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 مويساتوبلاو روفسوفلاو نيجورتنلا نم ةفلتخم تالدعمب يضرالا ديمستلا ريثأت
(N .P.K) ومنلا تافص ىلع اهنيب لعافتلاو تابنلل يرضخلا عومجملا ىلع 
ةفاجلا ةعارزلا ماظن اهيف عبتي يتلا قطانملا فورظ تحت حمقلا لوصحمو

]5[
1ةقاب كرابم  - 1رودوب ىليل  - 1هشورغ نيسح 

صخلملا

ةطحم يف نيتيلقح نيتبرجت تميقأ  فدهب (رئازجلاب ةنيطنسق قرش) بورخلا براجت 
 يروفسوفلاو ينيجورتينلا دامسلا نم ةفلتخم تالدعمب يضرألا ديمستلا ريثأت ةسارد
 . ةيريج ضرأ يف يمانلا حمقلا لوصحمو ومنلا تافص ىلع اهنيب لخادتلاو يساتوبلاو
امهادحأ ىلإ ايرويلا تفيضأو نيترم ةقشنم عطق يف ةبرجت لك تممص  عومجملا ىلع اشر 
 يفاضإلا ديمستلا ريثأت ةنراقم ضرغب ىرخألا ىلإ فاضت مل و %0.75 زيكرتب يرضخلا
 نيابت جئاتنلا ترهظأ .ةفاجلا ةعارزلا فورظ تحت (ايروي ةروص يف) نيجورتينلا نم
 امنيب يتوزآلا ديمستلا لدعم ةدايزب داز دقف ةساردلا تحت تالماعملاب يسيئرلا قاسلا عافترا
 ةدايز ىلإ اشر ايرويلا ةفاضإ تدأ امك ، يساتوبلاو يتافسوفلا دامسلا ةفاضإب ريغتي مل
 ددع ىلع ةساردلا تحت تالماعملا رثؤت مل امنيب يسيئرلا قاسلا عافترا يف ةظوحلم
 تالدعم ةدايزب ايونعم شقلا لوصحم داز دقف ىرخأ ةيحان نمو يسيئرلا قاسلاب قاروألا
 ايونعم بوبحلا لوصحم داز امنيب ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يتوزآلا ديمستلا
 شر دنع يتافسوفلا دامسلا ةفاضإب داز امك ايرويلاب يرلا دنع ينيجورتينلا ديمستلا ةداـيزب
 نيجورتينلا نيب لـخادتلاب ايونعم شقلا لوصحم رثأت جئاتنلا رهظت امك. ايرويلا شر مدع وأ
 روـفسوفلاو نيجورتينلا نيب لخادتلابو ايرويلا شر مدع وأ شر دنع روفسوفلاو
 نيجورتينلا نيب لخادتلاب ايونعم بوبحلا لوصحم رثأت نيح ىف ايرويلا شر دنع مويساتوبلاو
. ايرويلا شر مدع ةلاح يف مويساتوبلاو روفسوفلاو نيجورتينلا نيب لخادتلاو روفسوفلاو
حمقلا ، ايرويلاب شرلا ، مويساتوبلا ، روفسوفلا ، نيجورتنلاب يضرألا ديمستلا :ةلاد تاملك
 

ةــمدقم
 نيب ايسيئر ازكرم بوبحلا ةعارز لتحت

 يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيعارزلا ليصاحملا
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 نايسيئرلا نالوصحملا ريعشلاو حمقلا ربتعيو
 قطانم يف اميس ال بوبحلا ليصاحم نم
 راطمالا هايم ىلع دمتعت يتلاو ةفاجلا ةعارزلا
.ةعارزلا يف

 دنم ناسنالل ءادغك حمقلا مدختسا دقو
 يف عساو قاطن ىلع عرز اذلو ةديعب نامزأ
 ناك كلذل ، بوعشلا ةيدغت يف هتيمهال ملاعلا
 مامتها ناكمب ةيمهالا نمو يرورضلا نم
اذه يف نيلغتشملا  حمقلا تابن ةساردب لاجلا 
 تبختنا ثيح ،ةضيفتسم ةيفاو ةسارد
 ةمواقم ةديدع فانصا اتيدح تطبنتساو
 اهتردقب فصتت ةيلاع ةيجاتنا تاذو ضارمالل
 ةيئادغلا رصانعلا نم ةدافتسالا ىلع ةريبكلا
(McNeal  et al 1971) .

 ةييمطلا ىلا ةييمطلا يضارآلا ربتعت
 نم ةبسانم تايمك ىلع ةيوتحملاو ةينيطلا
ـ لا ميق تادو لابذلاو ريجلا (PH) نم ةلداعتم 
 ,Reitz) حمقلا ةـعارزل يـضارالا بسنأ
 نكميال هنأ (Plantex, 1992) راشأ امك (1976
 رصانعلاو ءاملا نم لك ريثأت ىدم ريدقت
 يف ءاملا صقن دنع تابنلا ومن ىلع ةيئادغلا
 لك نأب كش نودب نـكلو ةـفاجلا ةعارزلا
.ريثأتلا ضعب رهظي امهنم

 يرئازجلا قرشلا يف حمقلا ةعارز رشتنت
 تلازام نكلو ةفاجلا ةعارزلا ماظنب
 نم ةبسانملا تالدعملا نع ةليلـق تامولعملا
 يساتوبلاو يتافسوفلاو ينيجورتنلا ديمستلا
هذه تحت لوصحم ىلعأ ىلع لوصحلل  
.فورظلا

هذه فدهت  ىدم ىلع فرعتلا ىلا ةساردلا 
 وأ اضرأ ينيجورتنلا ديمـستلل حمقلا ةباجتسا
 يتاـفسوفلا ديمستلا اذكو قاروالا ىلع اشر
هذه تايوتسم نيب لعافتلاو يساتوبلاو  
 ةفاجلا ةعارزلا فورظ تحت رصانعلا
.يرئازجلا قرشلاب

ثحبلا داومو قرط

ةطحم يف نيتيلقح نيتبرجت تميقأ  براجت 
 فدهب ,رئازجلاب - ةنيطنسق قرش - بورخلا
 نم ةفـلتخم تالدعمب ديمستلا ريثأت ةسارد
 لعافتلاو مويساتوبلاو روفسوفلاو نيجورتنلا
 تحت حمقلا لوصحمو ومنلا تافص ىلع اهنيب
 ةعارزلا ماظن اهيف عبتي يتلا قطانملا فورظ
.ةفاجلا

 . Triticum  Durum ,var) فنصلا ريتخأ
Leucomelan al) ةبرت ةنيع تدخأ امك 
 اهيف تمت يتلا ةيحطسلا ةقبطلل ةـلثمم
 يف ةروكذملا قرطلا تمدختساو ةساردلا
(Richard, 1954) ةبرتلا ماوق ريدـقتل 
ـ لاو مويسلاكلا تانوبركل ةيلكلا ةبسنلاو (PH) 
 ةداملل ةيوئملا ةبسنلاو ةعبشملا ةبرتلا ةنيجعلا
 يـئابرهكلا ليصوتلا ةجردو ةيوضعلا
 ةعبشملا ةبرتلا ةنيجع صلختسمل
 ةعسلاو لوبذلا ةطقن اذكو ,2مس/زوميللملاب
 بئاذلا روفسوفلا روص تردق امك ,ةيلـقحلا
 تاـنوبركيب صلختسم يفو ءاملا يف
 يلكلا روفسوفلاو (NaHCO3) موــيدوصلا
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 Chapmen and) يـف ةروـكذملا قرطلل اعبت
Pratt, 1971) يف بئاذلا مويساتوبلا كلذكو 
 قرطلل اعبت يلكلا نيجورتنلاو لدابتملاو ءاملا
. (Richards, 1954) يف ةروكذملا

 اهتيوستو اهثرحب ةعارزلل ضرالا تزهج
 (م5 × 2.5) ةيبيرجت تادحو ىلا اهميسـقت مث
 نم ةيبيرجتلا تادحولا نيب ةفاسم كرت عم
 نيب كلذكو (م0.5 ) ضرعب تاهجلا عيمج
 عيمج نم (م1) ضرعب اهضعبو تارركملا
 هضرع قاطنب ناتبرجتلا ةطاحا متو تاهجلا
 حمقلا فنصب عرز تاهجلا عيمج نم (م5)
.مدختسملا

 لك نيب روطس يف حمقلا بوبح تعرز
 بوبح مغك (100) لدعمب (مس10) نيرطس
 يرلا يف دمتعاو رادبلا ةلا مادختساب راتكهلل
. طقف راطمالا هايم ىلع

ىلوالا ةبرجتلا

هذه تلمتشا  تايوتسم ةثالت ىلع ةبرجتلا 
 يتوزالا دامسلل يضرالا ديمستلا نم لك نم
 يساتوبلا ديمستلا نم نييوتسمو يتافسوفلاو
 تنمضت دقو نيترم ةقشنم عطق ميمصت يف
 18 = 2 × 3 × 3) يأ ةلماعم (18) ةبرجتلا
 اذل تارم 4  ةلماعم لك تررك (ةلماعم
 ةدحو 72 = ةبرجتلا تادحو ددع حبصي
 نييوتسم ةيسيئرلا عطقلا تنمضتو ةيبيرجت

 دامسلا تايوتسم تعزوو مويساتوبلا نم
 , ةقشنملا عطقلا ىلع ايئاوشع يتافسوفلا
 ايئاوشع يتوزالا دامسلا تايوتسم تعزوو
.ةقشنم تحتلا عطقلا ىلع

يتوزالا ديمستلا تايوتسم  -*

 ةروص ىلع يتوزالا دامسلا فيضأ
 /33.5 – (NH4NO3) موينومالا تارتن
:ةيتالا تالدعملاب N نيجورتن
ةفاضا نودب -
راتكهلل (N) نيجورتن مغك 50 -
راتكهلل (N) نيجورتن مغك 100 -

 نيتعفد ىلع يتوزالا دامسلا فيضأ
 نم فصنو رهش دعب ىلوالا نيتيواستم
 لبانسلا درط لبق ةيناثلا ةعفدلاو  ةعارزلا
. ةرشابم

يتافسوفلا ديمستلا تايوتسم  -*

 ةروص ىلع يتافسوفلا دامسلا فيضا
 : ةيتالا تالدعملاب تافسوف ربوس
ةفاضا نودب -
(راتكهلل P2O5 مغك 24) لدعمب فيضأ -
(راتكهلل P2O5 مغك 48) لدعمب فيضأ -

 لبق يتافسوفلا دامسلا ةفاضا تمتو
.ةيحطسلا ةقبطلا عم هطلخو ةعارزلا
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ةبرجتلا اهب تيرجأ يتلا ةقطنملل ةيخانملا فورظلا .1 لودج

 رصانعلا
ةيوجلا رهشألا ربمسيد رياني سرامرياربف ليرفأ ويام وينوي

ةجرد
ةرارحلا

يرهشلا لدعملا  7.7 6.8 5.9 7.9 12.7 15.2 21.6

ىصقألا دحلا  20.5 11.8 10.3 13.4 18.4 22.1 29.1
ىندألا دحلا  7 3 2.2 3.3 7.5 9.1 14.5

يرهشلا لدعملا  52.5 78 78 77 71 61 52
ةبوطرلا  ىصقأل %

رهش /ةبوطر
 78 100 78 98 98 98 96

  ةبوطر ىندأل %
رهش  /

27 23 23 26 14 12 11

راطمألا
( ملم )

ملم /راطمألا ةيمك  6.21 132.6 164.3 31.2 44 10 11

 مايألا ددع
ةرطمملا

 8   14      17 11 10 6 3

رخبتلا  68 49 52 69 93 153 189

يسمشلا عاعشإلا  152 152 158 200 238 262 288

يساتوبلا ديمستلا تايوتسم  -*

 ةروص ىلع يساتوبلا دامسلا فيضأ
 نييوتسم مدختساو (K2SO4) مويساتوبلا تافلس
امه  :
ةفاضا نودب -

(راتكهلل K2O مغك 50) لدعمب فيضأ -
 ,ةدحاو ةرم يساتوبلا دامسلا ةفاضا تمتو

 نم ىلوالا ةعفدلا ةفاضا نم عوبسأ دعب يأ
. نيجورتنلا

ةيناثلا ةبرجتلا
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هذه يف تقبط  تالماعملا سفن ةبرجتلا 
 نكلو ىلوالا ةبرجتلا يف اهركذ قباسلا
 ينيجورتن ديمست تالماعملا عيمجل فيضأ
 (%0.75) زيكرتب ايرويلا شرب يفاضا
 لدعمب ةيناثلاو ىلوالا ومنلا مسوم ءانثأ نيترم
 ومنلا ةنراقم ضرغب (راتكهلل/رتل 750)
 يفاضالا ديمستلا ةفاضا ةلاح يف لوصحملاو
 مدعو ايروي ةروص ىلع توزالا نم
 ركابلا حابصلا يف ايرويلا تشر دقو .اهتفاضا
ةرطمم ريغلا مايالا يفو  ةدام مادختسا عم 
(Twen 80) ةرشان ةدامك (% 0.1) زيكرتب 
 مامت ىتح ايرويلا لولحمب تاتابنلا تشرو
 نيترم شرلا متو يرضخلا عومجملا لالتبا
 لصفيو ةيناثلاو ىلوألا ومنلا ةلحرم لالخ
 لبانسلا درط لبقو ,ناعوبسأ نيتشرلا نيب
 ةيبيرجت ةدحو لك نم ايئاوشع تاتابن تدخأ
 ةيرضخ تافص ةدـع سايقل نيتبرجتلاا نم
 تاتابنلا طسوتم دخأ مث .هدح ىلع تابن لكل
: ةيلاتلا تافصلا تردقو  ةدوخأملا
 ىلع قاروالا ددعو يسيئرلا قاسلا عافترا -

. يسيئرلا قاسلا
   ماتلا جضنلا مامت دنع لوصحملا داصح مث

:هيف ردقو
 نزوو بوبحلا لوصحمو شقلا لوصحم -

. ةبح ةـئاـم
 عطق ميمصتل اعبت ايئاصحا جئاتنلا تللح

. نيترم ةقشنم

ةشقانملاو جئاتنلا

ةقطنملا ةبرت ليلاحت جئاتن -1

 ةيعيبطلا تافصلا (2) لودج حضوي
 ةساردلا اهيف تميقأ يتلا ةبرتلل ةيئايميكلاو
 ةبسن غلبت ةينيط ةيريج ةبرت اهنأ حضتي ثيح
 ةيولقلا ةلدتعم  %30 اهب مويسلاكلا تانوبرك
 لودجلا نم حضتي امك. حالمالاب ةرثأتم ريغ
 رسيملا روفسوفلا نم ةبرتلا ىوتحم نأ
 , ةيافكلا دح ىلا لصي لدابتملا مويساتوبلاو
 ةداملاو يلكلا نيجورتنلا نم اهاوتحم  امنيب
. اطسوتم ربتعي ةيوضعلا
يسيئرلا قاسلا عافترا -2

 نم تاتابن ةسمخ تذخأ لبانسلا درط لبق
 اهيف ردقو نيتبرجتلا يف ةيبيرجت ةدحو لك
 يف ةحضوم جئاتنلاو يسيئرلا قاسلا عافترا
.(1) لكشو (ج-ب - أ - 3) لوادج

 (1) لكش و (ج - ب - أ - 3) لوادج نيبت
 تالدعمب يضرالا ديمستلا نيب لعافتلا ريثأت
 يتافسوفلاو يتوزالا دامسلا نم ةفلتخم
 ةفاضا نودبو ايرويلا ةفاضا دنع يساتوبلاو
 ضغب هدح ىلع لماع لك ريثأت كلذكو ايرويلا
 ىلع ىرخالا لماوعلا تايوتسم نع رظنلا
  .حمقلا تابنل يسيئرلا قاسلا عافترا

 رظنلا ضغب يتوزالا دامسلا ريثأتل ةبسنلاب
 ىرخالا يضرالا ديمستلا تايوتسم نع
 ةدايز (1) لكشو (أ 3) لودج نم حضتي
 نم يضرالا ديمستلا ةدايزب قاسلا عافترا
 مدع دنع (%12.3) و %5.8) ىلا توزالا
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 دنع (%16.9 – 8.4) و ايرويلا ةفاضا
 نيجورتين (مغك100 - 50) ـب ايرويلا ةفاضا
 مدع عم ةنراقملاب بيترتلا ىلع راتكهلل
 ةلاح لك يف يتوزالا دامسلل يضرالا ديمستلا
 اهردق ةدايز ىلا ايرويلا ةفاضا تدأ امنيب .
 مدعل ةبسنلاب (27.8% – 26.5 – 22.7)

 مغك 100 - 50 - رفص) دنع اهتفاضا
. (راتكهلل N نيجورتن

 دامسلاب يضرالا ديمستلا ريثأتل ةبسنلاب
 ديمستلا تايوتسم نع رظنلا ضغب يتافسوفلا
 (1) لكشلا نم حضتي ىرخالا يضرالا
 يسيئرلا قاسلا عافترا نأ (ب 3) لودجو
يضرالا ديمستلا تالدعم ةدايزب ريغتيال
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 مدع وأ ةفاضإ عم يتوزآلا دامسلا نم ةفلتخم تالدعمب  يضرألا ديمستلا ريثأت . أ 3 لودج
 نع رظنلا ضغب حمقلا تابنل يسيئرلا قاسلا عافترا ىلع ايرويلا ةفاضإ
(مـس) يساتوبلاو يتافسوفلا ديمستلا تايوتسم

يتوزآلا دامسلا تالدعم
راتكهلل N مغك

 شر نودب ) ىلوألا ةبرجتلا
( ايروي

  ايروي شر) ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75زيكرتب

رفص 51.18 62.82
50 53.8 68.7
100 57.47           73.45

 مدع وأ ةفاضإ عم يتافسوفلا دامسلا نم ةفلتخم تالدعمب يضرألا ديمستلا ريثأت .ب 3 لودج
 نع رظنلا ضغب حمقلا تابنل يسيئرلا قاسلا عافترا ىلع ايرويلا ةفاضإ
(مـس) يساتوبلاو يتوزآلاديمستلا تايوتسم

يتافسوفلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  P2O5 مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رفص 35.97 68.17
24 53.90 67.12
48 54.58 69.70

 قاسلا عافترا ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ عم يساتوبلا ديمستلا ريثأت . ج 3 لودج
  يتافسوفلاو يتوزآلا ديمستلا تايوتسم عن رظنلا ضغب حمقلا تابنل يسيئرلا
(مـس)

يساتوبلا دامسلا تالدعم
راتكهللK2O    مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(%0.75 زيكرتب ايروي شر)

رفص 53.88 68.70

50 54.42 67.53
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(مس) حمقلا تابنل ىسيئرلا قاسلا لوط طسوتم ىلع ةساردلا تالماعم ريثأت .1 لكش

 وأ ايرويلا ةفاضا ةلاح يف يتافسوفلا دامسلاب
 شرلا ةنراقم دنع امنيب ايرويلا ةفاضا مدع
 ديمستلا نم ةفلتخملا تالدعملا دنع ايرويلاب
 اهتفاضا مدع عم يتافسوفلا دامسلاب يضرالا
 -89.5) اهردق ةدايز ىلا ىدأ شرلا نأ حضتي
 48 - 24 - رفص) دنع (26.5% – 24.5
 لاوطأ نأ هظحول امك .(راتكهلل P2O5 مغك
 ريغلاو ايرويلاب ةشوشرملا تاتابنلا ناقيس
 تاتابنلا نم لوطأ تناك  مويساتوب اهل ةفاضم
 مويساتوب اهل ةفاضمو ةشوشرم ريغلا
.%26.24 تناكف ةدايزلا ةبسن تبسحو
 دامسلاب يضرالا دامسلا ريثأتل ةبسنلاب    
 ديمستلا تايوتسم نع رظنلا ضغب يساتوبلا
 (1) لكشلا نم حضتي ىرخالا يضرالا
 يسيئرلا قاسلا عافترا نأ (ج3) لودجو
 (%1) دودح يف الا رثأتي مل حمقلا تابنل
 وأ ةفاضا دنع راتكهلل (K2O مغك 50) ةفاضاب
 ايرويلا ةفاضا تدأ امنيب . ايرويلا ةفاضا مدع

 مدـع دنع (%24.1 –27.5) رادقمب ةدايز ىلا
 لدعمب هتفاضا وأ يساتوبلا دامسلا ةفاضا
.بيترتلا ىلع راتكهلل (P2O5 مغك50)

 يضرالا ديمستلا نيب لعافتلل ةبسنلاب
 يف يساتوبلاو يتافسوفلاو يتوزالا دامسلاب
 دقف (ىلوالا ةبرجتلا) ايرويلا ةفاضا مدع ةلاح
 نم يضرالا ديمستلا تالدعم ةدايز تدأ
 يف ةدرطضم ةدايز ىلا يتوزالا دامسلا
 مغك 48) ىوتسم دنع يسيئرلا قاسلا عافترا
P2O5 يساتوبلا ديمستلا مدع ةلاح يف (راتكهلل 
 K2O مغك 50) لدعمب يساتوبلا ديمستلا وأ
امأ . (راتكهلل  ةبرجتلا) ايرويلا ةفاضا دنع 
 نم يضرالا ديمستلا ةدايز تدأ دقف (ةيناثلا
 يف ةدرـطضم ةدايز ىلا يتوزالا دامسلا
 عيمج دنع يسيئرلا قاـسلا عاـفترا
 تدأو يساتوبلاو يتافسوفلا ديمستلا تايوتسم
 P2O5 مغك 48 - راتكهلل N مغك 100) ةلماعم
 ىلا يـساتوبلا داـمسلا ةفاضا نودب (راتكهلل
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 81.2 ) يسيئرلا قاسلا عاـفترال ةـميق ىـلعأ
. (مس

يسيئرلا قاسلاب قاروالا ددع -2
 

 ديمستلا تالدعم ريثأت (4) لودج نيبي
 يتافسوفلاو يتوزالا دامسلا نم يضرالا
 ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا دنع يساتوبلاو
 يتلا تالماعملا عيمج يف قاروالا ددع ىلع
 ريثأت تالماعملا هذهل نكي ملو . ةساردلا تحت
هذه ىلع حضاو  وأ ةفاضا دنع كلذو ةيصاخلا 
.ايرويلا ةفاضا مدع

ةبح ةـئام نزو -3

 - أ - 5) لوادجب ةنودملا جئاتنلا حضوت
 يضرالا ديمستلا ريثأت (2) لكشو (ج-ب
 يتوزالا دامسلا نم ةفلتخم تالدعمب
 اهنيب لخادتلا كلذكو يتافسوفلاو يساتوبلاو
 نزو ىلع ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا دنع
 ريثأتلا نأ لودجلا نم حضتي .ةبح ةئام
 يتوزالا دامسلا نم لك نم يساسالا
 ةلاح يف يونعم ريغ يساتوبلاو يتافسوفلاو
 نكي مل كلذكو . ايرويلا ةفاضا وأ ةفاضا مدع
 تحت يتلا ةفلتخملا لماوعلا نيب لخادتلا
 نم ىنثتسي تالاحلا عيمج يف ايونعم ةساردلا
 دنع مويساتوبلاو نيجورتنلا نيب لخادتلا كلذ
.ايرويلا ةفاضا مدع

بوبحلا لوصحم -4

 - ب - أ - 6) لودجب ةنودملا جئاتنلا نيبت
 يضرالا ديمستلا ريثأت (2) لكشو ( ج
 يتوزالا دامسلا نم ةفلتخم تالدعمب
 اهنيب لخادتلا كلذكو يساتوبلاو يتافسوفلاو
 ىلع ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا دنع
 نأ لودجلا نم حضتي . حمقلا بوبح لوصحم
 مدع دنع يتوزالا دامسلل يساسالا ريثأتلا
 دامسلل يساسالا ريثأتلاو ايرويلا ةفاضا
 ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا دنع يتافسوفلا
 ريثأت يساتوبلا ديمستلل نكي مل امنيب . ايونعم
 ,ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا ةلاح يف يونعم
 حضتيف ةساردلا لماوع نيب لعافتلل ةبسنلاب
 نيجورتنلا) ةلاح يف ايونعم ناك هنأ
اذهو ,ايرويلا ةفاضا مدع دنع (مويساتوبلا*  
. Triboi, (1990) هيلا لصوتام عم قفتي

 نأ (6) لودجب ةنودملا جئاتنلا نم حضتي
 بوبحلا لوصحم ةدايز ىلا ىدأ ايرويلا شر
 يضرالا ديمستلا تالماعم نم ةلماعم لك يف
 تدأو يساتوبلاو يتافسوفلاو يتوزالا دامسلل
 P2O5 مغك 48 + راتكهلل N مغك 100) ةلماعم
 شرلا دنع (راتكهلل K2O مغك 50 + راتكهلل
ادهو , بوبح لوصحم ىلعأ ىلا ايرويلاب  
. Rafael  et al (2001) جئاتن و قفتي

شقلا لوصحم

 و (د -  7) يلودجب ةنودملا جئاتنلا نيبت
 تالدعمب يضرألا ديمستلا ريثأت  (4) لكش
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 ةفاضإ دنع اهنيب لخادتلا كلذكو يساتوبلاو يتافسوفلاو يتوزآلا دامسلا نم ةفلتخم
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 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتوزآلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .أ 5 لودج
 طسوتم ىلع ايرويلا ةفاضإ مدعوأ ةفاضإ دنع يساتوبلاو يتافسوفلا دامسلا
مارغلاب ةبح 100 نزو

يتوزآلا دامسلا تالدعم
راتكهلل N  مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب )

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رفص 4.46 4.7
24 4.29 4.59
48 4.32 4.60

 لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتافسوفلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت  .ب 5 لودج
 ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يساتوبلا دامسلاو يتوزآلا دامسلا نم
مارغلاب ةبح 100 نزو طسوتم ىلع

يتافسوفلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  N مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب )

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رفص 4.34 4.67
50 4.35 4.59
100 4.37 4.60

 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يساتوبلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .ج 5 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يتافسوفلا دامسلاو يتوزآلا دامسلا
 مارغلاب ةبح 100 نزو طسوتم

يساتوبلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب )

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رفص 4.44 4.60
50 4.27 4.64
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مارغلاب ةردقملاو تابنلل حمق ةبح 100 نزو طسوتم ىلع ةساردلا تالماعم ريثأت .2 لكش

 دنع اهنيب لعافتلاو يضرألا ديمستلا تالدعمل ةيساسألا تاريثأتلل يئاصحألا ليلحتلا . د 5 لودج
مارغلاب ةبح 100 نزو ىلع ايرويلا ةفاضإ مدعو ةفاضإل

لـماعلا
ىلوألا ةبرجتلا

(ايروي شر نودب )
ةيناثلا ةــبرجتلا

(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

 5 %

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

 5 %

يتوزآلا دامسلا يونعم ريغ ----- يونعمريغ -----

يتافسوفلا دامسلا //   // ----- //   // -----

يساتوبلا دامسلا //    // ----- //   // -----

P* N //    // ----- //   // -----

K*N يونعم 0.5 //   // -----

K*P يونعم ريغ ----- //   // -----

K*P*N //   // ----- //   // -----
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 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتوزآلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت . أ 6 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يساتوبلاو يتافسوفلا دامسلا
راتكهلل مارغوليكلاب حمقلا بوبح لوصحم

يتوزآلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  N مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب )

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رـفص 869 1266
50 1029 1545
100 996 1734

 لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتافسوفلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .ب 6 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدعوأ ةفاضإ دنع يساتوبلاو يتوزآلا دامسلانم
(راتكهلل مغكلا) حمقلا بوبحلوصحم

يتافسوفلا دامسلا تالدعم
راتكهلل P2O5 مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب) 

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رـفص 886 1290

24 985 1572

48 998 1313

 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يساتوبلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت . ج 6 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يتافسوفلاو يتوزآلا دامسلا
راتكهلل مارغوليكلاب حمقلا بوبح لوصحم

يساتوبلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  K2O مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رـفص 985 1504

50 944 1525
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(راتكهلل مغلك) حمقلا تابنل بوبحلا لوصحم ىلع ةساردلا تالماعم ريثأت .3 لكش

 دنع اهنيب لعافتلاو يضرألا ديمستلا تالدعمل يساسألا ريثأتلل يئاصحإلا ليلحتلا .د 6 لودج
راتكهلل مارغوليكلاب حمقلا بوبح لوصحم ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ

لـماعلا      ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

 5 %

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

5 %
يتوزآلا دامسلا يونعم 16.8 يونعم ريغ -----

يتافسوفلا دامسلا // 22.85 يونعم 54.52

يساتوبلا دامسلا يونعم ريغ ----- يونعم ريغ -----

P* N يونعم 16.70 //   // -----

K*N يونعم ريغ ----- //   // -----

K*P يونعم ريغ ----- //   // -----

K*P*N يونعم 16.6 //   // -----
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 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتوزآلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .أ 7 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع  يساتوبلاو يتافسوفلا دامسلا
(راتكهلل مغك) شق لوصحم

 يتوزآلا دامسلا تالدعم
 راتكهلل N مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رـفص 2662 3579
50 3538 5368
100 4020 6209

 لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يتافسوفلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .ب 7 لودج
 لع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يساتوبلاو يتوزآلا دامسلا نم
(راتكهلل مغك ) حمقلا شق لوصحم

يتافسوفلا دامسلا تالدعم
 راتكهلل P2O5  مغك

ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

رـفص 3318 5084
24 3485 5087
48 3421 4983

 نم لك تايوتسم نع رظنلا ضغب يساتوبلا دامسلاب يضرألا ديمستلا ريثأت .ج 7 لودج
 ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ دنع يتافسوفلاو يتوزآلا دامسلا
(راتكهلل مغك) حمقلا شق لوصحم

يساتوبلا دامسلا تالدعم
راتكهلل  K2O مغك

ىلوالا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةبرجتلا
(% 0.75 زيكرتبايروي شر)

رـفص 3434 5043
50 3383 5060
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(راتكهلل مغلك) حمقلا تابنل شقلا لوصحم ىلع ةساردلا تالماعم ريثأت .4 لكش

 دنع اهنيب لعافتلاو يضرألا ديمستلا تالدعمل يساسألا ريثأتلل يئاصحإلا ليلحتلا .د 7 لودج
(راتكهلل مغك ) حمقلا شق لوصحم ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ ةفاضإ

لـماعلا ىلوألا ةبرجتلا
(ايروي شر نودب)

ةيناثلا ةـــبرجتلا
(% 0.75 زيكرتب ايروي شر)

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

 5 %

 ةلاحلا
ةيئاصحإلا

 يونعم قرف لقأ
ىوتسم ىلع

 5 %
يتوزآلا دامسلا يونعم 81.34 يونعم 116.78
يونعم ريغيتافسوفلا دامسلا ----- يونعمريغ -----
يساتوبلا دامسلا يونعم ريغ ----- //     // -----

P* N يونعم 100.60 //   // -----
K*N يونعم ريغ ----- //   // -----
K*P يونعم ريغ ----- //   // -----

K*P*N يونعم ريغ ----- يونعم 347.87
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 شق لوصحم ىلع ايرويلا ةفاضإ مدع وأ
. حمقلا

 يساسألا ريثأتلا نأ جئاتنلا نم حضتي
 ىلع يتوزآلا دامسلاب يضرألا ديمستلل
 يف % 5 ىوتسم ىلع يونعم شقلا لوصحم
 قوفتو اهتفاضإ وأ ايرويلا ةفاضإ مدع ةلاح
 عيمج دنع ايرويلا شر نم جتانلا لوصحملا
 دامسلا نم يضرألا ديمستلا تايوتسم
 54.5 ، % 51.7 ، % 34.4) ةبسنب يتوزآلا
 (راتكهلل N مغك 100 ، 50 ،رفص) دنع (%
 دامسلاب يضرألا ديمستلل نكي مل امنيب ،
 ىلع يونعم ريثأت يساتوبلاو يتافسوفلا
 تقوفت تالاحلا عيمج يف نكلو لوصحملا
امأ ، اهتفاضإ مدع ىلع ايرويلا ةفاضإ  نع 
 ايونعم ناك هناف ةساردلا لماوع نيب لعافتلا
 يف روفسوفلا * نيجورتينلا  ةلاح يف
 (اهتفاضإو ايرويلا ةفاضإ مدع) نيتبرجتلا
 دنع) مويساتوبلا * روفسوفلا * نيجورتينلاو
 ةفاضا ةباجتسا مدع نأو . (ايرويلا ةفاضإ
 ءاوتحا ىلا عجرت مويساتوبلاو روفسوفلا
 ةفاضا امنيب ، ةبسانم تايمك ىلع ةبرتلا
 يرضخلا ومنلا عيجشت ىلا تدأ نيجورتنلا
 كلذكو تاتابنلا لاوطأ ةدايز يف ةلثمتم تابنلل
 ىلا ىدأ يدلا رمألا ، تابنلل فلخلا ددع
 عجرتو ، داصحلا دنع شقلا لوصحم ةدايز
 صقنل نيجورتنلا رصنعل ةريبكلا ةباجتسالا
اذه  ةدايزل عجري دق يذلاو ةبرتلا يف رصنعلا 
 نم نيجورتنلا ليسغ ىلا يدؤت يتلاو راطمألا
. ةبرتلل ةيحطسلا ةقبطلا

 لك تاساردو ةقباسلا جئاتنلا نم
 Saleh et alو   Pendleton et al (1953)نم
 دامسلاب يضرالا ديمستلا نأ حـضتأ . (2000)
 قاسلا عاــفترا ةداـيز ىلا ىدؤـي يتوزالا
 Sharaan and Abd جئاتنو تابنلل  يسيئرلا
El-Samie, (1999)  ىلا ىدأ امك ، كلذ تدكأ 
 مدع دنع بوبحلا لوصحم يف ةيونعم ةدايز
 دنع شـقلا لوصحم ةدايزو . ايرويلاب شرلا
 ايرويلا شر نأو ايرويلا ةفاضا مدع وأ ةفاضا
 قباسلا تاسايـقلا يف ةظوحلم ةدايز ىلا ىدأ
 اهيلا ةراشالا

 ةدايزلا تناك بوبحلا لوصحمل ةبسنلابو
 كلت نم لقأ نيجورتن مغك 100) نم ةجتانلا
 . (راتكهلل نيجورتين مغك 50 نم ةجتانلا
 ةدرطضم ةدايز شقلا لوصحم داز نكلو
 دنع يضرالا ديمستلا لدعم ةدايزب ةيونعمو
اذهو . ايرويلا شر نودب وأ ايرويلا شر  
 يلكلا نيجورتنلل طسوتملا ىوتحملا ىلا عجار
امم (% 0.056) ةبرتلا يف  ةباجتسا يف ببس 
 Singh and راشأ دقف يتوزالا ديمستلل حمقلا
Dastame, (1972) and José Alberto et al 
 حمقلا لوصحم ةباجتسا نأ . (2000)
 ةلاح ىلع اساسأ دـمتعي يـتوزالا دـيمستلل
 جئاتنلا تقفتا امك .ةبرتلا يف نيجورتنلا
 Bichop نم لك جئاتن عم اهيلع لصحتملا
and Maceachern, (1971) نم لك جئاتنو 
Abd El-Latif and Tuhamy, (1986) 
Rafael et al (2001) and  , يف ريشأ امك 
 دامسلاب يضرالا ديمستلا نأش ةقباسلا جئاتنلا
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 لوصحم ىلع الا ايونعم رثؤي مل يتافسوفلا
 ديمستلا لدعم ةدايز تدأ دقو بوبحلا
 مل امنيب . يونعم ضافخنا ىلا هنم يضرالا
 تافصلا ىلع دامسلا تالدعم ةفاضا سكعنت
 ديمستلا رثؤي مل لاحلا كلذكو ىرخالا ةردقملا
 ىلع ايونعم يساتوبلا دامسلا نم يضرالا
اذهو حمقلا لوصحم  ةلاح ىلا اساسأ عجار 
 يف رسيملا مويساتوبلاو  روفسوفلا نم لك
 دودح يف  نارـبتعي اـمهنأ ثيح  ةبرتلا
اذهو .ةيافكلا  Abou نم لك جئاتنو بسانتي 
El-Magd and Hsein, (1992) and  Aziz,  
(1999)  .

 ةقباسلا تاشقانملاو جئاتنلا لالخ نمو
 نكمي  Bairwa et al (2000) ةساردو
 يتوزالا دامسلاب يضرالا ديمستلاب  ةيصوتلا
 شرب يفاضالا  يتوزالا ديمستلا كلذكو
 مسوم ءانثأ نيترم (% 0.75) زيكرتب ايرويلا
 تحت حمقلا شقو بوبح لوصحم ةدايزل ومنلا
 دامسلا ةفاضا عم ةفاجلا ةعارزلا فورظ
 (راتكهلل  P2O5 مغك 24) لدعمب يتافسوفلا
 فورظلا تحت يساتوبلا دامسلا ةفاضا مدعو
. ةساردلل ةهباشملا
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EFFECT OF THE INTERRACTION BETWEEN NITROGEN, 
PHOSPHORUS AND POTASSIUM ON GROWTH
CHARACTERS AND YIELD OF WHEAT UNDER

DRY FARMING CONDITIONS

[5]
Gherrouch1, H.; Liala, Boudour1 and M. Baka1

ABSTRACT

Two field experiments were carried out at El-Khroub experimental station, east 
of Constantine, Algeria, to evaluate the effect of N, P, K fertilization and their 
interaction on growth characters and yield of wheat grown on calcareous soil. The 
design of each experiment was split-split plot. Urea was applied as folier application 
to one experiment to evaluate the supplementel application of nitrogen under dry 
farming conditions. The results showed that the main stem height, number and 
height  of tillers and number of leaves were varried according to the levels  of  N, P, 
K fertilization as well as to presence or absence of urea., Straw yield significantly 
increased due to increasing nitrogen level and potassium fertilization in absence or 
presence of urea. However, grain yield was significantly increased either with 
increasing nitrogen level in absence of urea or with increasing phosphorus levels in 
absence or presence of urea. Straw yield was significantly affected by N * P 
interaction in absence or presence of urea and N * P * K when urea was applied. 
However, grain yield was significantly affected by N * P and N * P * K interractions 
in absence of urea application.

Key words:  N, P, K fertilization, Urea, Folier application, Wheat 

 
1- Institut des Sciences de La Nature Et de La Vie, Universite Mentouri, Constantine, 

Algerie

(Received April 17, 2004)
(Accepted December 8, 2004)

دمحم لوسرلا دبع دمحم د.أ:ميكحت


