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 تاثير االحماض الدبالية والفسفور في نمو وحاصل البصل المروي بمياه مختمفة المموحة
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 العراق. ،كمية الزراعة، جامعة االنبار ،المائيةقسم عموم التربة والموارد  ،باحث 1

 العراق. ،كمية الزراعة، جامعة االنبار ،قسم عموم التربة والموارد المائية ،أستاذ 2

 المستخمص

 1.1باستعمال  مياه ري مختمفة االيصالية الكيربائية ) 2018الدراسة في كمية الزراعة جامعة األنبار خالل الفصل الربيعي لعام  نفذت 
  40و  20و 0ىي  ثة مستويات من االحماض الدبالية( واستعممت  ثالW4و   W3و    W2و   W1ورمز ليا  1-ديسيسيمنز م 7.00و 5.00و 3.00و

ورمز  1-ىـ.كغم 150و  100و  0عمى التتابع  واستعممت ثالثة مستويات من سماد سوبر فوسفات االحادي ىي  H2و  H1و   H0ورمز ليا   1-ىـ.كغم
أظيرت النتائج  انخفاض ارتفاع نبات عمى التتابع لتقييم تاثير ىذه المتغيرات في بعض صفات النمو والحاصل الكمي لنبات البصل. P2 و P1و   P0 ليا

 .رالري وزيادتيا عند إضافة مستويات االحماض الدبالية و الفسفو   البصل والمساحة الورقية وقطر الساق والحاصل الكمي بزيادة مموحة مياه

 .البصل ،ىنا ،التسميد ،الحوامض الدبالية ،المموحة لكممات المفتاحية:ا
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Abstract 

    The study was carried out at the College of Agriculture University of Anbar during the spring season of 2018, the 

study conducted by using water for irrigation with different electrical conductivity (1.1, 3.00, 5.00, and 7.00 

Decimeters M
-1

) which marked as W1, W2, W3, and W4. This study has included three experiments. The field 

experiment used water for irrigation with different electrical conductivity (1.1, 3.00, 5.00, and 7.00 Decimeters M
-1

) 

and three levels of humic acids were used: (0, 20 and 40 kg.H
-1

) H0, H1 and H2. Also, there are three levels of mono 

superphosphate fertilizer were used: P0, P1, and P2 (0, 100, and 150 kg. E-1). to estimate of heterosis on some growth 

properties of onion yield. The results showed decrease for plant's height when the salinity of irrigation water 

increased. while the leaf’s area, and the stem diameter increased by decreasing salinity at the level 7 decimeters M
-1

, 

the leaf's area, and the stem diameter increased increasing by adding humic acid levels and phosphate fertilizer 

levels. The results showed decrease in the total yield, by increase in the salinity of irrigation water from 1.1 to 7 

decimeters M
-1

, while the total yield was increased by adding humic acid and phosphate fertilizer levels. 

Keywords: Salinity, Humic acid, Fertilizer, Onion. 
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المقدمة

 التي الخطيرة المشاكل من واحدة المموحة مشكمة تعد     
 النباتات تحمل إن إذ الحاضر، الوقت في الزراعة تواجييا
 الباحثين اىتمام جمبت التي الميمة من األمور لممموحة

 تدعو الحاجة ألن وذلك الزراعية المجاالت في والعاممين
 من كبيرة مساحات من واالستفادة اإلنتاج زيادة إلى

أن المموحة المرتفعة لمياه الري  .زراعتيا لغرض األراضي
والتربة تمقي بتأثيرىا عمى جميع العمميات الفسمجية 

 Kaymakanovaواأليضية مؤدية إلى خفض النمو )
(. نتيجة لتفاقم مشكمة نقص المياه في 2008 ،وأخرون

المناطق الجافة وشبو الجافة كان ال بد من البحث عن 
خصوصا في  ،بديمة لممياه يمكن استغالليامصادر 

المناطق ذات المصادر المائية المحدودة . تعد األحماض 
من ًا الدبالية )حامض الييوميك وحامض الفولفيك( جزء

المواد الدبالية  )مواد عضوية معقدة التركيب تنتج من 
تحمل المواد النباتية والحيوانية بعممية التدبل( والتي تؤدي 

ا في خصوبة التربة وتغذية النبات، تؤثـر أساسيًا دور
األحمــاض الدباليــة إيجايبــا فــي نمـو النبــات كزيــادة نفاذيــة 
االغشيــة الخمويـة وتحفيز التفاعالت االنزيميــة وتحسيـن 

 ،Pettit)االنقسـام الخموي وزيادة إنتـاج االنزيـمات النباتيــة 
 الكبرى المغذية العناصر من يعتبر الفسفور( 2006

 الكاربوىيدرات تحمل في يدخل فيو لمنبات، الضرورية
 وتحفيز الوراثية الصفات ونقل الخمية وانقسام وتحمل الطاقة

 النبات نضج في واالسراع المبكر الجذور وتطور نمو
(Murray ،2007 ) منافع يمتمك التسميد الفوسفاتي وان 

 لثالث المحصول حاجة تسد البعيد المدى عمى واضحة
  البصل يعد(. 1982واخرون، Jones (اكثر او سنوات

Allium cepa L.الزنبقية  الفصيمة إلى ينتمي الذي
Alliaceae العربي الوطن في اليامة المحاصيل من 

 لقيمتو نظراً  البصل من كبيرة الفرد كميات يستيمك .والعالم
االقتصادية لذا سعت  وأىميتو الطبية وفوائده الغذائية

 المساحات وزيادة بزراعتو لالىتمام البمدان مختمف
اذ بمغت المساحة  ،اإلنتاج مستوى لرفع منو المزروعة

دونم وبمغت االنتاجية  7280المزروعة في العراق 
(. لذلك ىدفت CSO، 2019) 1-ميكاغرام.دونم 13024

الدراسة الى معرفة تاثير افضل مستوى من االحماض 
ر من مموحة ماء الري الدبالية لمتخفيف من األثر الضا

 والتربة ونمو وحاصل البصل.

 طرائقالالمواد و 

 –الرمادي /نفذت تجربة حقمية في محافظة االنبار    
كم شرقا عن مركز  8ناحية حصيبة الشرقية التي تبعد 

مدينة الرمادي وتقع عمى الجانب االيمن من نير الفرات 
طينية  تتصف تربة الموقع بأنيا رسوبية ذات نسجة مزيجة

 Typicوالمصنفة  Silt Clay Loamغرينية 
Torrifulvents .نفذت تجربة  تمتاز بطوبوغرافية مستوية

عاممية تضمنت اربعة مستويات ممحية لمياه الري ىي 
وفق  1-ديسي سيمنز م 7.00و 5.00، 3.00، 1.10

( وثالثة RCBDتصميم القطاعات الكاممة المعشاة )
 1-كغم ىـ (40و  20و  0) مستويات من حامض الييومك

( 150 ، 100 ، 0وثالثة مستويات من الفسفور ىي ) 
وحدة  108وبثالثة مكررات وبواقع  1-ىـ P2O5كغم 

(. اجريت عمميات خدمة التربة 3×  3× 3× 4تجريبية )
من تسويو وتعديل وبعدىا تم زراعة فسقة البصل صنف 

اذ تمت الزراعة  ،12/2018/ 15ابيض محمي بتاريخ 
سم وبين فسقة  50مى خطوط المسافة بين خط واخر ع

فسقة في  40سم وكان عدد الفسقات المزروعة  20واخرى 
الخط الواحد . تم تحضير مستويات مموحة ماء الري بمزج 
مياه البزل مع مياه النير وتم التاكد من قيم التوصيل 
الكيربائي المحسوبة بقياس التوصيل الكيربائي لممياه التي 

يرىا والتاكد من وصوليا الى المستويات المطموبة تم تحض
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واجريت عممية الخمط في  E.C - meterباستخدام جياز 
تمت عممية الري  وفق نظام الري   ،خزانات معدنية

ذات منقطات جاىزة تصاريفيا  GRبالتنقيط السطحي نوع 
. ُأضيفت التوصية السمادية كما ورد في 1-لتر/ ساعة 4
(Ali، 2014حيث ا ) ضيف السماد النتروجيني من سماد

وعمى ثالث  1-ىـ Nكغم  150( بمعدل N 46%اليوريا )
يومًا من  20دفعات، الدفعة األولى كانت بعد مرور 

يومًا من الدفعة  30الزراعة والدفعة الثانية بعد مرور 
يومًا من الدفعة  30األولى والدفعة الثالثة بعد مرور 

 Kكغم  120وتاسي بمعدل الثانية. كما واضيف السماد الب
( عمى K %41.5من سماد كبريتات البوتاسيوم ) 1-ىـ

يومًا من الزراعة، والدفعة  15دفعتين الدفعة األولى بعد 
وكانت يومًا من الدفعة األولى  30الثانية بعد مرور 

واضيفت االحماض الدبالية  اإلضافة تمقيما تحت النبات
التي تم استخالصيا من مخمفات قش الحنطة تمقيما بجانب 
النبات وتم تغطيتيا بالتربة واضيفت عمى دفعتين وحسب 

بعض الخصائص  1جدول ال يبين .معامالت الدراسة
الكيميائية لمخمفات قش الحنطة بعد التحمل واجريت 

ومياه الري )جدول  التحميالت الكيميائية والفيزيائية لمتربة 
 ( وكما يمي:3و جدول  2

(: قيست باستخدام جياز ECeااليصالية الكيربائية لمتربة )
( وفق الطريقة EC-meterقياس االيصالية الكيربائية )

 (.(Richards 1954الواردة في 
 – pH(: قيست باستخدام جياز pHدرجة تفاعل التربة )

meter  وبحسب الطريقة الموصوفة فيRichards 
1954)). 

ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم:  االيونات الموجبة والسالبة:
 قدرت ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم باستعمال جياز 

 (.(Page 1982في بحسب ما جاء  االمتصاص الذري 
قدرت ايونات الصوديوم  ايونات الصوديوم والبوتاسيوم:

والبوتاسيوم في العينات باستعمال جياز انبعاث الميب 
Flame Photometer) ) بحسب ما جاء فيPage 

1982).) 
 قدرت ايونات الكبريتات بطريقة العكارةايونات الكبريتات: 
(Turbidity)  وباستعمال جياز المطياف الموني

(Spectrophotometer)  420وعمى طول موجي 
 Federation Methodsنانوميتر وكما موصوف في 

2005)). 
قدرت ايونات الكموريد بطريقة التسحيح مع نترات الكموريد: 
وباستعمال دليل كرومات البوتاسيوم  AgNO3الفضة 

K2Cr2O4 وكما موضح في Federation Methods  
(2005). 

البيكاربونات: قدرت بالتسحيح مع حامض الكبريتيك 
  Jacksonعياري عمى وفق ما وردت في( 0.01)
(1973 .) 

 بعض العناصر الجاىزة : 
النتروجين الجاىز: قدر باستعمال جياز مايكرو كمدال 

 والواردة في  Bremner وفق الطريقة الموضحة من قبل
(Black 1965). 

الفسفور الجاىز: قدر لونيا باستعمال جياز المطياف 
  ( Page فيالضوئي وفق طريقة اولسن والموضحة 

( بعد استخالصو من التربة باستعمال 1982 ،نو وآخر 
 .pH 8.5 موالري عند 0.5محمول بيكربونات الصوديوم 

 البوتاسيوم الجاىز: قدر باستعمال جياز انبعاث الميب
Flame Photometer  (Martin  وSpark، 1983.)
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 .بعط انخصائص انكيميائية نمخهفات قش انحنطة بعذ انتحهم .1جذول 

 انىحذة انقيًت انصفت

pH 4.5 - 

EC 4.10 dS m-1 

 % 95.00 انًادة انعضىيت

 % 62.44 انكاربىٌ انعضىي

 % 4.2 انُيتزوجيٍ انكهي

C/N 13.07 - 

 

 

 بعط انصفات انكيميائية نمياه انري .2جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W1 W2 W3 W4 وحذة انقياص انصفت

ديسيسيًُش.و ECااليصانيت انكهزبائيت 
-1

 1.1 3.0 5.0 7.0 

 PH -- 7.8 7.6 7.5 7.4االص انهيذروجيُي 

 االيىَاث انذائبت

Ca
++

 

يهيًىل.نتز
-1

 

1.88 5.27 9.06 12.38 

Mg
++

 1.25 3.66 6.04 8.36 

Na
+

 4.50 13.62 21.74 31.44 

K
+

 0.10 0.22 0.43 0.52 

SO4
=

 1.45 4.20 5.91 18.80 

Cl
-

 3.88 12.31 19.94 29.40 

HCO3 2.50 7.45 12.63 16.10 

SAR 2.55 4.56 5.59 6.90 

 USDA C3S1 C4S1 C4S1 C4S1تصُيف يختبز انًهىحت االيزيكي 
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 بعط انخصائص انكيميائية وانفيزيائية نتربة انذراسة .3جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة 
 ارتفاع النبات )سم(

تاثير مموحة ماء الري واالحماض  4جدول البين 
حصل  اذ ،سفور في متوسط ارتفاع النباتالدبالية والف

انخفاض معنوي في ارتفاع النبات بزيادة مموحة ماء الري 
وبنسبة   سم 34.80و   54.74و  60.74اذ بمغ  

 لممعامالت %71.97و  16.44و  7.29انخفاض بمغت 
W2 و W3 و W4 عمى التتابع مقارنة مع معاممةW1   اذ

سم. كما يالحظ من الجدول زيادة 65.51بمغت قيمتيا 
ارتفاع النبات سم وبفروق معنوية عند زيادة مستويات 

وبنسبة  سم 59.34و  53.98الدبالية اذ بمغ  االحماض
 H2 و H1 % لممعامالت22.24و  11.20زيادة بمغت 

مغ  ارتفاع النبات التي ب H0 حسب الترتيب مقارنة بمعاممة
كما يشير الجدول الى زيادة معنوية في  .سم 48.54ليا  

ارتفاع النبات مع زيادة  مستويات الفسفور المضافة  اذ 
و  7.28ونسبة زيادة بمغت   سم58.02و  53.74بمغت 

حسب الترتيب مقارنة  P2 و  P1 مالتالممع 15.83%
متوسط ارتفاع النبات فييا  التي بمغ P0 بمعاممة 
سم. ويظير الجدول تاثير التداخل الثنائي بين 50.09

مموحة ماء الري ومستويات االحماض الدبالية الى حصول 
 W1H2 زيادة معنوية في ارتفاع النبات اذ سجمت المعاممة

قل ارتفاع عند وا سم 69.84اعمى ارتفاع لمنبات بمغ 
وبنسبة زيادة بمغت  سم28.30بمغت   W4H0المعاممة 
اما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين مموحة ماء  %.146.78

الري ومستويات الفسفور فقد حصمت فروق معنوية في 
اعمى قيمة بمغت   W1P2 ارتفاع النبات اذ سجمت المعاممة

بمغت   W4P0 واقل قيمة عند المعاممة سم 68.52
كما يبين  %.123.92سم وبنسبة زيادة بمغت 30.60

 انقيًت انىحذة انصفت

انتزبتيفصىالث   

غى.كغى
-1

 

 

- 

 90 انزيم

 610 انغزيٍ

 300 انطيٍ

 يشيجت طيُيت غزيُيت - صُف انُسجت 

ييكاغزاو.و انكثافت انظاهزيت
-3

 1.32 

ديسيسيًُش.و ECااليصانيت انكهزبائيت 
-1

 2.10 

 PH - 7.25االص انهيذروجيُي 

 انزطىبت انىسَيت عُذ انشذود %

0 بار   

سى
3

/سى
3

 

49.5 

1/3 بار   38.04 

بار  15  13.70 

يهغزاو.نتز االيىَاث انًىجبت انذائبت:
-1

 

 0.51 = انبىتاسيىو

 5.16 = انصىديىو

 2.11 = انكانسيىو

 1.98 = انًغُيسيىو

يهيًىل.نتز االيىَاث انسانبت انذائبت:
-1

 

 0.69 = انكبزيتاث

 8.11 = انكهىر

 Nil Nill انكاربىَاث

 3.36 = انبيكزبىَاث
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الجدول تاثير التداخل الثنائي بين مستويات االحماض 
الدبالية ومستويات الفسفور الى حصول زيادة معنوية في 

اعمى قيمة بمغت  H2P2 ارتفاع النبات اذ سجمت المعاممة

بمغت    H0P0 سم واقل قيمة عند المعاممة 64.01
 .%43.32بمغت  وبنسبة زيادة  سم 44.66

 تاثير مهوحة ماء انري واالحماض انذبانية وانفسفور في ارتفاع نبات انبصم  )سم( . 4جذول 

 انًتىسظ

 يستىياث االحًاض انذبانيت

 H2 H1 H0 يهىحت يياِ انزي

P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

65.51 74.44 69.71 65.37 67.64 64.23 61.24 63.49 63.37 60.13 W1 

60.74 69.40 65.62 61.86 65.44 61.86 59.04 58.48 54.60 50.38 W2 

54.74 64.75 60.11 54.33 60.29 54.15 51.95 52.91 49.22 44.97 W3 

34.80 47.44 40.73 38.26 38.80 32.69 30.40 33.20 28.55 23.15 W4 

 
59.34 53.98 48.54 

االحًاض  تىسظي

 انذبانيت

 
 انفسفىر تىسظي 50.09 53.74 58.02

  0.973W=             H= 0.569           P= 0.565          WHP= 1.980 L.S.D 0.05 

 
W4 W3 W2 W1 

 

L.S.D 0.05 

1.24 

28.30 49.03 54.49 62.33 H0 

االحًاض ×انًهىحت

 H1 64.37 62.11 55.46 33.96 انذبانيت

42.14 59.73 65.63 69.84 H2 

L.S.D 0.05 

1.25 

30.60 50.42 57.09 62.25 P0 

سًاد ×يهىحت

 فىسفاتي
33.99 54.49 60.69 65.77 P1 

39.81 59.31 64.44 68.52 P2 

 
H2 H1 H0 

 

L.S.D 0.05 

1.98 

54.96 50.66 44.66 P0 
االحًاض 

انسًاد ×انذبانيت

 انفىسفاتي

59.04 53.23 48.93 P1 

64.01 58.04 52.02 P2 

 

كما يظير الجدول تاثير التداخل الثالثي بين 
مموحة ماء الري ومستويات االحماض الدبالية ومستويات 
الفسفور في ارتفاع النبات وبينت النتائج ان اعمى قيمة 

واقل قيمة  سم74.44وبمغت   W1H2P2 عند المعاممة
وبنسبة  زيادة   سم23.15بمغت  W4H0P0 عند المعاممة

 .%221.56بمغت 

 (  1-.نبات2المساحة الورقية ) دسم

تاثير مموحة ماء الري واالحماض  5جدول اليبين    
حصل انخفاض والفسفور في المساحة الورقية اذ الدبالية 

معنوي  في المساحة الورقية بزيادة مموحة ماء الري اذ بمغ 
دسم وبنسبة انخفاض  16.33و  31.53و  38.03
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 و W2 % لممعامالت69.17و  40.44و  28.18بمغت 
W3 و W4عمى التتابع مقارنة مع معاممةW1  بمغت  اذ

دسم.  كما يالحظ من  52.94ليا   المساحةالورقية
الجدول زيادة المساحة الورقية وبفروق معنوية عند زيادة 

 39.10و  36.07مستويات االحماض الدبالية اذ بمغت 
 % لممعامالت35.10و 24.63دسم  وبنسبة زيادة بمغت 

H1 و H2  حسب الترتيب مقارنة بمعاممة H0    التي
دسم. و يشير  28.94بمغت المساحة الورقية  فييا 

الجدول الى زيادة معنوية في المساحة الورقية مع اضافة 
دسم ونسبة  37.36و  34.51مستويات الفسفور اذ بمغت 

 P2 و P1 مالتا%  لممع15.88و  7.04زيادة بمغت 
المساحة  التي بمغ P0حسب الترتيب مقارنة بمعاممة 

. ويظير الجدول تاثير التداخل دسم 32.24الورقية فييا 
لثنائي بين مموحة ماء الري ومستويات االحماض الدبالية ا

الى حصول زيادة معنوية في المساحة الورقية اذ سجمت 
واقل  دسم 57.67اعمى قيمة بمغت   W1H2 المعاممة

دسم وبنسبة  13.90بمغت   W4H0قيمة عند المعاممة
%. اما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين 314.89زيادة بمغت 

ي ومستويات الفسفور فقد حصمت زيادة مموحة ماء الر 
 W1P2 معنوية في المساحة الورقية  اذ سجمت المعاممة

  دسم  واقل قيمة عند المعاممة 55.46اعمى قيمة بمغت 
W4P0  292.22دسم وبنسبة زيادة بمغت  14.14بمغت 

.  كما يبين الجدول تاثير التداخل الثنائي بين مستويات %
ومستويات الفسفور الى حصول زيادة  االحماض الدبالية

 H2P2 معنوية في المساحة الورقية اذ سجمت المعاممة
 واقل قيمة عند المعاممة دسم 42.10اعمى قيمة بمغت 

H0P0  58.74وبنسبة زيادة بمغت  دسم 26.52بمغت .%
كما يظير الجدول تاثير التداخل الثالثي بين مموحة ماء 

ة ومستويات الفسفور في الري ومستويات االحماض الدبالي
 المساحة الورقية وبينت النتائج ان اعمى قيمة عند المعاممة

 W1H2P2  دسم  واقل قيمة عند المعاممة 59.85وبمغت  
W4H0P0  دسم  وبنسبة  زيادة بمغت   12.43بمغت
381.49.% 

 قطر الساق )سم(

مموحة ماء الري واالحماض  تاثير 6جدول اليبين    
الدبالية والفسفور في قطر الساق اذ  حصل انخفاض 
معنوي  في قطر الساق بزيادة مموحة ماء الري اذ بمغ 

سم وبنسبة انخفاض بمغت  26.18و  49.82و  61.04
 و W3 و W2 %  لممعامالت61.20  26.17و 9.54

Wعمى التتابع مقارنة مع معاممةW1    67.48اذ بمغت 
. كما يالحظ من الجدول زيادة قطر الساق  وبفروق سم 

معنوية عند زيادة مستويات االحماض الدبالية اذ بمغت 
 23.81سم وبنسبة زيادة بمغت  58.94و 52.25

حسب الترتيب مقارنة  H2 و H1 %  لممعامالت39.66و
 سم.  42.20التي بمغت قطر الساق فييا   H0بمعاممة

معنوية في قطر الساق مع كما يشير الجدول الى زيادة 
سم  56.36و  51.73اضافة مستويات الفسفور اذ بمغت 

 P1 مالتا% لممع 24.38و  14.16ونسبة زيادة بمغت 
التي بمغ قطر P0 حسب الترتيب مقارنة بمعاممة  P2 و

سم. ويظير الجدول تاثير التداخل  45.31الساق فييا 
 الثنائي بين مموحة ماء الري ومسستويات االحماض
الدبالية الى حصول زيادة معنوية في قطر الساق اذ 

سم  73.20اعمى قيمة بمغت  W1H2 سجمت المعاممة
سم  18.98بمغت   W4H0واقل قيمة عند المعاممة 

اما بالنسبة لمتداخل  %.285.66وبنسبة زيادة بمغت 
الثنائي بين مموحة ماء الري ومستويات الفسفور فقد 

 اذ سجمت المعاممة ،ساقحصمت زيادة معنوية في قطر ال
W1P2  سم واقل قيمة عند  74.28اعمى قيمة بمغت
سم وبنسبة زيادة بمغت  23.42بمغت   W4P0المعاممة

217.16.%
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 تاثير مهوحة ماء انري واالحماض انذبانية وانفسفور في انمساحة انورقية )دسم( ننبات انبصم .5جذول 

 تىسظانً

 يستىياث االحًاض انذبانيت

 H2 H1 H0 يياِ انزييهىحت 

P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

52.94 59.86 56.03 57.14 57.34 54.12 51.91 49.20 46.87 43.99 W1 

38.03 47.37 44.60 43.20 43.01 41.47 37.16 31.67 27.94 25.81 W2 

31.53 39.57 34.75 31.34 34.99 32.88 30.09 29.34 26.99 23.85 W3 

16.33 21.61 18.28 15.46 19.16 16.17 14.56 15.22 14.07 12.43 W4 

 
39.10 36.07 28.95 

االحًاض  تىسظي

 انذبانيت

 
 انفسفىر تىسظي 32.25 34.51 37.36

0.5241W=        0.6254 H=    0.4323 P=     WHP= 1.6079 L.S.D 0.05 

 
W4 W3 W2 W1 

 

L.S.D 0.05 

1.10 

13.91 26.73 28.48 46.69 H0 

االحًاض ×انًهىحت

 انذبانيت
16.63 32.65 40.55 54.46 H1 

18.45 35.22 45.06 57.68 H2 

L.S.D 0.05 

0.83 

14.15 28.43 35.39 51.01 P0 

سًاد ×يهىحت

 P1 52.34 38.00 31.54 16.17 فىسفاتي

18.66 34.63 40.68 55.47 P2 

 
H2 H1 H0 

 

L.S.D 0.05 

0.85 

36.79 33.43 26.52 P0 
االحًاض 

انسًاد ×انذبانيت

 انفىسفاتي

38.42 36.16 28.97 P1 

42.10 38.63 31.36 P2 

  

كما يبين الجدول تاثير التداخل الثنائي بين مستويات     
االحماض الدبالية ومستويات الفسفور الى حصول زيادة 

اعمى  H2P2 معنوية في قطر الساق اذ سجمت المعاممة
  H0P0 سم واقل قيمة عند المعاممة 64.80بمغت قيمة 

%. كما 76.37سم وبنسبة زيادة بمغت 36.74بمغت  
يظير الجدول تاثير التداخل الثالثي بين مموحة ماء الري 
ومستويات االحماض الدبالية ومستويات الفسفور في قطر 

 الساق وبينت النتائج ان اعمى قيمة عند المعاممة
W1H2P2   سم واقل قيمة عند المعاممة 83.37وبمغت 

W4H0P0   سم وبنسبة زيادة بمغت  16.67بمغت
يعزى سبب االنخفاض في صفات النمو  .400.11%
ارتفاع النبات والمساحة الورقية وقطر ب المتمثلالخضري 

الساق الى حدوث اخالل في التوازن الغذائي لممغذيات في 
(. وزيادة في تراكيز بعض Yasin ،2010النبات )

العناصر كالصوديوم والكموريد التي قد تصل الى درجة 
، Mahdiالسمية بزيادة مستويات مموحة مياه الري )

(، اذ ان زيادة االمالح في محمول التربة تسبب 2014
انخفاض مستوى البوتاسيوم والفسفور في النبات اضافة 
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الى التأثير االوزموزي لألمالح الذي يؤثر في امتصاص 
لنبات وزيادة في امتصاص االمالح مما الماء من قبل ا

يسبب تثبيط في نمو واستطالة الخاليا وحصول اختزال في 

المجموع الجذري، ومن ثم ضعف في نمو النبات 
(Ahmad وJabeen ، 2005.) 

 مموحة ماء الري واالحماض الدبالية والفسفور في قطر الساق )سم( لنبات البصل تأثير. 6جدول 

 تىسظانً

 يستىياث االحًاض انذبانيت

 H2 H1 H0 يهىحت يياِ انزي

P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 

67.48 83.37 76.57 59.65 77.54 73.41 65.56 61.94 57.72 51.58 W1 

61.04 76.21 72.35 68.09 65.42 60.43 54.80 56.18 52.28 43.58 W2 

49.82 56.83 56.83 51.19 54.56 52.25 43.87 49.76 41.30 35.12 W3 

26.18 36.10 33.32 30.15 30.47 25.25 23.44 21.25 19.00 16.67 W4 

 
58.94 52.25 42.20 

االحًاض  تىسظي

 انذبانيت

 
 انفسفىر تىسظي 45.31 51.73 56.36

W= 0.551    H= 0.797           P= 0.557          WHP= 2.040 L.S.D 0.05 

 
W4 W3 W2 W1 

 

L.S.D 0.05 

1.37 

18.98 42.06 50.68 57.08 H0 

االحًاض ×انًهىحت

 H1 72.17 60.22 50.23 26.39 انذبانيت

33.19 57.18 72.22 73.20 H2 

L.S.D 0.05 

1.02 

23.42 43.39 55.49 58.93 P0 

سًاد ×يهىحت

 فىسفاتي
25.86 50.12 61.69 69.23 P1 

29.27 55.94 65.94 74.28 P2 

 
H2 H1 H0 

 

L.S.D 0.05 

1.09 

52.27 46.92 36.74 P0 
االحًاض 

انسًاد ×انذبانيت

 انفىسفاتي

59.77 52.83 42.58 P1 

64.80 57.00 47.28 P2 

 

Yassen (2006 )وتتفق ىذه النتائج مع ما توصل اليو 
(. ويعزا سبب ارتفاع النبات بزيادة 2019) Dhyal-Dinو

مستويات اضافة االحماض الدبالية الى ان اضافة 
االحماض الدبالية ساىمت في جاىزية العناصر المغذية 

الضرورية وزيادة جاىزية العناصر المغذية الضرورية 
التي تدخل او تسيم في تصنيع المواد  NPKوخاصة 

و  Al-Lami و 2012 ،واخرون Sajidالغذائية )
Mansour، 2015 وتتفق ىذه النتيجة مع ما وجده )
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(Abdelkader، 2019 ويعزا سبب زيادة ارتفاع النبات .)
بزيادة مستويات الفسفور المضافة الى دور الفسفور الميم 

الغذائية بسبب جاىزيتو في في زيادة نمو النبات والموازنة 
 .التربة

 (1-هـ.الحاصل الكمي لألبصال )ميكاغرام

تاثير مموحة ماء الري واالحماض الدبالية  7جدول اليبين 
اذ  1-ىـ.والفسفور في الحاصل الكمي لألبصال ميكاغرام

حصل انخفاض معنوي في الحاصل الكمي لألبصال بزيادة 
  2.36و  2.561و  3.02مموحة ماء الري اذ بمغ 

 92و 13.75وبنسبة انخفاض بمغت  1-ىـ.ميكاغرام
عمى التتابع W4 و W3 و W2 %  لممعامالت114و

. 1-ىـ.ميكاغرام3.49اذ  بمغت     W1مقارنة مع معاممة 
كما يالحظ من الجدول زيادة الحاصل الكمي لألبصال 

وبفروق معنوية عند زيادة مستويات  1-ىـ.ميكاغرام
 3.88و  2.86و  2.85االحماض الدبالية اذ بمغت 

 % لممعامالت2و  1وبنسبة زيادة بمغت  1-ىـ.ميكاغرام
H1 و H2 حسب الترتيب مقارنة بمعاممةH0   التي بمغ

.  كما 1-ىـ.ميكاغرام 2.83الحاصل الكمي لألبصال فييا 
يشير الجدول الى زيادة معنوية في الحاصل الكمي 

و  2.93لألبصال مع اضافة مستويات الفسفور اذ بمغت 
%  9و  4ونسبة زيادة بمغت   1-ىـ.ميكاغرام 3.21

 P0  حسب الترتيب مقارنة بمعاممة P2 و P1 مالتالممع
-ىـ.ميكاغرام 2.42التي بمغ الحاصل الكمي لألبصال فييا 

. ويظير الجدول تاثير التداخل الثنائي بين مموحة ماء 1
الري ومسستويات االحماض الدبالية الى حصول زيادة 

 لساق اذ سجمت المعاممةمعنوية الحاصل الكمي لألبصال ا
W1H2  واقل قيمة  1-ىـ.ميكاغرام 4.38اعمى قيمة بمغت

وبنسبة  1-ىـ.ميكاغرام 0.95بمغت   W4H0عند المعاممة
%. اما بالنسبة لمتداخل الثنائي بين مموحة 17زيادة بمغت 

ماء الري ومستويات الفسفور فقد حصمت زيادة معنوية في 
اعمى  W1P2 معاممةالحاصل الكمي لألبصال اذ سجمت ال

 واقل قيمة عند المعاممة 1-ىـ.ميكاغرام 3.87قيمة بمغت 
W4P0  16وبنسبة زيادة بمغت  1-ىـ.ميكاغرام2 بمغت .%

التداخل الثنائي بين مستويات  كما يبين الجدول تاثير
االحماض الدبالية ومستويات الفسفور الى حصول زيادة 

 معنوية في الحاصل الكمي لألبصال اذ سجمت المعاممة
H2P2  واقل قيمة  1-ىـ.ميكاغرام3.21اعمى قيمة بمغت

وبنسبة  1-ىـ.ميكاغرام 2.41بمغت   H0P0عند المعاممة
اثير التداخل %.  كما يظير الجدول ت9زيادة بمغت 

الثالثي بين مموحة ماء الري ومستويات االحماض الدبالية 
ومستويات الفسفور في الحاصل الكمي لألبصال وبينت 

وبمغت   W1H2P2النتائج ان اعمى قيمة عند المعاممة
  W4H0P0 واقل قيمة عند المعاممة 1-ىـ.ميكاغرام 4.99
 %.26وبنسبة  زيادة بمغت   1-ىـ.ميكاغرام  0.68بمغت 

ويعزى سبب انخفاض الحاصل الكمي لنبات البصل بزيادة 
مستويات مموحة مياه الري الى تأثيرات المموحة المباشرة 
وغير المباشرة في نمو النبات، وأىم ىذه التأثيرات ىي 
التأثير السمي واألوزموزي لممموحة وعدم قدرة النبات عمى 

ة التأثير االوزموزي لممموحة االستفادة من الماء نتيج
وأخالل في التوازن الغذائي، مما اثر في كفاءة عممية 
التمثيل الضوئي وانعكس سمبًا عمى الفعاليات الحيوية 

( . والذي 2008وآخرون،  Ragabالمختمفة في النبات ) 
كان واضحا عمى صفات النمو المدروسة )ارتفاع النبات 

يعود سبب زيادة  و  والمساحة الورقية وقطر الساق(
الحاصل الكمي لنبات البصل بزيادة مستويات االحماض 
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الدبالية الى دورىا في تحسين خواص التربة الفيزيائية 
والكيميائية ومحتواىا من العناصر الغذائية المختمفة، 
واالحماض الدبالية تؤدي دورا ميما في تحسين االنقسام 

ميات البناء الخموي واستطالة الخاليا و التأثير في عم

الضوئي والتنفس وتصنيع البروتينات يكون مشابيا لتأثير 
اليرمونات النباتية ويسبب رفع معدل النمو لمنبات 

(Moustafa، 2019  وDe Souza واخرون،  
2015.)

 ( لنبات البصل1-. تاثير مموحة ماء الري واالحماض الدبالية والفسفور في الحاصل الكمي )ميكاغرام.هـ7جدول 

 تىسظانً

 يستىياث االحًاض انذبانيت
 يهىحت يياِ انزي

H2 H1 H0 

P2 P1 P0 P2 P1 P0 P2 P1 P0 
 

3.49 4.99 2.42 1.97 3.94 3.90 3.36 4.99 4.53 3.64 W1 

3.02 3.95 3.91 3.34 4.95 4.51 3.68 1.23 0.90 0.68 W2 

2.56 4.95 4.54 3.69 1.26 0.90 0.68 2.67 2.38 1.98 W3 

2.36 1.28 0.89 0.68 2.69 2.46 1.98 3.94 3.89 0.68 W4 

 
2.88 2.86 2.85 

يعذل االحًاض 

 انذبانيت

 
 يعذل انفسفىر 2.42 2.94 3.21

 
W= 0.38712      H= 0.00288           P= 0.00527          WHP= 0.56615 L.S.D 0.05 

 
W4 W3 W2 W1 

 

L.S.D 0.05 

0.57 

3.74 2.34 0.94 4.39 H0 

الحًاض ×انًهىحت

 H1 3.73 4.38 0.95 2.38 انذبانيت

0.95 4.39 3.73 2.36 H2 

L.S.D 0.05 

0.39 

2.01 2.11 2.57 2.99 P0 

سًاد ×يهىحت

 P1 3.62 3.11 2.61 2.42 فىسفاتي

2.64 2.96 3.38 3.87 P2 

 
H2 H1 H0 

 

L.S.D 0.05 

0.1102 

2.42 2.42 2.42 P0 
االحًاض 

انسًاد ×انذبانيت

 انفىسفاتي
2.94 2.94 2.93 P1 

3.21 3.21 3.21 P2 
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