 العضوية وتوفيرها للمتطلبات النمو التي يختلف تأثيرها بدرجات الحرارة ومرحلة نمو المحصول، بينما أعطتْ  األسمدةختالف اب

 NPK( و1-نبات.هـ 53333عند الكثافة الواطئة ) لوحده NPKمعاملة التسميد المعدني يص في النبات الواحد عند انأقل عدد للعر

 (.1-عرنوص.نبات31.5وبلغت)وبفارق غير معنوي بينهما  (1-نبات.هـ 88888عند الكثافة النباتية العالية) الطحالب البحرية +

 

 
 جدول )4( تأثير الكثافة النباتية واألسمدة العضوية وتداخالتها على عدد العرانيص.نبات- 1

 

 عدد الحبوب العرنوص: -3

ية انمكإ، وهذا ما يؤكد 1-عدم وجود فروق معنوية بتأثير الكثافة النباتية في صفة عدد الحبوب.عرنوص (5) يوضح جدول        

عدم معنوية عدد  إلىختلف معنوياً ويرجع يأحد مكونات الحاصل ولم  هوعدد حبوب العرنوص  إن   إذْ الزراعة بالكثافة العالية 

زيادة الكثافة النباتية  ن  إ ا(، الذين وجدو2018) ( وطه2016)اياد و انفرم ، ويتفق هذا معوعدد صفوف العرنوصالحبوب بالصف 

من خالل نتائجهم عدم وجود فروق  جدوا( الذين و2010) Moussavinikزيادة عدد الحبوب بالعرنوص، واليتفق مع و إلى دتْ أ

 معنوية في عدد الحبوب بالعرنوص عند الكثافات المختلفة .

غير  وبفارق الهيومك + NPKو الطحالب البحرية + NPKمعنوية فقد تفوقت معاملة  تانكالعضوية ف األسمدةأما تأثير        

 مخلفات األغنام + NPKلوحده و  NPK( بينما معاملتي التسميد المعدني 1-حبة.عرنوص 4481.6و .59493معنوي بينهما وبلغ )

حبة( وهي المحصلة النهائية لعدد  0464.3و 460.37لم تختلف معنوياً  فيما بينها وأعطت أقل عدد حبوب بالعرنوص وبلغت )

( وظروف النمو التي تتيح زيادة 4يص النبات )الجدول،انثر بعدد عروهذه المكونات تتأ، وص وعدد حبوب الصفصفوف العرن

وية انيص الثانجهاض وهي حالة مصاحبة للعريص غير مكتملة األخصاب بسبب زيادة نسبة اإلانيكون عر يصانالعرفي عدد 

معدل حتواء الطحالب البحرية على أحماض أمينية وفيتامينات وعناصر غذائية حسنت من ا إلىوكما قد يعزى (،1990وكي،)الساه

فرصة  رشاً على األوراق أعطتْ  ضافةاإل انو (،2008وطه ، Jensen، 2004و  الخضري )زيادة المساحة الورقية(،)عوامل النم

ستفادة مكونات الحاصل واال إلىتقالها انكبيرة على زيادة تراكم المادة الجافة في المصدربسبب الزيادة في كفاءة التمثيل الضوئي و

 تعمل على زيادة المجموع الخضري والجذري الهيومكأما بالنسبة لدور (،2013) محمد(، وهذا يتفق مع Dell،2003) منها

(، وزيادة عملية التمثيل الضوئي 2007متصاص كميات كبيرة من العناصر الغذائية )خضير ،اوبالتالي يتيح الفرصة للنبات على 

يجابياً على هذه الصفة إعكس انالمصب والتي  إلىستطالة الخاليا وتنشيط الهرمونات وتكوين مواد مصنعة وتحويلها اقسام وانو

 (.2017)عبكة واألسدي ،

 إضافةعند  يصانالعرزيادة عدد الحبوب ب االذين ستنتجو( و2015) آخرون( ومهنا و2006توافق هذه النتائج مع البلداوي )تو 

 .  الطحالب البحريةوالرش ب الهيومكالعضوية  األسمدة

العضوية فقد أظهرت  النتائج تفوق صفة عدد الحبوب بالعرنوص معنوياً  األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و       

بوب  لعدد الح الطحالب البحرية + NPK( مع معاملة 1-نبات.هـ 53333طئة )االو على الكثافة النباتيةالمتوسط األ وأعطتْ 

 NPK( عند معاملة السماد المعدني 1-نبات.هـ 88888(، ويليه معاملة الكثافة العالية )1-عرنوصحبة. .46504بالعرنوص وبلغت )

التتابع، والتي لم تختلف معنوياً مقارنةً بجميع ( على 1-عرنوصحبة. 1500.8و 0502.5بلغت )طحالب البحرية ال + NPKو

أقل عدد حبوب  عطتْ أ إذْ ( عند السماد المعدني لمفرده 1-نبات.هـ 53333و 66666ستثناء معاملة الكثافة )با المعامالت التداخلية

بالنبات مع زيادة  يصانالعرالمعامالت التي تزيد فيها عدد  أن  ( ويظهر 1_حبة.عرنوص 4444.8و .76433)بالعرنوص وبلغت

الورقية والذي  درجات الحرارة وطبيعة نمو صنف النور المنخفض المساحة ارتفاعالكثافة النباتية قد تنتج قلة نسبة الخصوبة بسبب 

 علىللنبات وزيادة في عدد النباتات في وحدة المساحة للحصول  يصانالعريتطلب على بعد وزيادة الكثافة النباتية تضمن تقليل عدد 

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

 األسمدة العضوية 

 

 الكثافة النباتية

b 1.70  e 1.53  ab 2.00  c-e 1.66  de 1.60  88888 

a 1.88  a-c 1.86  ab 2.00  b-d 1.80  a-c 1.86  66666 

b 1.73  de 1.60  b-d 1.80  a 2.06  e 1.46  53333 

 b 1.66 a 1.93  a 1.84  b 1.64  متوسط تأثير األسمدة العضوية 
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قلة  ن  أالتأثير المشترك بينهما والعضوية أو  األسمدةتأثيرالكثافة  النباتية أو  إلىأفضل حاصل حبوب بوحدة المساحة، أو ربما يعود 

العضوية مع  األسمدة إضافة ن  إ( و2013،ات )الخزعلي وآخرونقلة التنافس على متطلبات النمو بين النبات إلى تْ الكثافة النباتية أد

وذلك بسبب تأثيره  الطحالب البحريةأما بالنسبة لتفوق لعرنوص، بي على صفة عدد الحبوب بايجاإالمعدنية أثرت بشكل  األسمدة

 ،(2013،)محمد يصانالعركثر بأعدد حبوب  تْ ادت من كفاءة عملية التمثيل الضوئي بالنبات والتي أعطدزا إذْ المباشر على األوراق 

بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص  يصانالعريجابي على عدد ( في التأثير اإلاألغنامالسماد العضوي )مخلفات دور إلىويعود السبب أ

نتائج مماثلة  إلى( 2015عكس إيجابياً على عدد الحبوب بالعرنوص. توصل مهنا وآخرون  )انالذي و وعدد الحبوب في الصف

 (.2006،البلداوي ) على محصول الذرة الصفراء الهيومكعندما بحثوا تأثير 

 

      1-العضوية وتداخالتها على عدد الحبوب.عرنوص األسمدة( تأثير الكثافة النباتية و5جدول )                        

 

 حبة)غم( : 300وزن  -4

الكثافة  معاملة تفوقت إذْ  بالقياس الى معاملة المقارنة (حبة)غم300معنوياً في وزن  لنباتية أثرتْ الكثافة ا أن   (6)جدولبين من يت      

ختلف الكثافات األخرى معنوياً تبينما لم  غم(، 45.64أعلى وزن للحبوب وبلغ ) ءهاعطاإ( ب1-نبات.هـ 66666)النباتية المتوسطة

( وزن 1-نبات.هـ 53333) والواطئة (1-نبات.هـ 88888)صفة عندالكثافة النباتية العاليةأقل وزن لهذه ال في هذه الصفة وأعطتْ 

( قد 1-هـنبات. 66666حبة في الكثافة المتوسطة ) 300قيم وزن  ارتفاع ن  أغم(على التتابع،  243.8و 142.5)حبة وبلغت300

الكثافة النباتية  ن  أعلى  ر  ها مؤشأنكما ر النورات الذكرية، تفوقها في المساحة الورقية وتراكم المادة الجافة في مرحلة ظهو إلىيرجع 

 (،2013)الخزعلي وآخرون ، وءالتنافس بين النباتات على متطلبات النمو ومنها العناصر الغذائية المتاحة والض منهالعالية يتسبب 

لدرجات الحرارة في مثل هذه الوحدات  ارتفاعزيادة المسافة بين النباتات ينتج  ان إلى، قد يرجع في النبات ارتفاعمنه ج وهذا ماينت

في تراكم المادة الجافة وبالتالي  خفاضانالتنفس الضوئي وزيادة عملية الهدم و ارتفاعو (،1981وآخرون، Jonesالتجريبية )

وهذا ئة عكس المتوقع، )غم( في الكثافة الواط ةلمادة الجافة في مرحلة األزهار الذكري( وا2خفضت المساحة الورقية للنبات)دسمان

 استخداموجود فروقات معنوية في وزن الحبوب عند  إلى ا، الذين توصلو(2014)، احمدو ان( وحرج2011يتفق مع  كنوش )

عدم وجود فروق معنوية في هذه الصفة عند  توصلوا، الذين (2017ووهيب وآخرون ) (2018طه ) الكثافة النباتية، وال يتفق مع

 زيادة الكثافة،

المصب  إلىتقالها انقلة التنافس بين النباتات على المواد األيضية الواردة من المصدر وعوامل النمو و إلىوكما قد يعزى ذلك  

ع تواجد حجمه النهائي م إلىيصل النبات  إذْ خر حياة النبات آأعطى زيادة في وزن المادة الجافة في الحبوب وهذا ما يحدث في 

زيادة المسافة بين النباتات وعلى أبعاد متساوية يزيد من عوامل النمو  كفاءة  إلىأو ربما يعود السبب  المواد المصنعة بشكل كاف  

والتي تسبب زيادة في  المصب إلىعملية التمثيل الضوئي وزيادة المساحة الورقية وهذا يزيد من الموادالمصنعة بالنبات وتحويلها 

الكثافة النباتية العالية أعطت زيادة في التنافس بين النباتات والتي يخفض من عملية صافي  انو(، 2002 وزن الحبوب )الساهوكي،

 انوحرج (2013(، وهذا يتماشى مع الخزعلي وآخرون)2004وآخرون،  O , Nill)  متالء الحبةاالتمثيل الضوئي  خالل 

 .(2017) آخرونهيب وو( و2014)احمدو

ها من الصفات التي تتأثر بالعوامل البيئية نإ إذْ العضوية المختلفة،  األسمدةبينما يالحظ عدم وجود فروق معنوية بين معامالت       

وزن الحبوب  ن  إْذ إا ما توزعت العناصر الغذائية التي تحقق متطلبات النمو كما في فرضيات هذا البحث. إذ السيماقليل التباين 

وآخرون  Andradeيضية المتوفرة )يتحدد تبعاً لنشاط نباتات الصنف وعدد الحبوب بالعرنوص المتكونة في النبات وكمية المواد األ

 ،2000 .) 

ال يتفق العضوية، و األسمدة إضافةعدم وجود تأثير معنوي على وزن الحبوب عند ب(، 2014) آخرونو Azeemو هذا يتفق مع و

فروق معنوية في هذه الصفة عند  وجود استنتجوا( الذين 2018( والجبوري )2017وعبكة واألسدي )( 2015) آخرونومع مهنا 

 العضوية . األسمدة إضافة

حبة منخفضة في  300وزن  ةقيم تانكالكثافة العالية  انالعضوية فيالحظ  األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و       

 زيادة عدد حبوب العرنوص إلىالتأثير المشترك لها لألسمدة العضوية قد يعود  ن  أه ويعتقد واعانجميع معامالت التسميد العضوي ب

 أقل أعطتْ ( والسماد المعدني لمفرده والتي 1-نبات.هـ 53333) معاملة التداخل بين الكثافة أن  ا مع زيادة التنافس بين النباتات، كم

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

 األسمدة العضوية

 

 الكثافة النباتية

a 488.48 a 500.81  ab 484.70  a-c 465.89  a 502.50  88888 

a 466.44  a-c 475.50  a 489.96  a-c 466.54  c 433.76  66666 

a 470.01  a 504.46  a-c 470.26  a-c 460.47  bc 444.84  53333 

 a 493.59  ab 481.64  b 464.30  b 460.37  متوسط تأثير األسمدة العضوية 
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درجات الحرارة في  ارتفاعزيادة عمليات الهدم نتيجة للتنفس الضوئي و إلىغم( قد يرجع 40.73حبة والتي بلغت) 300وزن ل 

 + NPK( عند معاملة  1-نبات. هـ 66666الكثافة الواطئة وبالتالي ينعكس على معدل وزن الحبة، بينما تفوقت الكثافة النباتية )

عطائها أعلى وزن  للحبوب إب الطحالب البحرية + NPKلمفرده و NPKوالسماد المعدني  مخلفات األغنام + NPKو الهيومك

 88888و 53333ليه الكثافة النباتية الواطئة والعالية )ت، وغم(على التتابع 45.25و 46.76و 46.99و 847.1)غم( وبلغت )

 الطحالب البحرية + NPKلمفرده و  NPKوالسماد المعدني  األغناممخلفات  + NPKو  الهيومك+  NPK( عند معاملة 1-نبات.هـ

نبات.  88888)الكثافة النباتية العالية استخدامغم( عند  40.73)حبة بلغت 300أقل وزن ل  تانكنما وبفارق غير معنوي بينهم، بي

قلة التنافس  إلىعمل الكثافة النباتية القليلة ت إذْ التأثير المشترك بينهما  إلىوربما يعود السبب  الهيومك + NPK( وعند معاملة ال 1-هـ

ينشط من عمل الهرمونات  الهيومك إضافة ن  إو (،2013، آخرونل النبات )الخزعلي وعلى عوامل النمو  في التربة وفوقها وداخ

( Akinace ،2011و Buyukkeskinمتصاص العناصر )وزيادة تحسين النمو الخضري والجذري للنبات فضالً عن زيادته ال

يعطي فرصة أكبر  إذْ وعدد األوراق في النبات  ،دة المساحة الورقية للنباتوبالتالي يزيد من كفاءة عملية التمثيل الضوئي بفعل زيا

 Andradeالمصبات والتي تزيد من وزن الحبوب وزيادة عدد الحبوب ) إلىتقالها انمواد جافة مواد مصنعة أيضية و تاجنإل

( مخلفات األغنام + NPKالعضوية ) األسمدة زيادة الكثافة النباتية يقلل من هذه الصفة في حين أعطتْ  ان( ويالحظ 2000وآخرون،

(، الذي توصل 2017، وهذا يتماشى مع الدليمي )افة في حبوب الذرة الشاميةللحبوب بسبب زيادة تراكم المادة الج حاصل وزن عال  

 العضوية. األسمدةالكثافة النباتية مع  استخداموجود فروق معنوية في هذه الصفة عند  إلى

حبة)غم( 300العضوية وتداخالتها على وزن  األسمدة( تأثير الكثافة النباتية و6جدول )  

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

العضوية األسمدة  

 

 الكثافة النباتية

b 42.51  cd 42.10  d 40.73  b-d 42.49  a-c 44.72  88888 

a 46.54  a-c 45.25  a 47.18  a 46.99  a 46.76  66666 

b 43.82  A-c 44.33  ab 45.26  a-c 44.85  d 40.83  53333 

 a 43.89  a 44. 93   a 44. 77   a 44.10   العضوية األسمدةمتوسط تأثير  

 

 1-حاصل الحبوب غم.نبات -5

فقد تفوقت الكثافة النباتية المتوسطة  1-على صفة حاصل الحبوب غم.نبات اً معنوي اً للكثافة النباتية تأثير ن  أ (7)يوضح جدول        

( في حين أعطت الكثافات األخرى 1-غم. نبات 3135.4)وبلغ 1-عطائها أعلى حاصل للحبوب غم.نباتإ( ب1-نبات. هـ 66666)

%( مقارنة بالكثافة العالية  16.5و %17.3نسبة الزيادة بلغ ) تانكوتأثيرات غير معنوية لهذه الصفة وبفارق غير معنوي بينهم 

( في حاصل الحبوب النبات الفردي بتفوقها في عدد 1-نبات.هـ 66666) سطةوالواطئة على التوالي ويرجع تفوق الكثافة المتو

 خفاضان ن  أ إلىوهي المكونات األساسية لحاصل الحبوب، ويعود حبة)غم( 300دد حبوب العرنوص ووزن في النبات وع يصانالعر

عملية  زيادة في الي أعطتْ احة الورقية للنبات وبالتقلة التنافس على مصادر النمو المختلفة زادت من المس إلى الكثافة النباتية أدتْ 

سبب زيادة مكونات  ن  أ( و2011،)يعقوب ونمر في النبات يصانالعروعدد  زيادة في وزن الحبوب التمثيل الضوئي والتي أعطتْ 

هذه تكون مرتبطة بمعظم صفات النبات )مكونات أن  الحاصل هو الزيادة في متطلبات النمو وغيرها من عوامل النمو ويالحظ 

زيادة في حاصل  كل هذه المكونات أعطتْ  غم(حبة)300وزن وعدد الحبوب بالعرنوص و في النبات يصانالعراصل( من عدد الح

وجود تأثيرات معنوية عند الكثافة  إلى اتوصلو (2018وطه) (2014) احمدو انحرج، وهذا يتفق مع 1-النبات الفردي غم. نبات

 بعدم وجود فروق معنوية في حاصل الحبوب للنبات الفردي .( 2015قيرة والشعبي )ف المختلفة في حاصل الحبوب، وال يتفق مع

فقد تفوقت   1-العضوية سلكت نفس سلوك الكثافة النباتية بتأثيرها المعنوي على حاصل الحبوب غم. نبات األسمدةتأثير  ن  إ      

( وبفارق 1-غم.نبات .6126و 4134.1للحبوب وبلغت)عطائها أعلى حاصل إب  مخلفات األغنام + NPKو الهيومك + NPKمعاملة 

لمفرده أقل حاصالً للحبوب وبفارق غير معنوي بينهما مع معاملة   NPKالسماد المعدني  غير معنوي بينهما، في حين أعطتْ 

NPK + مخلفات األغنام إضافةتفوق معاملتي  إلىويرجع ذلك ، (1-غم.نبات .89117و.68110وبلغت) الطحالب البحرية 

أقل حاصل للحبوب في معاملة التسميد المعدني لوحده  في حين أعطتْ )غم(  حبة300يص النبات ووزنانفي عدد عر الهيومكو

الذي زاد من خصوبة التربة وتطوير  الهيومكو مخلفات األغنامدور  إلىكما قد يعزى ذلك  ،(1-غم.نبات 110.7)النبات وبلغت

متصاص العناصر المعدنية والماء وتيسير جاهزيتها في منطقة الريزوسفير ازاد من  ذيالمجموع الخضري والجذري للنبات وال

زيادة في الوزن الجاف  ( والتي أدتْ 2على العناصر الكبرى بنسب عالية )جدول ، احتوائهبسبب  ، أو(2017)خليفة وآخرون ،

يجابياً على صفة إعكس انلعرنوص والذي في النبات وعدد الحبوب بالصف وعدد الحبوب با يصانالعرللمجموع الخضري وعدد 

(،الذين 2018والجبوري ) (2015)والخفاجي (2014) وآخرون Gomaa ، وهذا يتفق مع، الجداول1-حاصل الحبوب غم.نبات

 العضوية.  األسمدةضافات إوجود فروق معنوية في حاصل الحبوب عند  استنتجوا

معنوياً في حاصل الحبوب وتفوقت الكثافة النباتية المتوسطة  ر  العضوية أث   األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و         

وبفارق غير (، 1-غم.نبات 1151.3عطائها أعلى حاصل للحبوب وبلغت)إب الهيومك + NPK( عند معاملة 1-نبات.هـ 66666)
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(، ويالحظ من 1-غم.نبات .36137) التي أعطتْ  مخلفات األغنام + NPKو (1-نبات.هـ 53333)الواطئةمعنوي مع معاملة الكثافة 

على حاصل الحبوب واليظهر فروقات  الطحالب البحرية + NPKو NPKلم يؤثر معنوياً  أن ه حصائيخالل نتائج التحليل اإل

( عند معاملة التسميد المعدني 1-نبات.هـ 53333الكثافة النباتية الواطئة ) ، في حين أعطتْ الكثافة النباتية العالية  استخداممعنوية عند 

العضوية  األسمدةالنباتية أو  دور الكثافة إلى(، والسبب في ذلك يعود ربما 1-غم.نبات 087.6)أقل حاصل للحبوب وبلغ NPKلمفرده 

عتراض أكبر مساحة ممكنة من اتات وبالتالي النباتضليل  من نسبة الكثافة النباتية خفضتْ  خفاضان ن  أأو تأثير مشترك بينهما، 

العضوية  األسمدة إضافة ن  إو ،(2017مكونات الحاصل )الرومي،  إلىاألوراق لضوء الشمس وتكوين مواد مصنعة وتحويلها 

العضوية  األسمدة إضافةتقليل الكثافة النباتية و انوفرت كميات كبيرة من العناصر المعدنية في التربة وجاهزيتها للنبات بشكل أكفأ و

قلة التنافس على المواد األيضية وزيادة العناصر المغذية في التربة وزيادة المادة  العضوية  إلى تْ المعدنية أد األسمدةالمشتركة مع 

ستفادة من عملية التمثيل فرصة أكبر لألوراق من اال ( وهذه أعطتْ 2009وآخرون ، Katkat) لتهويةحتفاظ بالرطوبة واواال

 يصانالعرزيادة في عدد  مصباتها والتي أعطتْ  إلىالضوئي وزيادة تراكم المادة الجافة في النبات وتحويلها من أماكن تصنيعها 

 (.1-يجابياً على حاصل الحبوب )غم.نباتإ تْ عكسان)غم( والتي حبة 300د الحبوب بالعرنوص ووزن بالنبات وعد
 جدول )7( تأثير الكثافة النباتية واألسمدة العضوية وتداخالتها على حاصل الحبوب غم.نبات-1

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

العضوية األسمدة  

 

 الكثافة النباتية

b  115 .39  ef 102.67  bc 128.47  de 109.90  b-d120.52  88888 

a 135.43  bc 133.68  a 151.31  bc 132.78  b-d123.94 66666 

b 116.23  c-e 117.32  b-d 122.63  ab 137.36  f 87.60  53333 

 bc 117.89  a 134.14  ab 126.6  c 110. 86 العضوية األسمدةمتوسط تأثير     

 

 ( : 1-حاصل الحبوب )كغم.هـ -6

تفوقت الكثافة النباتية المتوسطة  إذْ ( 1-معنوياً في حاصل الحبوب )كغم.هـ الكثافة النباتية أثرتْ  ن  أ( 8)يوضح الجدول           

الكثافتين العالية والواطئة متوسط  بينما أعطتْ (، 1-كغم.هـ 9212.9)عطائها أعلى حاصل للحبوب وبلغتإ ( في1-نبات. هـ 66666)

نسبة الزيادة في حاصل الحبوب  تانك( وبفارق غير معنوي بينهما، و1-كغم.هـ 7435.6و 8478.0أقل لحاصل الحبوب وبلغ )

-نبات.هـ 88888%( مقارنة مع الكثافة العالية ) 8.6)و (1-نبات.هـ 53333%( مقارنة مع الكثافة الواطئة ) 23.9)( بلغت1-)كغم.هـ

وب مع الحاصل حاصل الحب ن  أالحبوب وختالف حاصل ا إلى النباتية التي أدتْ ختالف الكثافة ا إلى(، والسبب في ذلك يعود 1

 البيولوجي

يجابياً على هذه إ حبة 300دد الحبوب بالعرنوص ووزن بالنبات وع يصانالعر حاصل حبوب أكثر ويؤثر عدد أعطتْ  كلما زاد 

يد من نمو المحصول مع تقليل الكثافة النباتية التي يقلل من التنافس بين النباتات على متطلبات النمو ويز إلىأو ربما يعود  الصفة،

 ورشامع كاظم ويتفق  (،Pettit ،4200)بالمص إلىزيادة عملية التمثيل الضوئي وتجميع المادة الجافة وتحويلها من المصدر

الكثافة النباتية العالية،  استخدامفي حاصل الحبوب عند  ةوجود تأثيرات معنوي إلى ا( عندما توصلو2016) ايادو ان( وفرم2014)

 ( بعدم وجود فروق معنوية في حاصل الحبوب عند الكثافة المختلفة.2015فقيرة والشعبي )مع  وال يتفق

 

(  في حين 1-كغم. هـ 9799.5لمفرده وبلغ ) NPKالعضوية فقد تفوقت معنوياً معاملة التسميد المعدني  األسمدةأما بالنسبة لتأثير    

أقل حاصل للحبوب وبلغت  الهيومك + NPKمعاملة  ( وأعطتْ 1-. هـ)كغموية معنوياً في حاصل الحبوب العض األسمدةؤثر تلم 

يجابي التأثير اإل إلى، والسبب في ذلك يعود الهيومك + NPK%( مقارنة مع معاملة 37الزيادة بلغت ) تانك( و1-كغم.هـ 7154.3)

زيادة المساحة الورقية للنبات  تْ زيادة في جاهزية العناصر الغذائية وزيادة تصنيع الغذاء والتي أد تي أعطتْ لألسمدة المعدنية ال

حبة عند هذه المعاملة  300أزدياد وزن  (،2013والزبيدي ،زدادت تراكم المادة الجافة )الجبوري ا( وبالتالي 7ل )جدول،الكام

 ( 1-ـيجابياً في حاصل الحبوب )كغم. هإ تْ عكسانوبالتالي 

(، وهذا 2007،وآخرون Silwanaنباتات الذرة الصفراء ) إلى NPKالسماد المعدني  إضافةية عند تاجنإوتم الحصول على أعلى 

للحبوب عند  حاصل عال   إلىمن خالل دراساتهم  استنتجوا( الذين 2018) آخرون( وحسين و2017) أثيريتماشى مع الحلفي و

 (.2018( وطه )2017) آخرونمع  خليفة و ، وال يتماشىالعضوية األسمدة إضافة

تفوقت الكثافة  إذْ ( 1-.هـثرت معنوياً في حاصل الحبوب)كغمالعضوية فقد تأ األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و        

ب عطائها أعلى حاصل للحبوإلمفرده ب NPK( عند معاملة التسميد المعدني 1-نبات.هـ 88888و 66666نباتية المتوسطة والعالية)ال

 NPKمعنوياً في كل من معاملة  ؤثرْ لم ت، في حين التتابع وبفارق غير معنوي بينهماعلى (1-كغم.هـ 10594.4و 11017.1وبلغت )

 ، على التوالي الطحالب البحرية + NPKو معاملة  الهيومك + NPKمعاملة و مخلفات األغنام +
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 6257.1حاصل للحبوب وبلغت) أقل الطحالب البحرية + NPK( عند معاملة 1-هـنبات.33335الكثافة النباتية الواطئة ) عطتْ أو

المعدنية التي تعمل على زيادة نمو النبات الذرة الشامية وذلك عن طريق زيادة كفاءة عملية  األسمدةدور  إلى(، وهذا يعزى 1-هـكغم.

زيادة  إلى( وبالتالي يؤدي Pettit  ،2004المصبات ) إلىتقالها من مصادر تصنيعها انالمادة الجافة و تاجنإالتمثيل الضوئي و

 .(1-هـاً على حاصل الحبوب )كغم.ييجابإ تسعكنأوالتي  ،)غم(حبة 300وزن د الحبوب بالعرنوص ومكونات الحاصل )عد

 جدول )8( تأثير الكثافة النباتية واألسمدة وتداخالتها على حاصل الحبوب كغم.هـ-1  

 

 دليل الحصاد % : -7

( وبلغت 1-نبات.هـ 66666)النباتيةتفوقت الكثافة  إذْ الكثافة النباتية أثرت معنوياً في دليل الحصاد  ن  أيبين  (9)الجدول        

( وبفارق معنوي بينهما مقارنة بين الكثافتين العالية والواطئة والذي سجل أقل نسبة لدليل الحصاد وبفارق غير معنوي 43.47)

تفوق هذه الكثافة في  إلى%( للكثافة المتوسطة مقارنة بهما على التتابع، ويعود 10.1%و 8.6نسبة الزيادة بلغت ) تْ انكو بينهما

على مستوى النبات  ةعدد نباتات مثالي إلىيجابياً في دليل الحصاد % ويعزى ذلك إ تعكسان(، مما 1-حاصل الحبوب )غم.نبات

زيادة للنمو  امتصاصها من قبل النبات والتي أعطتْ الفردي مما يقلل من التنافس على متطلبات النمو وزيادة في توفير المغذيات و

عدم وجود  إلى( الذي توصل 2017)آخرونوهيب ويجابياً على دليل الحصاد، ويتماشى مع إعكس انوالجذري والتي  الخضري

 .المختلفةالكثافات النباتية  هاستخداملحصاد عند فروق معنوية في دليل ا

العضوية في صفة دليل الحصاد وهذا يتماشى مع  األسمدة استخدامظهر فروقات معنوية عند تلم نتائج اليالحظ من خالل         

 ( بعدم وجود تأثيرات معنوية في هذه الصفة .2018وطه ) (2017) آخرونوهيب و

 الكثافة تأثيرهما معنوياً في متوسطات هذه الصفة وأعطتْ  انالعضوية فك األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و         

أعلى دليل للحصاد  الهيومك + NPKلمفرده و NPK( عند معاملة التسميد المعدني 1-هـنبات. 66666النباتية المتوسطة )

( عند معاملة التسميد المعدني 1-هـنبات. 53333الكثافة النباتية الواطئة) ل أعطتْ ، بالمقاب%(على التوالي 174.4و 145.5وبلغ)

 الهيومك إضافةو (1-نبات. هـ 66666)تفوق معاملة الكثافة المتوسطة إلى%(، ويرجع السبب  .3836أقل دليل للحصاد وبلغت )

 لمفرده NPK  دليل الحصاد في معاملة التسميد المعدني زيادة على دليل الحصاد%. أما  تْ عكسانوالتي  في حاصل حبوب النبات

العضوية أو التأثير المشترك  األسمدةدور الكثافة النباتية أو  إلى، كما قد يعود السبب الحاصل البيولوجي للنبات خفاضان إلىيرجع 

متصاصها من قبل جذور النباتات ومالئمة الظروف ورفع كفاءة افي توفير العناصر الغذائية وزيادة  بين العاملين والتي أسهمتْ 

تقال المواد انوزيادة  ،وتجميع أكبر مادة جافة ،( للقيام بفعاليته الحيوية2009، وآخرون ان)فرحالهيومكعملية التمثيل الضوئي بفعل 

مة الكثافة النباتية مع توفر متطلبات النمو للمحصول ئمال نأ( و1990المصب )الساهوكي،  إلىاأليضية المصنعة من المصدر 

  يجابياً على حاصل دليل الحصاد .إ تْ عكسانوالتي 

 

 

 

العضوية وتداخالتها على دليل الحصاد % األسمدة( تأثير الكثافة النباتية و9جدول )  

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

طحالب 

 بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

العضوية األسمدة  

 

 الكثافة النباتية

b 40.03  ed 39.00  cd 40.60  ed 39.09  b-d 41.44  88888 

a 43.47  bc 42.47  ab 44.17  b-d 41.72  a 45.51  66666 

b 39.49  cd 39.69  d 39.40  bc 42.48  e 36.38  53333 

 a 40.39  a 41.39  a 41.10  a 41.11   العضوية األسمدةمتوسط تأثير  

 

 نسبة البروتين % : -8

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

 األسمدة العضوية

 

 الكثافة النباتية

b 8478.0  b 9138.8  d - 6851.9  d-f 7327.1  a 10594.4  88888 

a 9212.9  bc8912.3  b-d8070.3  bc 8852.2  a 11017.1  66666 

c 7435.6  f 6257.1  ef 6540.6   b 9157.9  c-e7786.9 53333 

 b8102.7  c 7154.3  b 8445.7  a 9799.5  متوسط تأثير األسمدة العضوية 
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، وهذا ما يؤكد البروتين باتية المختلفة في نسبةالكثافات الن استخدامفروقات معنوية عند  عدم ظهور( 10يوضح الجدول )        

 لينا، وهذا يتفق مع  عبد الحميد وفي هذه التجربة مةزيادة الكثافة النباتية وزراعتها بكثافات أعلى من الكثافات المستخد إلىية انمكإ

الكثافة  نأستنتج ا إذْ (، 2014) حرجان واحمدالكثافات المختلفة لم تؤثر على نسبة البروتين، واليتفق مع  ن  أ ا(، الذين وجدو2011)

 النباتية أثرت معنوياً على النسبة المئوية للبروتين. 

العضوية المختلفة  األسمدة استخدامها لم تختلف معنوياً فيما بينها عند انبنفسها العضوية السلوك الكثافة النباتية  األسمدة وسلكتْ        

عدم  إلى ا( عندما توصلو2018( وطه )2016) Zen El- Deinو   El-Shafeyولم تؤثر في نسبة البروتين، وهذا يتماشى مع 

( 2017) آخرون( والدليمي و2006البلداوي)يتفق مع العضوية، وال األسمدة إضافةوجود فروق معنوية  في نسبة البروتين عند 

 العضوية. األسمدة إضافةوجود فروق معنوية في النسبة المئوية للبروتين عند  استنتجوا( الذين 2018الجبوري )و

 إذْ معنوياً في نسبة البروتين في الحبوب الذرة الشامية  العضوية فقد تفوق األسمدةأما بالنسبة للتداخل بين الكثافة النباتية و          

  NPKو معاملة  مخلفات األغنام + NPK( عند معاملة 1-نبات.هـ 66666و 53333باتية الواطئة والمتوسطة )تفوقت الكثافة الن

 %( على التتابع، وبفارق غير معنوي بينهما،  11.73و12.094أعلى نسبة للبروتين وبلغت ) بأعطائها الطحالب البحرية +

لمفرده على  NPKو السماد المعدني  الهيومك + NPK( عند معاملة 1-نبات. هـ 53333ويليه كل من الكثافة النباتية الواطئة )

أعلى نسبة للبروتين، في حين  الهيومك + NPKعند معاملة ( 1-نبات .هـ 88888) النباتية العاليةظ أعطت الكثافة التوالي بينما يالح

 96.96أقل نسبة للبروتين وبلغت ) الطحالب البحرية + NPK( عند معاملة 1-نبات. هـ 53333الكثافة النباتية الواطئة ) أعطتْ 

دور  إلىالعضوية أو التأثير المشترك بينهما أو يعود  األسمدةتأثير الكثافة النباتية أو تأثير  إلى%(، والسبب في ذلك يعود ربما 

 العضوية والمعدنية وبتأثير مشترك بينهما، األسمدة

نسبة زدياد استفادة من متطلبات النمو ومن ثم اال تْ الكثافات الواطئة أعطت فرصة كبيرة للنباتات لتجنب المنافسة وبالتالي زاد ان 

العضوية  األسمدةحتواء اأو بسبب  مكونات الحاصل وزيادة نسبة البروتين بالحبوب، إلىالسكريات واألحماض النباتية وتحويلها 

 زيمات وزيادة العمليات الحيويةن( ويزيد من تنشيط  فعالية االAuthors ،2006على نسبة عالية من النتروجين والفسفور ) الهيومك

يجابياً على زيادة إالحبوب وهذا ينعكس  إلىحماض األمينية فتتحول هذه المركبات صنع الغذاء وزيادة السكريات واأل ولها أهمية في

(، مما El- Shafey ،2016 و Zen el Deinو 2014، آخرونو  Gomaaنتائج مشابهة مع)ال في الحبوب وهذهنسبة البروتين 

 بسبب جاهزية تلك العناصر في التربة، ستفادة منها من قبل النباتات زادت من فرصة اال

على نسبة عالية من  مخلفات األغنامحتواء اعطائها أعلى نسبة للبروتين هو إفي  مخلفات األغنام + NPKسبب تفوق معاملة  نأو

 يجابياً في زيادة نسبة البروتين . إعكس انيدخل في تركيب البروتين مباشرةً وهذا  ذي( وال2النتروجين )جدول ،

العضوية وتداخالتها على نسبة البروتين  األسمدة( تأثير الكثافة النباتية و10جدول )  

متوسط تأثير 

الكثافات بين 

 النباتات

NPK 

+ 

 طحالب بحرية

NPK 

+ 

 الهيومك

NPK 

+ 

 مخلفات أغنام

NPK 

 

العضوية األسمدة  

 

 الكثافة النباتية

a 9. 82   b-e 9.29  ab 11.24  e 8.20  de 8.38  88888 

a 9.67  a 11.73  c-e 8.75  b-e 9.29  b-e 8.90  66666 

a 10.14  e 6.96  a-c 10.93  a 12.09  a-d10. 57  53333 

  a 9.33   a 10.30  a 9.86  a 9.28   العضوية األسمدةمتوسط تأثير  
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