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بعض  الدبالية في  األحماضبالورقي  المعدني والرش دراسة تأثير التسميد
 ( 82)صنف غوطة  ءمحصول الذرة الصفرال نتاجيةال صفات ال

 ( 2) الزعبيمحمد منهل و  (1) البلخيأكرم و   (1) *هيا محمد الموح الشمري 
 دمشق، دمشق، سورية.قسم علوم التربة، كلية الهندسة الزراعية، جامعة  (1)
 سورية.دمشق، إدارة بحوث الموارد الطبيعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  (2)

 ( hayaalshemary92511@gmail.com. هيا الشمري. البريد اإللكتروني: الباحثةللمراسلة: )*

 30/11/2021: تاريخ القبول         22/04/2021 تاريخ االستالم:

 : ملخصال
بهدف   ،دير الزور  -سعلوبحوث  في محطة    2019أجريت التجربة خالل الموسم الزراعي  

 إنتاجيةوتأثير ذلك في  ،معرفة إمكانية استبدال جزء من األسمدة المعدنية باألسمدة العضوية
حيث تضمنت .  82( صنف غوطة  .Zea mays Lالحبوب ومكونات محصول الذرة الصفراء )

 سماد معدني  D2:،  %100  : سماد معدنيD1  ،د: شاهD0  الت وهي( معام5الدراسة )
 KOH ص  % + مستخل75  سماد معدني  D3:،  دباليةحموض  KOH   % + مستخلص100

وضعت وفق ،  دباليةحموض  KOH   % + مستخلص05  سماد معدني  D4:،  دباليةحموض  
  األحماض بدراسة تسميد  الاستخدم في    ،مكررات  ثالثةـتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وب

لمستخلص   األغنام الدبالية  المعاملة   .مل/لتر  2.5بمعدل    روث  تفوق  النتائج   D2أظهرت 
 (، طن/هكتار  7.96)  فيها  نتاجيةبلغت اإل   إذ  ،نتاجيةواإل  العرنوس  في جميع صفاتمعنويًا  

(، كما أوضحت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين طن/هكتار 3.07معاملة الشاهد )في  أما
من حيث نسبة التسميد المعدني يمكن اعتمادها   خفضهي األ  D3ولكون    ،( D1،D3كل من )

 التسميد المعدني المضافة للتربة.   معدالتضمن ظروف ومنطقة التجربة نفسها للتخفيف من  
 . نتاجيةالمعدني، اإل التسميد ،الرش بمحاليل الدبال الذرة الصفراء، الكلمات المفتاحية:

 المقدمة: 
للغذاء البشري  اً ساسيأ اً مقوم تعد الذرة الصفراء إذ جدًا في سورية والعالم،  المهمةمحصول الذرة الصفراء من المحاصيل  يعد

 ,Singhal)  أهمية كبيرة في تغذية الماشية كعلف أخضر وسيالجلها  أن  ، كما  (Duvick, 1996)  على مستوى العالم

تعد مادة    إذ،  ذلك باتباع طرق مختلفة للتسميدو   ،ق جديدة لتحسين حاصل الذرة الصفراءائمما يستدعي التفكير بطر ،  (1999
النباتية والحيوانيةإالدبال   المواد  النواتج الطبيعية لتحلل    أحماض الهيوميك و    أحماضهي    :مكونات  ةوتشمل ثالث  ،حدى 

أن طريقة التسميد الورقي ذات كفاءة وفاعلية في تغذية النبات، وذلك لسرعة   Brayan (1999)وأشار  ،الفولفيك والهيومين
 امتصاص العناصر الغذائية ألجزاء النبات بصورة متساوية.

mailto:hayaalshemary92511@gmail.com
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أّن حامض الهيوميك يدخل كمصدر مكمل للفينول المتعدد في المراحل األولى  Kingman  (1998  )و  Seen  وقد أوضح
تزداد فعالية النظام    إذللنبات،  زيادة الفعالية الحيوية    إلى تنفسي وهذا بدوره يؤدي    اً كيميائي  اً وسيطيعمل    النبات، والذيلنمو  

 المادة الجافة.   إنتاج  الجذري، ويزداداإلنزيمي، ويزداد انقسام الخاليا، وتطور النظام 
دراس )  Neri  ةوبينت  على  (  2002وزمالؤه  تركيبها  في  تحتوي  التي  العضوية  بالمخصبات  النباتات   األحماضّأّن رش 
، يةزيادة اإلنتاجو وزيادة مساحة مسطحها الورقي ومحتوى األوراق من الكلوروفيل،    التي تسرع نمو الذرة الصفراءاألمينية،  

  إلى Robert (2003 )و  Pettitأشار   حيائية.، وزيادة قدرة النبات على تحمل بعض اإلجهادات البيئية واألاوتحسين نوعيته
 إلى مل كمادة محفزة عضوية في عمليات حيوية كثيرة تؤدي  تع  هيف  ،زيد انتاجيتهاتو   ،أنها تعمل على تنشيط أنزيمات النبات

    مينية وتسهم في رفع كفاءة عملية البناء الضوئي.األ  األحماضتزيد من تطور الكلوروفيل والسكريات و و زيادة نمو المزروعات،  
بأ Gulser  (2005)و  Ayas  وذكر الصفراء  الذرة  نباتات  أد  أحماضن رش  الخاليا من    إلى  ىالهيوميك  زيادة محتوى 

 .ازيادة ارتفاع الساق وقطره إلى  أدى مماو  ،الخاليا استطالةوبالتالي زيادة انقسام و  ،اآلزوت

  الهيوميك تأثير هرموني إذ تؤثر على بروتوبالزم الخلية والجدار   حماضأن ألMalakoti  (2005  )و  Samavat  كما بين
 سرعة انقسام الخاليا ونموها وبالتالي زيادة ارتفاع النبات.  إلىالخلوي، مما يؤدي 

 إنتاجيةة معا يمكن من الحصول على خصائص  ن استخدام االسمدة العضوية والمعدنيأ(  2006) وزمالءه  Majidian  كروذ
وتحسين    ،تقليل من استخدام االسمدة المعدنيةال  إلى باإلضافة    ،اً ونوعية للذرة الصفراء أفضل من استخدام كل منهما منفرد

 خصائص التربة. 
 ، كان له تأثير معنوي في زيادة عدد األوراق  Vit-org( أن رش النباتات السماد العضوي  2009والحظ حسين وزمالءه، )

 النبات. إنتاجيةو  ،احة الورقيةوالمس ،وتركيز الكلوروفيل
ن آلية امتصاص األسمدة الدبالية عند رشها على األوراق، يكون من خالل الثغور، ثم المسافات  أ  إلى   ( 2010)  مجيدأشار  

 الغشاء البالزمي وخاليا الميزوفيل.   إلىالبينية في الجدار الخلوي، وصوال 
الهيوميك أدى(  2011وزمالءه )  Shahryari  كما بين  الذرة الصفراء بأحماض  زيادة ارتفاع الساق   إلى  أن رش نباتات 

مونيوم والبوتاسيوم  األ  :مثل  ،يونات أحادية التكافؤالهيوميك تزيد من امتصاص األ  أحماضوالغلة من الحبوب كون    ،اوقطره
 .عن طريق تسريع االمتصاص النشط لجذور النبات

زيد  يمينية بشكل مباشر، وبالتالي األ األحماضالهيوميك على األوراق يزود النبات ب أحماضن رش ( أ 2012( وبين الزوفي
 من تكوين البروتينات ومن ثم زيادة النمو. 

زيادة معنوية في كل من عدد االوراق   إلىن المعاملة بحمض الهيوميك أدت  أ   إلى   (2015(  زمالءه،و مهنا    من   ل شار كأو 
نسبة التصافي  ، و عرنوسعدد ووزن الحبوب في ال ، و لعرنوسارتفاع النبات واو   ،دليل المسطح الورقيو   ،على النبات الواحد

 .( طن/هكتار)الغلة الحبية (، و %)
 ( وحاصل الحبوب /نبات مقارنةً 2م سوالمساحة الورقية )  ، رتفاع النبات )سم(ازيادة    إلى  تهفي دراس   (2015 (اشار الخفاجي

 .مل/لتر 2.5 عند الرش بحامض الهيوميك بمعدل الشاهدمع معاملة 
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في دراسة لتأثير الصنف والرش بحامض الهيوميك في نمو وإنتاجية محصول الذرة الصفراء   (2017 (عكبة واالسدي  بين
(Zea mays l.  أنه تفوق الصنف فجر ،)غ/ل لحامض الهيوميك والتداخل بينهما، إذ أعطى أعلى    2.0والرش بتركيز    1

متوسط الرتفاع النبات وعدد األوراق الكلي والمساحة الورقية ودليلها ومحتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي، وعدد العرانيس 
 في النبات وعدد الحبوب في العرنوس وإنتاجية الحبوب.

في بعض صفات النمو، وغلة الذرة الصفراء    زوتي  تأثير الرش بحمض الهيوميك والتسميد اآلفي دراسة    (2019 (وبين خضر
( أن زيادة عدد مرات الرش أدت لزيادة عدد األوراق في النبات، ودليل المسطح الورقي، وارتفاع النبات، 82)صنف غوطة  

زيادة عدد األوراق،   إلى ي  اآلزوتمعدالت التسميد    وتحسن في صفات العرنوس والغلة الحبية ومكوناتها. وكذلك أدت الزيادة في
على صفات العرنوس والغلة الحبية ومكوناتها، وحققت معاملة   ودليل المسطح الورقي، وارتفاع النبات، مما ينعكس إيجاباً 

  أعلى من خالل الحصول على    هكتار أفضل النتائج/Nكغ    120ي  اآلزوتالرش مرتين بالتزامن مع استخدام معدل التسميد  
 ( كغ/هكتار.7229.25غلة حبية )

 مبررات الدراسة: 
تلوث التربة والبيئة،   إلىتكمن أهمية هذه الدراسة في أن اإلضافات الزائدة من األسمدة الكيميائية تؤدي على المدى البعيد  

مكملة للسماد الكيميائي.    تشكل األسمدة الدبالية وسائل إذعلى ارتفاع أسعار هذه األسمدة، وعدم توفرها بشكل كبير،   عالوةً 
أهمية دور هذه األسمدة العضوية في إمداد النبات   إلىوتقلل من معدالت إضافته، فقد أشارت العديد من الدراسات المرجعية  
 بالعناصر الغذائية الالزمة لتطوره ونموه، والحصول على أفضل إنتاج. 

 أهداف الدراسة: 
(، وتحديد  82محصول الذرة الصفراء )صنف غوطة  إنتاجيةمدة الدبالية في نمو و دراسة تأثير التسميد الورقي باستخدام األس

سمدة الدبالية للحصول على أفضل مردود كمًا ونوعًا، وذلك في محاولة التقليل  أفضل معاملة سماديه من السماد المعدني واأل
 وخواصها. من نسبة إضافة األسمدة المعدنية لما لها من انعكاسات على التربة 

 : اوطرائقه دراسة مواد ال

 مكان تنفيذ البحث   -أ
، التي تقع في محطة سعلو التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية  2019نفذت الدراسة خالل الموسم الزراعي    ت الدراسةنفذ

(  203( شمااًل، وعلى ارتفاع )40.11)( شرقًا وخط عرض  35.22، على خط طول ) ر( كم شرقي دير الزو 30على مسافة )
- 200)معدل أمطارها السنوي  تقع ضمن منطقة االستقرار الزراعي الخامسة،    ، إذفي محافظة دير الزور  عن سطح البحر  م

ها الفيزيائية والكيميائية، سم، لتحديد بعض خصائص  30-0وقد تم تحليل التربة على عمق الطبقة المحروثة  ،  سنة/م( م250
( وكذلك التحليل الميكانيكي للتربة K-P-N-المادة العضوية- pH) -EC -% 3CaCOإذ تم إجراء بعض تحاليل الكيميائية

وذلك ضمن مخابر قرحتا التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية كما هو    (  2001وزمالؤه    Ryan)بطريقة الهيدرومتر
( قاعدية، كما تمتاز pHالتجربة بقوامها الطيني وبدرجة تفاعل )   عليهاتتصف التربة التي أجريت   (.  1مبين في الجدول )

من الفوسفور  المحتوى  فقيرةو فقيرة المحتوى من المادة العضوية، ، بمحتواها المتوسط من الكربونات الكلية، وهي غير مالحة
 . الكلي اآلزوتالقابل لإلفادة، كما أنها ذات محتوى عال من البوتاسيوم القابل لإلفادة، ومتوسطة المحتوى من 
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 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة  (1(الجدول 
 نتائج تحليل عينات التربة قبل الزراعة

 التحليل الميكانيكي 
قوام 

 التربة

pH 

معلق 

1:2.5 

EC 

dS/m   

معلق 

1:5 

مادة  

عضوية 

% 

%3OCaC 
N ةالكلي 

% 

-P 

متاح ال

 مغ/كغ 

K-

    متاحلا

 مغ/كغ 

 306 8.2 0.0605 24.4 1.2 0.86 8.13 طيني الطين  السلت الرمل

% % % 

18 28 54 

 اً معتمد  اً تركيبي  اً وهو نبات نجيلي حولي ويعد صنف  82زراعة صنف الذرة الصفراء المحلي غوطة    تتم  :المادة النباتية-ب
، يصلح للزراعة التكثيفية، وحبوبه ذات لون أصفر  ( يوماً 120-110وهو مقاوم لإلجهادات البيئية، متوسط التبكير بالنضج )

 . (2011الزراعة  وزارةنشرات ) غلب المحافظات السوريةأ منغوزة قلياًل، يزرع في 
 دراسة عاملين هما: تتم معامالت:ال-ج

مل/لتر لكل معاملة أضيفت رشًا على األوراق في   2.5من روث األغنام بمعدل مستخلص الزبل تم استخدام  العامل األول:
 المواعيد التالية: 

 ورقات.  8الفترة االولى عند ظهور  •

 ورقة أي فترة تكوين العرنوس.   12الفترة الثانية عند ظهور  •

كما أجري للسماد الدبالي المستخدم بعض االختبارات لمعرفة محتواه من بعض العناصر الغذائية كما هو مبين في الجدول  
(2:) 

 ( الصفات الكيميائية والخصوبية لزبل األغنام 2الجدول )
غنم(  نتائج تحليل عينات سماد حيواني )روث   

 طريقة التحليل الواحدة  النتائج

 طريقة الترميد  % 52.19 المادة العضوية 

N  بطريقة كلداهل % 2.9 عضوي 

P2O5 1.12 %   بطريقة الترميد ثم القياس

 بجهاز السبكتروفوتومتر 

K2O 1.2 %   بطريقة الترميد ثم القياس

فالموفوتومتر بجهاز  

pH 8.39 
  

EC 2.5 dS/m 
 

تم تقدير كمية السماد ، و %100% و75% و50  أضيفت األسمدة المعدنية  بنسبة  ، إذهو التسميد المعدني  العامل الثاني:
المعدني والفوسفور المتاح   اآلزوتوبناء على تحليل التربة من    ،حسب التوصية السمادية لوزارة الزراعة للمحصولالمعدني  

سم    10طمرت على عمق  و الفوسفورية قبل الزراعة  األسمدة    أضيفتحيث    (،3كما هو مبين في جدول )والبوتاسيوم المتبادل  
  ، % قبل الزراعة50  ، كالتالي:أضيفت الكمية المقررة منها على دفعتينفية  اآلزوت ما األسمدة  أ  نفسها،  خطوط الزراعة  وعلى

التربة، و    إذ الفوسفاتي في  في بدء مرحلة تكون النورة المذكرة )أي عند ظهور الورقة    تضيفأ %  50طمرت مع السماد 
 . التاسعة للنبات(  إلىالسابعة 
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 .( كميات األسمدة الكيميائية المضافة لمعاملة السماد المعدني3الجدول )
 كغ /هكتار    N%46يوريا  كغ/هكتار    5O2Pسوبر فوسفات ثالثي يالسماد من المعدل ضافة اإلنسبة 

100% 170 260 

75% 127.5 195 

50% 85 130 

 فتكون معامالت التجربة كالتالي: 
❖ D0 :السماد الدبالي(.  )بدون إضافة السماد المعدني ورش شاهد 

❖ D1:  التربة.% من التوصية السمادية لمحصول الذرة وحسب تحليل 100سماد معدني 
❖ D2: مستخلص100سماد معدني + % KOH  مل /لتر لروث األغنام  2.5معدل  دباليةحموض.  
❖ D3: مستخلص75سماد معدني + % KOH  مل /لتر لروث األغنام 2.5معدل  دباليةحموض .  
❖ D4: مستخلص 50سماد معدني +%KOH  مل /لتر لروث األغنام.  2.5معدل  دباليةحموض 

( تحتوي 1×1تجريبية )القطعة  ال  أبعاد  ،( قطعة تجريبية15مرات، وبالتالي يكون عدد القطع التجريبية )  3كررت كل معاملة  
سم، وتم ترك نصف متر بين 25، وبين النبات واألخر  سم70    م والمسافة بين الخط واألخر1خطين، طول كل منهما  على

 .بين المكررات كممرات خدمة ومثلهاالقطع التجريبية، 
 تصميم التجربة:

 Stateاستخدم تصميم القطع العشوائية الكاملة، واستخدم برنامج )وضعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، و
Gen 5معنوية قل فرق معنوي بين متوسطات المعامالت المدروسة عند مستوى أ( لتحليل النتائج والبيانات، وتقدير.% 

 طريقة االستخالص:
  ،أيام ةونقعها لمدة ثالث ،(1N) لتر( من محلول ماءات البوتاسيوم 10كغ( من روث الغنم مع حجم مماثل ) 10تم حل ) إذ

 ثم تم ترشيحه.
 :  خطوات تنفيذ البحث-هـ

وخالل الموسم تم إجراء عمليات    ،اإلنباتم أعطيت رية  ث  ، 2019/6/15  بعد عملية تجهيز التربة بتاريخ  تمت الزراعة يدوياً 
  ضافة األسمدة المعدنية والدبالية إ  تتمو أبقي على نبات واحد في الجورة،    إذوالعزيق،    والتفريدالترقيع  وكذلك  يدويًا،  التعشيب  

وذلك  لصفراء،  تم إعطاء الريات بعد اإلنبات وفق برنامج ري محصول الذرة او بالمعدالت والفترات الزمنية المذكورة أعاله،  
التقليدية )ري سطحي بالتطويف(يومًا وبحسب حاجة المحصول     10-12بفاصل زمني من  ، تم الحصاد بتاريخ بالطريقة 

30/9/2019.    
 المؤشرات المدروسة:  -

 ، تم تعليمها ببطاقات  ،بشكل عشوائي  ات( نبات5وذلك عن طريق اختيار )  ،اعتمد الخطان من كل قطعة تجريبية ألخذ القراءات
   . الخطينوذلك لتالفي الخطأ التجريبي الناتج زيادة المساحة الغذائية للنباتات الواقعة في 

 نباتات من كل قطعة تجريبيةخمسة ل": تم قياس طول العرنوس من قاعدة العرنوس حتى قمته طول العرنوس "سم .1

عشوائي من كل قطعة تجريبية، وتم عد عدد الحبوب في كل صف  عرانيس بشكل    5تم اختبار:  عدد الحبوب في الصف .2
 من صفوف العرنوس، ثم أخذ المتوسط الحسابي له. 
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"غ": بعد فرط حبوب العرانيس العشوائية في كل وحدة تجريبية، تم  أخذ قياس وزنها بميزان   وزن الحبوب في القطعة .3
 %. 15.5بعد تجفيف البذور وثبات الرطوبة عند  ،حساس

ثم    2م  1.4بالكيلوغرام في كل قطعة تجريبية على أساس أنها  تم حساب وزن الحبوب  ":  الحبية "طن /هكتارالغلة   .4
 . حسبت الكمية طن/هكتار

فاندات، والبوتاسيوم باستخدام جهاز -تم تقدير محتوى الحبوب من اآلزوت بطريقة كلداهل، والفوسفور بطريقة الموليبدات .5
 .(Ryan et al., 2001)اللهب 

 النتائج والمناقشة:
 لنبات:ا إنتاجيةتأثير المعامالت المختلفة في بعض صفات العرنوس و 

 )سم(:عرنوسالمختلفة في صفة طول التأثير المعامالت  -
إذ سجل أعلى متوسط لطول العرنوس ( الفروق المعنوية الواضحة بين المعامالت المختلفة.  4تبين النتائج في الجدول رقم )

المعاملة الشاهد  D2(24   في  بينما األقل معنويًا في معاملة  المعاملة  D0  (13سم(،  التأثير   D2سم(، ويعزى تفوق  إلى 
نشاط عملية التركيب الضوئي، والذي ينعكس    فيللحموض الدبالية(    KOHاإليجابي للعاملين معًا )سماد معدني ومستخلص  

لم    D3ن المعاملة  أ  (. كما لوحظ أيضاً 2015،زمالءهفي النهاية على طول القوالح، وهذا يتفق مع ما توصل اليه )مهنا و 
وهذا يشير إلى أهمية إضافة األسمدة الدبالية مما يخفض من كمية السماد المعدني   D1معاملة  التظهر فروق معنوية مع  

 المضاف إلى التربة.
 :تأثير المعامالت على عدد الحبوب في الصف -

  D2( وجود فروق معنوية بين المعامالت في صفة عدد الحبوب في الصف، إذ أعطت المعاملة  4تظهر بيانات الجدول )
ن يفسر تفوق أيمكن  و (،  20أقل قيمة فرق معنوي )   D0بينما أعطت معاملة الشاهد  ،(29.01أعلى قيمة فرق معنوي )

للحموض الدبالية وإضافة السماد المعدني أديا إلى زيادة طول العرنوس كما     KOHكون الرش بمستخلص    D2المعاملة  
وقد  (.  (Majidian et al.,2006ورد أعاله، وبالتالي زيادة عدد الحبوب في الصف الواحد وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره  

يشير إلى أهمية إضافة األسمدة  وهذا ،%100لم تظهر فروق معنوية مع معاملة سماد معدني  D3ن المعاملة تبين أيضًا ا
 الدبالية مما يخفض من كمية السماد المعدني المضاف إلى التربة. 

 وزن الحبوب في القطعة )غرام(: تأثير المعامالت المختلفة في -
أعلى لصفة وزن الحبوب في   D2معامالت المختلفة، إذ أعطت المعاملة ال( وجود فروق معنوية بين 4بينت نتائج الجدول )

( بلغ  الشاهد  1114.9القطعة  بمعاملة  مقارنة  )  D0غ(  بلغ  للصفة  متوسط  أقل  أعطت  تفوق  431.02التي  ويعزى  غ(، 
لضوئي.  للحموض الدبالية في زيادة نشاط عملية التركيب ا  KOHإلى تأثير األسمدة المعدنية ومستخلص    D2  المعاملة

،  زمالءهمهنا و )  وبالتالي زيادة المدخرات الغذائية في الحبة، ثم كبر حجم الحبة وزيادة وزنها، وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره
وهذا يعود إلى أهمية إضافة األسمدة   ،(D3وD1كما لوحظ عدم وجود فرق معنوي بين كل من المعاملة التالية )  (.2015

 الدبالية مما يخفض من كمية السماد المعدني المضاف إلى التربة. 
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 : طن/هكتار نتاجيةتأثير المعامالت المختلفة في صفة الغلة ال  -
فكانت القيمة األعلى  بين المعامالت المختلفة.    نتاجية( وجود فروقات معنوية في صفة الغلة اإل4يالحظ من نتائج الجدول )

القيمة األقل معنويًا في معاملة الشاهد    تبينما كان ،  طن/هكتار(7.96)عندها  بلغت  ، إذ D2معنويًا لهذه الصفة في المعاملة
D0(3.07  ،)يعزى تفوق المعاملة  و طن/هكتارD2    إلى دور كل من السماد المعدني ومستخلصKOH    للحموض الدبالية

األمر الذي انعكس على زيادة وزن وعدد الحبوب في العرنوس،   N,P,Kمعًا في امداد النبات بالعناصر الخصوبية، وخاصًة  
كما لوحظ عدم وجود فرق    (Shahryari et al.,2011). ، وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره  نتاجيةوبالتالي زيادة الغلة اإل

مما يخفض من كمية السماد  ،وهذا يعود إلى أهمية إضافة األسمدة الدبالية  ،(D3وD1لة التالية )معنوي بين كل من المعام
 المعدني المضاف إلى التربة.

 طن/هكتار  نتاجيةوالغلة ال  ( تأثير المعامالت المختلفة في بعض صفات العرنوس4جدول )ال

 عدد الحبوب في الصف  طول العرنوس )سم(  المعامالت
الحبوب في وزن 

 القطعة )غرام( 

طن   نتاجيةالغلة اإل

 هكتار /

D0 13.00 f 20.00 e 431.02 f 3.07 e 

D1 20.51 b 25.95 c 793.78 c 5.66 b 

D2 24.00 a 29.01 a 1114.9 a 7.96 a 

D3 20.03 bc 24.95 c 836.93 c 5.97 b 

D4 17.33 d 22.07 d 613.80 de 4.38 cd 

LSD%5 2.11 1.14 71.47 0.98 

 : N, P, Kتأثير المعامالت المختلفة في محتوى الحبوب من 
األقل معنويًا في    كان اآلزوتبينما    ،%D2  (1.95 )( أن آلزوت األعلى معنويًا كان في المعاملة  5ُتظهر نتائج الجدول ) 

% فضاًل عن الكمية 100إلى أن إضافة السماد المعدني  D2 المعاملة  فسر تفوق  ت يمكن  ، و %D0(1.37)الشاهد  معاملة  
األمينية بشكل    األحماضعمل على تزويد األوراق ب  ذيللحموض الدبالية ال   KOHاإلضافية من اآلزوت في مستخلص  

 (. Ayas and Gulser, 2005؛ 2012)الزوفي،  مع هذه النتائج تتفقو مباشر، وبالتالي يزيد من تكون البروتينات، 
األقل معنويًا    كان الفوسفوربينما    ،%D2(0.51)المعاملة  ( أن الفوسفور األعلى معنويًا كان في  5ُتظهر نتائج الجدول )كما  

أن    إذ   ،إلى كمية الفوسفور الواصلة للنبات وأوراقه   D2%(. يمكن ان يفسر تفوق المعاملة  0.34)  D0 في معاملة الشاهد 
 ،ومنها الفوسفور  ،األسمدة الدبالية تزيد من القدرة الحيوية للنبات مما يزيد من نشاط الجذور وقدرتها على امتصاص العناصر

تتفق النتائج  و يجابًا على محتوى الحبوب من الفوسفور،  إ  ، مما ينعكسعضوية تساهم في إتاحة الفوسفور  أحماضتفرز    إذ
وهذا يعود   (D1،D3)  عدم وجود فروق معنوية بين المعاملتين(. كما لوحظ   (Seen and Kingman,1998مع ما ذكره   

 مما يخفض من كمية السماد المعدني المضاف إلى التربة.  ،إلى أهمية إضافة األسمدة الدبالية 
  أعلى   سجلت  إذ  ،معنويًا بمعامالت التسميد المختلفة( أن تركيز البوتاسيوم في الحبوب قد تأثر  5يالحظ من نتائج الجدول )

المعاملة    قيمة في  البوتاسيوم  الحبوب من  الشاهد  D2  (1.26في محتوى  في معاملة  األقل معنويًا كانت  بينما   )%D0  
ة  يونات أحاديوالدبالي الذي يزيد من امتصاص األإلى دور السماد المعدني   D2%(، يمكن أن يعزى تفوق المعاملة 0.57)

النبات،   لجذور  النشط  االمتصاص  االمونيوم والبوتاسيوم عن طريق تسريع  النتائج  تتفقو التكافؤ، مثل  ه  وجدمع ما    هذه 
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(Shahryari et al.,2011)،    لم تسجل فروق معنوية بين المعاملتين  كما(D1،D3)،  ا يشير إلى أهمية إضافة األسمدة ذ وه
 المعدني المضاف إلى التربة. الدبالية مما يخفض من كمية السماد 

 NPKمن  الحبوبفي محتوى  السمادية ( تأثير المعامالت5جدول )ال

 المعامالت
 ) % (  تركيز العناصر الغذائية في الحبوب

N P K 

D0 1.37 i 0.34 g 0.57 c 

D1 1.84 c 0.49 ab 1.12 ab 

D2 1.95 a 0.51 a 1.26 a 

D3 1.76 d 0.47 ab 1.09 b 

D4 1.66 f 0.43d e 1.06 c 

LSD5% 0.014 0. 0073 0.166 

 %5 على المستوى وجود فروق معنوية  على( .…,a,b,c)مختلفة أحرف األرقام المتبوعة ب  تدل
 االستنتاجات: 

لدور السماد  ويعود هذا    ،لنباتا  إنتاجيةو   عرنوسصفات ال  أغلبالشاهد في  و على جميع المعامالت    D2تفوقت المعاملة   .1
الذي ينعكس على نشاط عملية التركيب الضوئي مؤثرًا    N,P,Kالمعدني والدبالي معا بإمداد النبات بالعناصر الغذائية 

 .صفات النبات وانتاجيته فيبشكل إيجابي 
األسمدة الدبالية في    دور  إلىيعود هذا  و   ،% من الكمية المطلوبة للسماد المعدني25وفرت    D3يالحظ ان المعاملة   .2

، حيث  %75تخفيض النسبة المطلوبة من السماد المعدني إلى  بعد  لنموه  االزمة    الغذائية    عناصرال تعويض النبات ب
 .D1لوحظ عدم وجود فروق معنوية بينها وبين معاملة 

 التوصيات: 
% من الكمية المطلوبة لمحصول الذرة صفراء، وتعويضه بالسماد الدبالي  75يوصى إضافة األسمدة المعدنية بنسبة   .1

، والمنطقة الزراعية. وذلك لتوفر  نفسها مل/لتر. ضمن شروط التجربة2.5( بمعدل N 1المعامل بماءات البوتاسيوم )
دورها المهم في تأمين احتياجات النبات من العناصر   هذه األسمدة بشكل كبير، وانخفاض أسعارها، باإلضافة إلى

 الغذائية إلتمام نموه بشكل جيد. 

الذرة   إنتاجيةفي نمو و تخدام األسمدة الدبالية كما ينصح بإجراء المزيد من الدراسات حول تأثير التسميد الورقي باس  .2
 الصفراء.  

 المراجع: 

 Zeaتراكيز ومواعيد الرش بحامض الهيوميك في نمو وحاص الذرة الصفراء )(. تأثير  2015لخفاجي، حيدر هالل عباس )ا

mays L. .170-155(:1)7(. مجلة الكوفة للعلوم الزراعية . 
في نمو واكثار نبات االجاف    Izomenو   Laq Humus(. تأثير رش نوعين من األسمدة العضوية  2012الزوفي، مشتاق )

 . 230-221(:1)4. . مجلة الكوفة للعلوم الزراعيةAgave Americanaاألمريكي 
(. استجابة ثالثة أصناف مننبات القرع للرش بالسماد العضوي  2009حسين، وفاء علي وبيان حمزة مجيد ونورا جبر جاسم )

Vit-org.  .391-381(: 2)9مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . 
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(. تأثير الرش بحمض الهيوميك والتسميد اآلزوتي في بعض صفات النمو وغلة الذرة الصفراء 2019خضر، وفاء سليمان )
 . 262-248(:3)6(. المجلة السورية للبحوث الزراعية. 82)صنف غوطة 

  إنتاجية الهيوميك في نمو و (. تأثير الصنف والرش بحامض 2017عكبة، احمد جعفر صادق وماهر حميد سلمان األسدي )
 . 129-121(:3) 9(. مجلة الفرات للعلوم الزراعية. .Zea mays Lمحصول الذرة الصفراء )

العلوم الزراعية    Vit-org(. تأثير الرش المغذي العضوي  2010مجيد، بيان ) البطاطا. مجلة  في نمو ومكونات حاصل 
 . 7-1(:4)41العراقية. 

( تأثير حمض الهيوميك والتسميد اآلزوتي على بعض  2015يمان ووفاء سليمان خضر )مهنا، أحمد علي وماجد مولود سل
(:  1)11( وانتاجيتها. المجلة االردنية في العلوم الزراعية.(.Zea mays Lصفات مكونات محصول الذرة الصفراء  

229-241. 
ث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل،  (. قسم بحوث الذرة، الهيئة العامة للبحو 2011وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ) 
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Abstract 

The Experiment was conducted during the 2019 season at Salou 

Station- Deir  Ezzor of the General Commission for Scientific 

Agricultural Research. This research aims to study the possibility of 

using organic fertilizers instead of some part of mineral fertilizers. The 

impact of in-part use of organic fertilization on yield and yield 

components of Zea Maize crop (Ghouta 82) was studied. A complete 

randomized block design was applied in which the experiment 

consisted of 5 treatments with 3 replications: (D0: control, D1: mineral 

fertilizer 100%, D2: 100% mineral fertilizer +humic acids KOH 

extract, D3: mineral fertilizer 75% + humic acid KOH  extract, D4: 

mineral fertilizer 50% + humic acid KOH extracts. Sheep humic acid 

extracts were added to the crop at a rate of 2.5 ml/l. The results showed 

that the D2 treatment was the best for both productivity and all the 

morphological characteristics. The productivity was (7.96) t/ha for D2 

treatment compared to the control (3.07) t/ha. The results also showed 

that there were no significant differences between D1, D3. D3 

treatment was the lowest rate of mineral fertilization. It is therefore, 

treatment D3  can be recommended to minimize the use of mineral 

fertilizers added to the soil in a situation similar to our experimental 

conditions.  

Keywords: Zea  Maize, Spraying with Humus, Mineral Fertilizers, 

productivity. 
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