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تأثري مستويات ومواعيد خمتلفة من الكربيت الزراعي يف احلديد اجلاهز يف الرتبة وحمتواه يف
والنبات لصنفني من احلنطة

تركي مفتن سعد
قسم علوم الرتبة واملياه
كلية الزراعة  -جامعة املثنى

عبدالكريم حمد حسان
و زارة الزراعة

انمار حمودي كاظم
قسم علوم الرتبة واملياه
كلية الزراعة -جامعة املثنى

املستخلص:
نفذت تجربة حقلية يف الحقل التابع ملحطة ابحاث الحنطة الواقعة يف ناحية الوركاء شمال رشق محافظة املثنى خالل املوسم الخريفي  4102 – 4102بهدف دراسة
تاثري مستويات ومواعيد مختلفة من الكربيت الزراعي املضاف اىل تربة مزروعة بصنفني من الحنطة  Triticum ae stivum L.يف محتوى الرتبة من الحديد الجاهز
وملحتواه يف النبات من الحديد الجا هز ملرحلة قبل الزراعة وعند التزهري .استخد م تصميم القطاعات الكاملة املعشاة باسلوب القطع املنشقة املنشقة بثالثة مكررات.
اظهرت النتائج ان اضافة الكربيت الزراعي باملستوى  4111كغمSهكتار  0-قد اثر معنويا يف زيادة محتوى الرتبة من الحديد الجاهز قبل الزراعة وعند التزهري بسبب
تأثريه يف خفض  pHالرتبة والتي بلغت قيمه بعد اضافة الكربيت اىل الرتبة  4.02و  4.42للمرحلتني قبل الزراعة وعند التزهري بالتتابع ،واعطى املستوى 4111
كغمSهكتار  0-اعىل املتوسطات للحديد يف الرتبة بلغت بالتتابع  2.02و 2.12ملغم  Feكغم  0-تربة ،واعطى موعد الضافة يف ايلول اعىل متوس للحديد الجاهز يف
الرتبة قبل الزراعة بلغ  8..3ملغم  Feكغم  0-تربة .كما اعطى موعد الضافة يف ترشين الثاني اعىل متوس لجاهزية الحديد يف الرتبة بلغت  8.44ملغم  Feكغم  0-تربة
عند مرحلة التزهري .حقق مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-وموعد الض افة يف ترشين الثاني اعىل متوس للحديد يف النبات بلغت بالتتابع  .43.4و 228.2
ملغم  Feكغم  0-مادة جافة ،اما الصناف فقد اعطى الصنف اباء  99اعىل متوس لجاهزية الحديد يف الرتبة عند مرحلة التزهري بلغ  8.41ملغم  Feكغم  0-تربة ،ولم
تؤثر الصناف معنويا يف املحتوى الجا ف للنبات من الحديد عند التزهري ،فيما اعطى التداخل الثالثي بني مستويات الضافة واملواعيد والصناف اعىل املتوسطات
للحديد الجاهز يف الرتبة ومحتوى الحديد يف النبات قبل الزراعة وعند التزهري.
املقدمة:
يحتل محصول الحنطة  Triticum ae stivum L.املكانة الوىل يف ا لعالم من
حيث املساحة املزروعة والنتاج ( ،) FAO, 1995وتشري آخر التوقعات
الحصائية اىل ان النتاج العاملي سوف يصل  .39.31مليون طن يف عا م
 ،) FAO, 2000( 4102وتعود اهمية هذا املحصول اىل كونه الغذاء الرئييس
لكثر من  21بلد ا ً يف العالم (ما يعادل  %82من سكان العال م وذلك بسبب
محتواه العايل من الربوينات والكاربوهيدرات ( ،) Curtis, 1982اذ يمد
النسان باكثر من  % 42من احتياجاته من السعرات الحرارية والربوتني
( ،) Bushuk, 1998بالضافة اىل احتواءه عىل كميات من الدهون
والفيتامينات ( B1و  ) B2وبعض المالح املعدنية (اليونس .) 0994 ،عىل
الرغم من كون العراق احد املواطن الصلية لنشوء الحنطة ومن البلدان التي
تتوفر فيها عوامل نجاح زراعته ،ال ان متوس انتاجيتها لزال دون املستوى
املطلوب ( 568.79كغم.هكتار  ،) 0-وهي بذلك ل ترقى اىل  %81من متوس
النتاج العاملي (املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،) 4110 ،وهناك اسباب
كثرية تقف وراء تدني انتاجيته والتي تتلخص بعدم اعتماد التقنيات الحديثة
يف مجال زراعة وخدمة هذا املحصول ( Be ue rle inوآخرون .) 0990 ،ان
النهوض بواقع زراعة هذا املحصول بغية تحقيق تحسني كمي ونوعي يف
انتاجيته يتطلب البحث املستمر يف مجال ت طوير الطرق التي من شأنها زيادة
جاهزية املغذيات الصغرى والكربى عىل العموم والتي تلعب دورا ً كبريا ً
وبنفس القدر من الهمية من الناحية الحيوية يف تغذية النبات وان البحث يف
هذا املجال يتطلب درجة كبرية من الفهم والحاطة بمراحل نمو وتطور
املحصول من جهة ،وطبيعة وس لوكية ودور العنرص يف تغذية املحصول من
جهة اخرى .ان الدراسات التي تناولت موضوع جاهزية املغذيات يف الرتبة
والنبات يف العراق عموما ومحافظة املثنى خصوص ا ً قد اهملت املغذيات
الصغرى بشكل كبري وركزت اهتمامها عىل العنارص الكربى ،وان املنفذ من
البحوث حول هذا املوضوع وان كانت قليلة فقد اهتمت بإضافة املغذيات
الصغرى اىل الرتبة عىل الرغم من عد م جدواها لسببني ،الول يتعلق بما تعانيه
الرتب من مشاكل عد ة عىل رأسها املحتوى العايل من كاربونات الكالسيوم
وارتفاع قيمة  pHالرتبة ،مما يجعلها عرضة للرتسيب او التثبيت .لذلك صار

من الب ديهي البحث عن وسائل اخرى نضمن معها وصول املغذي للنبات
والستفادة منه ،ومن بني هذه الوسائل اضافة الكربيت الزراعي اىل الرتبة
باعتباره احد املصلحات التي تساهم يف خفض درجة تفاعل الرتبة وزياد ة
جاهزية املغذيات الصغرى فيها كعنرص الحديد الذي يعد من املغذيات املهمة
يف نمو وتطور النبات لدخوله يف تراكيب غري ذائبة داخل النبات ،اذ بني
 M e ng e lو  ) 4110( Kirbyان للحديد فائدتان اساسيتان يف العمليات
الحيوية للنباتات ،الوىل انه منش لنزيمات الكسد ة والختزال يف سلسلة
انتقال اللكرتونات يف عملية التنفس ،والثانية انه يساعد يف بناء الكلوروفيل
عىل الرغم من انه ل يدخل يف تركيبه .كذلك وجد ان الحديد يشرتك يف مركبات
حيوية مثل  Cytochromesالتي تدخل يف عمليات البناء الضوئي والتنفس
والمتصا ص النش  ،وان النبات يحتاج الحديد بكميات اكرب من احتياجه
لبقية املغذيات الصغرى ،وان معدل تركيز عن رص الحديد يف انسجة النبات
العتيادية يرتاوح من  ،) 4118 ،He chman( ppm 021 – 21لذلك هدفت
هذه الدراسة اىل معرفة تاثري اضافة مستويات مختلفة من الكربيت الزراعي
وبمواعيد مختلفة عىل محتوى الحديد الجاهز يف الرتبة ومحتواه يف النبات.
املواد وطرائق العمل:
نفذت تجربة حقلية خالل املوسم الزراعي  4102- 4102يف الحقل التابع
ملحطة ابحاث الحنطة الواقعة يف ناحية الوركاء( 04كم شمال رشق محافظة
املثنى) بدء ا ً من  4102/19/10وانتهاء ا ً بتاريخ  ،4102/12/41بهدف
دراسة تاثري مواعيد ومستويات اضافة الكربيت الزراعي يف جاهزية الحديد يف
الرتبة ومحتواه يف صنفني من الحنطة الناعمة  Triticum ae stivum L .يف
تجربة تضمنت معامالتها صنفني هما إباء  99-و ابو غريب ،وثالثة مستويات
من الكربيت الزراعي هي  1و  0111و  4111كغم Sهكتار  0-واملبينة بعض
صفاته يف جدول ( ) 0واملقدرة من قبل الهيئة العامة لكربيت املرشاق ،وثالث
مواعيد لإلضافة وهي الول من  :ايلول و ترشين الول و ترشين الثاني .بعد
تهيئة ارض التجربة من عمليات حراثة وتنعيم وتسوية اخذت عينات تربة من
العمق  81- 1سم من مواقع مختلفة من الحقل  ،ومزجت جيدا ملجانستها
وجففت هوائيا ونعمت باستخدام مطرقة بويل اثلني  ،ومررت من منخل قطر
فتحاته  4ملم ،اخذت منها عينة مركبة لغرض تقدير بعض صفات الرتبة
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( ) L. S. D.عند مستوى معنوية  1.12يف مقارنة متوسطات املعامالت
الكيميائية والفيزيائية الخاصة برتبة البحث (جدول( ) 4راين وآخرون،
(الراوي وخلف هللا ) 0931 ،وبثالث مكررات واربعة وخمسون وحد ة
 ،) 4118ومن ثم تم تقسيم الحقل اىل الواح مساحتها ( . = 8 × 4م ) 4تبعا
تجريبية ،حيث احتلت مستويات اضافة الكربيت الزراعي ( 1و  0111و
للتصميم املستعمل ،وتركت اكتاف بني الوحدات التجريبي ة بمسافة  1.2م
 ) 4111كغمSهكتار  0-اللواح الرئيسية بينما احتلت مواعيد الضافة يف (ايلول
وبني املكررات مسافة  8م اضافة اىل السواقي ،وتم اضافة الكربيت الزراعي
و ترشين الول و ترشين الثاني) اللواح الثانوية ،اما اللواح الصغرى فقد
ومصدره حقول املرشاق نسبة الكربيت فيه  % 9. - 94اىل اللواح وحسب
خصصت لصنفي الحنطة (اباء  99و ابو غريب).
املستويات ومواعيد الضافة املبينة اعاله بخلطه بالرتبة عىل عمق  41سم ،وتم
قدرت جاهزية عنرص الحديد يف الرتبة بالطريقة املوصوفة من قبل Lindsay
ري اللواح بعد كل اضافة للكربيت بدءا من املوعد الول ،ويعاد ريها بعد
و  ) 0943( Norve llباضافة  01غم تربة اىل  41مل من محلول الستخالص
مرور  02يوما مرة اخرى وهكذا يف املوعد الثاني وانتهاءا باملوعد الثالث
 DTPAذي درجة تفاعل ( ) pH= 4.8ورج ملد ة ساعتني ورشح ثم قدرت
لالضافة ،ثم اعيدت عملية التسوية لرتبة اللواح بعد النتهاء من ري اللواح
العنارص باستعمال جهاز التحليل الطيفي بالمتصا ص الذري Atomic
وجفاف الرتبة لتهيئتها للزراعة  ،حيث خططت اللواح اىل عرشة خطوط
 absorption Spe ctrophotome te rنوع ( .) PG 990كما قدر محتوى
بمسافة  02سم بني خ وآخر بطول  8م باستعمال آلة يدوية صنعت بهدف
بطريقة الهضم الرطب املقتبسة من قبل
النبات من الحديد الجاهز
ضب املسافة بني الخطوط ،بعد ذلك زرعت اللواح ببذور الصناف
 ،) 093.( Rashidحيث اخذت عينات نباتية بصورة عشوائية من كل وحد ة
املستخدمة .اضيف السماد الفوسفاتي دفعة واحد ة عند الزراعة بكمية 011
تجريبية يف مرحلة التزهري وغسلت باملاء العادي ثم باملاء املقطر لزالة الغبار
كغم .Pهكتار  0-عىل شكل سماد السوبر فوسفات الحادي ( ،) P %20اما
العالق ثم جففت وخلطت بصورة متجانسة ثم طحنت واخذ  0غم من
السماد النرتوجيني فقد اضيف بكمية  0.1كغم .Nهكتار  0-وبواقع دفعتان
مسحوق العينة الجافة وهضمت باستعمال حامض النرتيك  HNO3وح امض
عند الزراعة ويف نهاية مرحلة التفرعات وقبل طرد السنابل وعىل هيئة سماد
البريكلوريك  HCIO4وقدرت العنارص اعاله باستعمال جهاز المتصا ص
اليوريا (( ) N%46جدوع .) 0992 ،جرى تنفيذ التجربة باستعمال تصميم
الذري Atomic absorption Spe ctrophotome te rكما جاء يف Black
القطع املنشقة املنشقة  ، Split-Split Plot De sig nوباستعمال تصميم
(.( 09.2
القطاعات الكاملة املعش ا ة (  ) R.C.B.Dباستعمال اختبار اقل فرق معنوي
جدول ( ) 1بعض صفات الكربيت الزراعي املستخدم يف الدراسة
pH
1:1

EC 1:1
dSm-1

الكربيت %

Ca+2
mg kg-1

%CaCO3

% CaSO4

%C

الطني %

القطر
Mesh

3.7

4.4

95

64

_

0.0036

0.12

1.5

325

جدول ( ) 2بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة الدراسة قبل الزراعة
الصفة
درجة تفاعل الرتبة pH
التوصيل الكهربائي EC
السعة التبادلية الكاتيونية CEC
املاد ة العضوية
الجب س
الكل س
الكاربونا ت
البيكاربونا ت
الكربيتا ت
النرتوجني الجاهز
الفسفور الجاهز
اليونا ت الجاهزة
البوتاسيوم الجاهز
الحديد الجاهز
الطني
الغرين
الرمل

مفصولت الرتبة
النسجة

النتائج واملناقشة :
 - 0تاثري اضافة الكربيت الزراعي ومواعيد الضافة عىل جاهزية الحديد يف
الرتبة (ملغم  Feكغم  0-تربة) قبل الزراعة
ب ينت نتائج جدول ( ) 8وجود تاثري معنوي ملستويات الكربيت املضاف
ومواعيد الضافة يف جاهزية الحديد يف الرتبة قبل الزراعة ،فقد تفوق مستوى
اضافة الكربيت  4111كغمSهكتار  0-معنويا واعطى اعىل متوس لهذه

الوحد ة
دييس سيمنز.م 0-
سنتيمول كغم  0-تربة

القيمة
3.2
..4
2.3
03.1
0.18
431
Nil
1.1.
034.4
2.8
4..
82..
1.22

غم كغم  0-تربة
سنتيمول كغم  0-تربة
ملغم كغم  0-تربة
ملغم كغم  0-تربة

.2.4
023.4
43..0

غم كغم 0-
رملية مزيجة Lomy sand

الصفة بلغ  2.02ملغم كغم  0-تربة قياسا بمعاملة املقارنة التي اعطت اقل
متوس بلغ  4..8ملغم كغم  0-تربة وبنسبة زياد ة بلغت  %24.49وتفوق
عىل مستوى الضافة  0111كغمSهكتار  0-بزياد ة قدرها  ،%...3والذي
بدوره تفوق معنويا عىل معاملة املقارنة بنسبة  .%24.90اما بالنسبة ملواعيد
الضافة فقد تفوق موعد الضافة الول يف شهر ايلول معنويا واعطى اعىل
متوس لجاهزية الحديد يف الرتبة بلغ  8..3ملغم كغم  0-تربة قياسا باملوعد
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بينت نتائج جدول ( ) 8وجود تاثري معنوي للتداخل بني الكربيت املضاف
والصناف يف جاهزية الحديد يف الرتبة قبل الزراعة فقد اعطت املعاملة 4111
0كغمSهكتار  0-اعىل متوس للحديد الجاهز بلغت  2.09و 2.04ملغم كغم
تربة للصنفني اباء  99-و ابو غريب بالتتابع ،قياسا بمعاملة املقارنة التي
اعطت اقل متوس بلغ  4.28و  4.44ملغم كغم  0-تربة للصنفني اباء  99-و
ابو غريب بالتتابع ،كانت نسبة الزياد ة يف الحديد الجاهز %20.22
و %20.24للصنفني اباء  99 -و ابو غريب بالتتابع ،وقد تفوق مستوى
الضافة  4111كغمSهكتار  0-معنويا عىل مستوى الضافة 0111
كغمSهكتار  0-بزياد ة قدرها  %...4و  %4.10للصنفني

الثالث لالضافة يف ترشين الثاني الذي اعطى اقل متوس بلغ  8.22ملغم
كغم  0-تربة بنسبة زياد ة بلغت  ،% ...4وتفوق املوعد الول لالضافة عىل
املوعد الثاني يف ترشين الول بنسبة  ،%8...وبدوره تفوق املوعد الثاني
لالضافة عىل املوعد الثالث بنسبة  .% 4.91ان سبب ذلك قد يعزى اىل تاثري
مواعيد الضافة والفرتة التي يتعرض لها الكربيت خالل تواجده يف الرتبة اىل
حني موعد الضافة الخري ،فكلما زادت هذه الفرتة كلما اعطى ذلك لعملية
الكسد ة البايولوجية الوق ت الكايف لكسد ة اكرب قدر من الكربيت وخفض
درجة تفاعل الرتبة وزيادة جاهزية املغذيات ومنها الحديد (حمد ) 4112 ،و (
العظمي .) 0991 ،اشارت نتائج جدول ( ) 8اىل عد م وجود تاثري معنوي
لالصناف عىل جاهزية الحديد يف الرتبة قبل الزراعة.
جدول ( ) 3تاثري مستويات الكربيت ومواعيد االضافة يف جاهزية الحديد يف الرتبة (ملغم  Feكغم  1-تربة) قبل الزراعة
0-

مواعيد الضافة

الصناف

ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني
ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني

اباء 99-

ابو غريب

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع
 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

L.S.D
اباء 99-
ابو غريب

الصناف × مستويات الكربيت

مستويات الكربيت كغمSهكتار
4111
0111
1
2.44
2.0.
4.21
2.00
8.93
4.82
2.03
8..2
4.4.
2.20
2.10
4.44
2.82
8.99
4.22
8..0
8.2.
4.39
1.12
4.28
4.44

8.98
8.32
1.18

4..0
4.22
4.38

2.13
8.93
8..0
1.18
8.39
1.14

L.S.D

مواعيد الضافة × مستويات الكربيت

ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

L.S.D
متوس مستويات الكربيت
L.S.D
* ( non-sig nificant : n.sغري معنوي)
بالتتابع ،وتفوق مستوى الضافة  0111كغمSهكتار  0-معنويا عىل معاملة
املقارنة بنسبة زياد ة بلغت  %22.82و  %20.22للصنفني اباء  99-و ابو
غريب بالتتابع.
ان زياد ة تركيز الحديد الجاهز يف الرتبة قد يعزى بسبب اضافة الكربيت
الزراعي اىل الرتبة الذي يتحول اىل حامض الكربيتيك بعملية الكسد ة
البايولوجية ومن ثم خفض درجة تفاعل الرتبة  pHوزيادة جاهزية الحديد.
وهذا يتفق مع ما توصل اليه  ) 0933( Abo- Radyو ا لعبيدي وآخرون
( ) 0992و العظمي وآخرون ( ) 4110و الزاهدي ( ) 4112و التحايف
وآخرون ( ) 4112و عطيوي واحمد ( ) 4114اىل ان هناك تاثري معنوي
للكربيت املضاف اىل الرتبة يف خفض درجة التفاعل للرتبة وزياد ة جاهزية
املغذيات فيها كالحديد.
بينت نتائج جدول ( ) 8وجود تاثري معنوي للتداخل بني مستويات الكربيت
املضاف ومواعيد الضافة عىل جاهزية الحديد يف الرتبة قبل الزراعة ،فقد
اعطت املعاملة  4111كغمSهكتار  0-لكافة املواعيد اعىل املتوسطات للحديد
الجاهز يف الرتبة بلغت  2.82و  2.44و  8.91ملغم كغم  0-تربة للمواعيد

4..8

2.09
2.04

2.82
2.44
8.91

الصناف × مواعيد الضافة
8..2
8.23
8.28
8.40
8..8
8.8.
1.18
متوس الصناف
8.22
8.24
n.s
متوس × مواعيد الضافة
8..3
8.22
8.22
1.14

2.02

ايلول وترشين الول وترشين الثاني بالتتابع ،متفوقا بذلك عىل معاملة املقارنة
التي اعطت اقل املتوسطات لهذه الصفة بلغت  4..0و  4.22و  4.38ملغم
كغم  0-تربة للمواعيد الثالث بالتتابع .بلغت نسبة الزياد ة يف الجاهزية
 %...43و  %44.42و  % 84.30لثالث مواعيد بالتتابع .تفوقت معاملة
0الكربيت  4111كغمSهكتار  0-معنويا عىل املعاملة  0111كغمSهكتار
0بنسبة  %..84و  %..18و  ،%...3وتفوقت املعاملة  0111كغمSهكتار
عىل معاملة املقارنة بنسبة زياد ة  %2..84و  %.4.22و  .%44.2.ان
زياد ة جاهزية الحديد يف الرتبة عند هذا املستوى من الكربيت ولجميع مواعيد
الضافة قد تع ود اىل زيادة كمية الكربيت املضاف واملد ة الزمنية التي كانت
كافية لكسد ة الكربيت بفعل الحياء املجهرية املتخصصة بذلك والتي ينتج
عنها تكوين حامض الكربيتيك بكميات مناسبة لخفض درجة تفاعل الرتبة
وزياد ة املغذيات الجاهزة فيها .وهذا يتفق مع ما توصل اليه ابو ضاحي
( ) 0999و لطيف ( ) 411.و عليوي والشماع ( ) 4113من ان لزياد ة كمية
الكربيت املضاف تاثريا عىل خفض درجة التفاعل بزيادة الفرتة الزمنية من بدأ
الضافة.
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 0111كغمSهكتار  0-معنويا لهذه الصفة عىل معاملة املقارنة بنسب زياد ة
بينت نتائج جدول ( ) 8وجود تاثري معنوي للتداخل بني مواعيد الضافة
بلغت  %...21و  %41.19و  %84.42للمواعيد الثالث بالتتابع للصنف
والصناف عىل تركيز الحديد الجاهز يف الرتبة قبل الزراعة ،فقد اعطى موعد
اباء  99-و  %24.28و  %2..24و  % 48.03للمواعيد الثالث بالتتابع
الضافة الول يف شهر ايلول اعىل متوس للحديد الجاهز يف الرتبة بلغ  8..2و
للصنف ابو غريب .وهذا قد يعود اىل زيادة مستوى الكربيت املضاف اىل الرتبة
 8.40ملغم كغم  0-تربة للصنفني اباء  99-و ابو غريب بالتتابع ،متفوقا بذلك
وطول الفرتة الزمنية املتوفرة لتمام عملية الكسد ة الحيوية من قبل الحياء
عىل قيم متوسطات هذه الصفة للموعدين الثاني والثالث بنسبة زياد ة بلغت
املجهرية والتي تعمل مجتمعة عىل زيادة جاهزية الحديد يف الرتبة .وهذا يتفق
 %2..1و  %8.04بالتتابع للصنف اباء  99-و  %4.41و %01.24
مع ما توصل اليه مجموعة من الباحثني من ان زياد ة كمية الكربيت املضاف
للموعدين بالتتابع للصنف ابو غريب ،فيما تفوق موعد الضافة الثالث معنويا
اىل الرتبة بوجود فرتة زمنية كافية لها تاثري معنوي عىل خفض درجة تفاعل
عىل موعد الضافة الثاني بزياد ة بلغت  %0.22للصنف اباء  99-وتفوق
الرتبة وبالتايل زيادة جاهزية املغذيات فيها ومنها الحديد (العظمي وآخرون
املوعد الثاني عىل املوعد الثالث لالضافة بنسبة  .% 3.12يالحظ من هذه
( ) 4110و ا لبياتي ( ) 411.و العبيدي وآخرون ( ) 4114و املعامريي
النتائج ان هناك تباين يف جاهز ية الحديد يف الرتبة وعالقته بمواعيد الضافة
( ) 4114وعطيوي وآخرون ( ) 4114وعليوي والشماع (.)) 4113
قد يعود اىل كثافة اعداد الحياء املجهرية الذاتية التغذية املؤكسد ة للكربيت
 - 4تاثري اضافة الكربيت الزراعي ومواعيد الضافة يف جاهزية الحديد يف
والتي يكون للثايوكربيتات تاثريا معنويا يف نشاطها والتي بدورها تكون
0الرتبة (ملغم  Feكغم تربة) عند التزهري
محدد ة بالوقت الكايف للقيا م بعملية الكسد ة بالشكل املطلوب حيث من
بينت نتائج جدول ( ) 2وجود تاثري معنوي ملستويات ا لضافة ومواعيد
املحتمل ان عملية الكسد ة لم تاخذ الوقت الالزم لتجهيز اكرب كمية من
الضافة والصناف يف جاهزية الحديد يف الرتبة عند مرحلة التزهري ،فقد تفوق
الثايوكربيتات الرضورية لالحياء املجهرية لتما م عملية الكسد ة ،كذلك فان
مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-معنويا واعطى اعىل متوس لهذه
الجفاف او نقصان الرطوبة واملرتبطة بعمليات الكسد ة والختزال تؤثر يف
0الصفة بلغ  2.12ملغم كغم تربة ،قياسا بمعاملة املقارنة التي اعطت اقل
جاهزية الحديد يف الرتبة ،كما ان زياد ة تركيز احد العنارص مث ل املنغنيز او
متوس بلغ  4.44ملغم كغم  0-تربة ،بلغت نسب ة الزياد ة  .%34.28وتفوق
الزنك او النحاس نتيجة لضافة الكربيت قد يؤدي يف بعض الحيان اىل اختالل
كذلك مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-معنويا عىل املستوى 0111
توازن الحديد معها .وهذا يتفق مع ما ذكره ابو ضاحي واليونس ( ) 0933و
كغمSهكتار  0-بنسبة زياد ة بلغت  ،% 48.01كما تفوق مستوى الضافة
املعامريي ( ) 4114و الشاطر وابو نقطة ( ،) 4100فضالً عن ما تتميز به
0 0111كغمSهكتار معنويا عىل معاملة املقارنة بزيادة بلغت  .%23.41ان
الرتب الكلسية من احتواءها عىل معادن كاربونات الكالسيوم واملغنيسيوم
سبب هذه الزياد ة قد يعود اىل اضافة الكربيت الذي يعمل عىل خفض درجة
بالدرجة الساس والتي تؤثر يف جاهزية الحديد من خالل تقييده للحديد
تفاعل الرتبة وزيادة جاهزية املغذيات فيها ومنها الحديد .وهذا يتطابق مع ما
بعمليات المتزاز والرتسيب وتكوين معقدات تسهم يف تقليل جاهزيته للنبات
ذكره عطيوي واحمد ( ) 4114من ان املعاملة املضاف لها الكربيت قد اعطت
(عيل وآخرون.) 4102 ،
زياد ة معنوية يف جاهزية عنرص الحديد يف الرتبة.
بينت نتائج جدول ( ) 8ان هناك تاثري معنوي للتدخل الثالثي بني كمية
اثرت مواعيد الضافة معنويا عىل الحديد الجاهز يف الرتبة عند مرحلة
الكربيت امل ضاف ومواعيد الضافة والصناف عىل الحديد الجاهز يف الرتبة قبل
التزهري(جدول  ،) 2فقد اعطى موعد الضافة الثالث يف ترشين الثاني اعىل
الزراعة ،فقد اعطى املستوى  4111كغمSهكتار  0-للمواعيد الثالث كافة ولكال
0متوس للحديد الجاهز يف الرتبة بلغ  8.44ملغم كغم تربة ،قياسا بموعد
الصنفني اعىل متوسطات لرتكيز الحديد الجاهز يف الرتبة قبل الزراعة بلغت
الضافة الول يف ايلول الذي اعطى اقل متوس بلغ  8.13ملغم كغم  0-تربة
بالتتابع  2.44و  2.00و  2.03ملغم كغم  0-تربة للصنف اباء  99-و  2.20و
لهذه الصفة ،بلغت نسبة الزيادة  .%..04وت فوق موعد الضافة الثالث كذلك
 2.82و  8..0ملغم كغم  0-تربة للمواعيد الثالث بالتتابع للصنف ابو غريب،
عىل موعد الضافة الثاني لشهر ترشين الول بنسبة  ،%0.22فيما تفوق موعد
قياسا بمعاملة املقارنة التي اعطت اقل املتوسطات والتي بلغت  4.21و 4.82
الضافة الثاني عىل موعد الضافة الول بنسبة  .% 2.22ان السبب يف ذلك قد
و  4.4.ملغم كغم  0-تربة للمواعيد الثالث بالتتابع للصنف اباء  99-و 4.44
يعود اىل اىل تاثري مواعيد الضافة باملدد الزمنية املمتد ة ملا بعد الضافة لحني
و  4.22و  4.39ملغم كغم  0-تربة للصنف ا بو غريب .كانت نسبة الزياد ة
موعد التزه ري ،حيث نالحظ ارتفاع جاهزية الحديد يف الرتبة بتقد م موعد
 %41.31و  %42..2و  % 20.22للموعد الول والثاني والثالث بالتتابع
الضافة حيث ان عملية الكسدة البايولوجية تحتاج من  .- 8اسابيع او اكثر
للصنف اباء  99-و  %.4.08و  %41.41و  %42.90للمواعيد الثالث
لتقوم بهذه العملية وحسب ظروف الرتبة املالئمة (ابو ضاحي واليونس،
بالتتابع للصنف ابو غريب .تفوق املستوى  4111كغمSهكتار  0-معنويا عىل
 .) 0933وهذا يتفق مع ما توصل اليه لطيف ( ) 411.و عليوي والشماع
املستوى  0111كغمSهكتار  0-واعطى نسب زياد ة بل غت  %4..2و %8.44
( ) 4113من ان للمد ة الزمنية بعد اضافة الكربيت تأثري معنوي يف خفض
و  % 02.24للمواعيد الثالث بالتتابع للصنف اباء  99-و  %9.93و %3.44
درجة تفاعل الرتبة وزياد ة جاهزية عنرص الحديد فيها.
و  % 0.21للمواعيد الثالث بالتتابع للصنف ابو غريب .كما تفوق املستوى
جدول ( ) 4تاثري مستويات الكربيت ومواعيد االضافة يف جاهزية الحديد يف الرتبة (ملغم  Feكغم  1-تربة) عند التزهري
مواعيد الضافة

الصناف

ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني
ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني

اباء 99-

ابو غريب
L.S.D

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع
 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

مستويا ت الكربيت كغم Sهكتار 0-
4111
0111
1
8.32
8.44
4.42
2.41
8.4.
4.48
2.40
8.82
4.42
8..4
8.42
4.48
2.40
8.48
4.41
2.48
8.83
4.41
1.1.
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الصناف× مواعيد الضافة
8.04
8.48
8.4.
8.18
8.44
8.44
1.12
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اباء 99-
ابو غريب

الصناف× مستويا ت الكربيت

4.42
4.40

8.49
8.49
n.s

4.48
4.44
4.44

8.4.
8.42
8.8.
1.12
8.49
1.10

L.S.D

مواعيد الضافة× مستويا ت الكربيت

ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

L.S.D
متوس مستويا ت الكربيت
L.S.D

*
ير معنوي)

n.s

4.44

:

بينت نتائج جدول ( ) 2وجود تاثري معنوي لصناف الحنطة يف جاهزية
الحديد يف الرتبة عند مرحلة التزهري ،فقد اعطى الصنف اباء  99-اعىل متوس
لهذه الصفة بلغ  8.41ملغم كغم  0-تربة ،قياسا بالصنف ابو غريب الذي
اعطى اقل متوس بلغ  8.04ملغم كغم  0-تربة ،كانت نسبة الزيادة .%1.92
بينت نتائج جدول ( ) 2ان هن اك تاثري معنوي للتداخل بني مستويات الكربيت
املضاف ومواعيد الضافة عىل الحديد الجاهز يف الرتبة عند مرحلة التزهري،
فقد تفوق مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-معنويا لكافة مواعيد
الضافة يف اعطاءه اعىل املتوسطات لجاهزية الحديد يف الرتبة بلغت  8.42و
 2.40و  2.44ملغم كغم  0-تربة ملواعيد الضافة يف اشهر ايلول و ترشين
الول وترشين الثاني بالتتابع ،قياسا بمعاملة املقارنة التي اعطت اقل
املتوسطات والتي بلغت  4.48و  4.44و  4.44ملغم كغم  0-تربة ملواعيد
الضافة الثالث بالتتابع ،بلغت نسبة الزياد ة  %.4.40و  %39..2و 48.01
 %للم واعيد ايلول وترشين الول وترشين الثاني بالتتابع .وتفوق املستوى
 4111كغمSهكتار  0-معنويا عىل املستوى  0111كغمSهكتار  0-بنسبة بلغت
 %02.44و  %49.22و  % 42..1ملواعيد الضافة الول و الثاني و الثالث
بالتتابع .وتفوق مستوى الضافة  0111كغمSهكتار  0-معنويا عىل معاملة
املقارنة بنسبة زياد ة  %2..09و  %2..21و  %20.82ملواعيد الضافة
الول و الثاني و الثالث بالتتابع .ان سبب ذلك قد يعود اىل تأثري مستويات
الكربيت ومواعيد الضافة باملدد الزمنية من موعد الضافة اىل مرحلة التزهري
يف خفض درجة تفاعل الرتبة وبالتايل زياد ة جاهزية امل غذيات يف الرتبة
ولسيما الصغرى كالحديد .وهذا يتطابق مع ما ذكره البياتي ( ) 411.و
عليوي والشماع ( ) 4113اللذين توصلوا اىل ان الزياد ة يف كمية الكربيت
املضاف اىل الرتبة واملدد الزمنية لبقاءه يف الرتبة تؤدي اىل زياد ة جاهزية
الحديد يف الرتبة.
بينت النتائج جدول ( ) 2ان هناك تاثري معنوي للتداخل بني مواعيد الضافة
والصناف عىل جاهزية الحديد يف الرتبة عند مرحلة التزهري ،فقد تفوق موعد
الضافة الثالث يف ترشين الثاني للفرتة  4اسابيع معنويا واعطى اعىل متوس
لجاهزية الحديد يف الرتبة عند التزهري بلغ  8.4.ملغم كغم  0-تربة و 8.44
ملغم كغم  0-تربة للصنفني اباء  99-و ابو غريب بالتتابع قياسا باملوعد الول
لالضافة يف شهر ايلول الذي اعطى اقل متوس لهذه الصفة بلغ  8.04و
 8.18ملغم كغم  0-تربة للصنفني بالتتابع ،كانت نسبة الزياد ة  %2.29و
 %4.14للصنفني اباء  99-و ابو غريب بالتتابع .لم يكن ه ناك فروق معنوية
بني موعد الضافة الثالث وموعد الضافة الثاني للصنف اباء  ،99-اما الصنف
ابو غريب فقد تفوق املوعد الثالث لإلضافة معنويا عىل املوعد الثاني يف ترشين
الول بنسبة بلغت  .% 0.22وتفوق موعد الضافة الثاني معنويا عىل املوعد

2.19
2.14

8.42
2.40
2.44

متوس الصناف
8.41
8.04
1.14
متوس  /مواعيد الضافة
8.13
8.44
8.44
1.18

2.12

non-sig nificant

(غ

الول لالضافة بنسبة زيادة بل غت %8.28و  %..44للصنفني اباء  99-و ابو
غريب بالتتابع .وهذا قد يعود اىل تأثري املدد الزمنية ومستويات اضافة
الكربيت الزراعي يف مرحلة قبل الزراعة يف اكسد ة الكربيت من قبل الحياء
املجهرية املتخصصة مع توفر الظروف املالئمة لها يف الرتبة الذي ساعد يف
خفض  pHالرتبة وزيادة جاهزية املغذيات فيها .وهذا يتطابق مع ما ذكره
ابو ضاحي ( ) 0999اىل ان اضافة الكربيت الرغوي اىل الرتبة قد حقق اقىص
انخفا ض يف درجة تفاعل الرتبة بعد مرور شهرين من الضافة ،كما تطابق
0ذلك مع ما توصل اليه لطيف ( ) 411.من ان املستوى  2111كغمSهكتار
قد خفض ق يمة تفاعل الرتبة اىل اقل قيمة عند  3اسابيع بعد الزراعة.
اثر التداخل بني مستويات الكربيت ومواعيد الضافة والصناف معنويا يف
جاهزية عنرص الحديد يف الرتبة عند مرحلة التزهري ،فقد اعطى مستوى
الضافة  4111كغمSهكتار  0-لكافة مواعيد الضافة ولكال الصنفني اعىل
املتوسطات لهذه الصفة بلغت  8.32و  2.41و  2.40ملغم كغم  0-تربة
للصنف اباء  99-و  8..4و  2.40و  2.48ملغم كغم  0-تربة للصنف ابو
غريب ملواعيد الضافة يف ايلول وترشين الول وترشين الثاني بالتتابع ،قياسا
بمعاملة املقارنة التي اعطت اقل املتوسطات بلغت  4.42و  4.48و 4.42
ملغم كغم  0-تربة للصنف اباء  99-و  4.48و  4.41و  4.41ملغم كغم  0-تربة
للصنف ابو غريب ملواعيد الضافة الثالث بالتتابع ،بلغت نسبة الزياد ة
 %40.33و  %33.82و  %34.92للصنف اباء  99-و  %.4.88و
 %90.8.و  % 94.44للصنف ابو غريب ملواعيد الضافة ايلول و ترشين
0الول و ترشين الثاني بالتتابع .وتفوق مستوى الضافة  4111كغمSهكتار
معنويا عىل مستوى الضافة  0111كغمSهكتار  0-بنسب زياد ة بلغت
 %04.42و  %43.38و  %4..12للصنف اباء  99-و  %00.89و
 %81.82و  % 42.02للصنف ابو غريب للمواعيد الثالث بالتتابع ،كما تفوق
مستوى الضافة  0111كغمSهكتا ر  0-معنويا عىل معاملة املقارنة بنسب
زياد ة بلغت  %22.93و  %2..09و  %29.00للصنف اباء  99-و 22.42
 %و  2..34و  % 28..2للصنف ابو غريب ملواعيد الضافة الثالث بالتتابع
(جدول .) 2
 - 8تاثري اضافة الكربيت الزراعي ومواعيد الضافة يف محتوى الحديد يف
النبات (ملغم  Feكغم  0-ماد ة جافة)عندالتزهري
اوضحت نتائج جدول ( ) 2وجود فروق معنوية عند اضافة الكربيت يف
محتوى املاد ة الجافة للنبات من الحديد ،فقد بينت نتائج جدول ( ) 2تفوق
مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-معنويا واعطى اعىل متوس لهذه
الصفة بلغ  .43.4ملغم  Feكغم  0-ماد ة جافة وبنسبة زياد ة ،%.0.20
مقارنة بعد م اضافته و  %44.32عن املستوى  0111كغمSهكتار  ، 0-وتفوق
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يكون سبب ذ لك اىل تاثري املد ة الزمنية ملا بعد اضافة الكربيت عىل عملية
املستوى  0111كغمSهكتار  0-معنويا عىل معاملة املقارنة بنسبة .%80.21
الكسد ة البايولوجية له ،حيث تبدأ هذه العملية عند اضافة الكربيت اىل الرتبة
وقد يعزى السبب اىل ان اضافة الكربيت ربما سببت خفض درجة تفاعل
مبارشة يف حال توفر الظروف املالئمة لها يف الرتبة اىل حني نفاذ الكمية
الرتبة من خالل اكسدته وتحوله اىل حامض الكربيتيك وم ن ثم زيادة جاهزية
املضافة اىل الرتبة عن طريق استهالكها من قبل النبات او عن طريق عمليات
املغذيات يف الرتبة ومنها الحديد وعند املستوى  4111كغمSهكتار  0-بشكل
غسل الرتبة بواسطة عملية الري املستمرة ،ولكون موعد الضافة الخري اقرب
افضل من بقية املستويات وبذلك ادى اىل زياد ة امتصا ص الحديد من قبل
ما يكون من مرحلة التزهري فقد كانت كمية الكربيت املتأكسد ة اكثر من
الجذور مما ادى اىل زيادة تركيزه يف النبات .تتفق هذه النتيجة مع ما ذكره
مواعيد الضافة الوىل وبالتايل حققت اكرب جاهزية للحديد يف الرتبة والنبات،
عطيوي واحمد ( ) 4114من ان اضافة الكرب يت  4111كغمSهكتار  0-اىل
فقد تم تقدير محتوى الرتبة من ال كربيتات الجاهزة يف هذا البحث وللمراحل
الرتبة قد ادى اىل زياد ة جاهزية عنرص الحديد يف الرتبة وامتصاصه من قبل
الثالث قبل الزراعة وعند التزهري وعند مرحلة الحصاد حيث بلغ اعىل متوس
نبات الذرة الصفراء .اشارت نتائج جدول ( ) 2اىل ان مواعيد اضافة الكربيت
0لها عند الضافة  4111كغمSهكتار عند مرحلة التزهري ولألشهر ايلول
قد اثرت معنويا يف محتوى النبات من الحديد يف مرحلة التزهري ،حيث تفوق
وترشين الول وترشين الثاني بالتتابع  419.4و  424.2و  314.3ملغمSO4
موعد الضافة الثالث يف شهر ترشين الثاني واعطى اعىل متوس لهذه الصفة
كغم  0-ماد ة جافة .وهذا يتفق مع ما توصل اليه ابو ضاحي ( ) 0999اىل ان
بلغ  228.2ملغم  Feكغم  0-ماد ة جافة وبنسبة زياد ة  %09.48و %4.23
الزياد ة يف كمية الكربيت املضاف تؤدي اىل خفض درجة تفاعل الرتبة اىل
مقارنة باملوعد الول يف شهر ايلول و املوعد الثاني يف شهر ترشين الول
اقىص حد بعد مرور شهرين من الضافة.
بالتتابع .كما تفوق موعد الضافة الثاني عىل املوعد الول بنسبة  .%00.49قد
جدول ( ) 5تاثري مستويات الكربيت ومواعيد االضافة يف جاهزية الحديد يف النبات (ملغم  Feكغم  1-مادة جافة)عند التزهري
مواعيد الضافة

الصناف

ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني
ايلول
ترشين الول
ترشين الثاني

اباء 99-

ابو غريب

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع
 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

مستويا ت الكربيت كغم Sهكتار
4111
0111
1
.08.1
220.3
841.8
.28.0
224.2
8.2.0
.24.3
2.2.4
228.1
22...
229.2
844.0
.40.1
214.4
214.2
.32..
221.8
282.4
-0

44.83

L.S.D
اباء 99-
ابو غريب

الصناف× مستويا ت الكربيت

84..0
214.9

248.1
211.4
04.99

82..4
838.3
283..

222..
244.8
224.2
n.s
200.3
9.95

L.S.D
ايلول
ترشين الول
مواعيد الضافة× مستويا ت الكربيت
ترشين الثاني
L.S.D
متوس مستويا ت الكربيت
L.S.D

 01اسابيع
 .اسابيع
 4اسابيع

839.2

.8..8
.40.1

232.3
.84.0
..9.4

الصناف× مواعيد الضافة
2.0.4
241.4
228.2
2.4.4
213.2
228.8
n.s
متوس الصناف
200.3
213.4
n.s
متوس × مواعيد الضافة
2.4.4
202.2
228.2
8.58

.43.4

* ( no n-s ignificant : n.sغري معنوي)
اوضحت نتائج جدول ( ) 2وجود تاثري معنوي للتداخل بني مستويات
الكربيت والصناف يف محتوى النبات من الحديد يف مرحلة التزهري ،فقد اعطى
مستوى الضافة  4111كغمSهكتار  0-اعىل متوس لهذه الصفة بلغ .8..8
و  .40.1ملغم  Feكغم  0-مادة جافة للصنفني اباء  99-و ابو غريب بالتتابع
0متفوقا بذلك عىل معاملة املقارنة ومستوى الضافة  0111كغمSهكتار
بنسبة زياد ة  %.9.03و  %40...للصنف اباء  99-و  %22.08و
0 % 42.18للصنف ابو غريب .وتفوق مستوى الضافة  0111كغمSهكتار
معنويا عىل معاملة املقارنة بنسبة  %89.1.و  % 42.44للصنفني بالتتابع.
اثر التداخل بني اضافات الكربيت ومواعيد
الضافة والصناف معنويا عىل تركيز الحديد يف النبات عند مرحلة التزهري،
0فقد اظهرت النتائج تفوق اضافة الكربيت باملستوى  4111كغمSهكتار
ملواعيد الضافة كافة ولكال الصنفني باعطاءه اعىل املتوسطات لهذه الصفة
مقارنة بعد م اضافته بنسب زياد ة بلغت %90.83و  %4..02و %24.8.
للصنف اباء  99-و  %29.23و  %22.84و  % 24.91للصنف ابو غريب

ملواعيد الضافة يف ايلول وترشين الول بالتتابع وعن املستوى 0111
كغمSهكتار  0-بنسبة  %82..3و  %0..24و  %02..1للصنف اباء  99-و
 %40.08و  %48...و  % 4..39للصنف ابو غريب ملواعيد الضافة الول
0والثاني والثالث بالتتابع .كما تفوق معنويا املستوى  0111كغمSهكتار
لكافة املواعيد ولكال الصنفني عىل معاملة املقارنة بنسبة  %20.1.و
 %20.81و  %44.24للصنف اباء  99-و  %48.29و  %42.31و
 % 42.28للصنف ابو غريب ملواعيد الضافة الثالث بالتتابع (جدول .) 2لم
تؤثر الصناف معنويا عىل محتوى النبات من الحديد يف املاد ة الجافة ،ولم
يكن هناك تأثري معنوي للتداخل بني مستويات الكربيت ومواعيد الضافة وبني
مواعيد الضافة والصناف ،وهذا يعني ان كل عامل كا ن مستقال يف تأثريه عن
العامل الثاني يف هذه الصفة.
املصادر :
ابو ضاحي ،يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس .0933 .دليل تغذية النبات.
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .جامعة بغداد.
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ابو ضاحي ،يوسف محمد . 0999 .تاثري اضافة الكربيت الرغوي والسماد
الفوسفاتي يف جاهزية ع نرصي الزنك والنحاس يف الرتبة وتركيزهما يف املاد ة
الجافة لالجزاء العليا وحاصل الحبوب ونوعيتها للحنطة ( Triticum
 .) activum L.مجلة العلوم الزراعية.44- 0. :) 0( 81 .
العظمي ،زيدون عبد الكريم ونزار يحيى نزهت ومؤيد احمد اليونس.4110 .
تقييم كفاءة الكربيت الرغوي يف زياد ة جاهزية فسفور الرتبة وسماد صخر
الفوسفات .املؤتمر القطري الول للرتبة واملوارد املائية .كلية الزراعة -جامعة
بغداد.
العظمي ،احمد عبد الكريم . 0991.تاثري اضافة الكربيت الرغوي والصخر
الفوسفاتي عىل جاهزية البعض من العنارص الغذائية وحاصل الذرة
الصفراء .اطروح ة دكتوراه – كلية الزراعة – جامعة بغداد.
البياتي ،عيل حسني ابراهيم وبشري حمد عبد هللا الصولغ ومؤيد هادي
اسماعيل العاني . 411. .مقارنة تاثري اضافة الكربيت الزراعي والسماد
الكربيتي املركب مع التسميد التقليدي يف نمو وحاصل زهرة الشمس
( .) He lianthus annuus L.مجل ة النبار للعلوم الزراعية.01- 0 :) 4( 2 .
التحايف ،سامي عيل عبد املجيد وجبار عباس حسن وداود عبد هللا داود.
 . 4112تاثري اضافة مستويات مختلفة من الكربيت الرغوي يف بعض صفات
الرتبة الكيميائية يف بساتني العنب .مجلة العلوم الزراعية.43- 48 :) .( 8. .
جدوع ،خضري عباس . 0992 .الحنطة حقائق وإرشادات .منشورات وزارة
الزراعة .الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي.
حمد ،ابتسا م . 4112 .ميكروبيولوجيا الهواء والرتبة (الجزء النظري) .كلية
العلوم  -جامعة دمشق.
الراوي ،خاشع محمود و عبد العزيز محمد خلف هللا .0931 .تصميم وتحليل
التجارب ال زراعية .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .جامعة املوصل.
راين ،جون و جورج اسطفان وعبد الرشيد .4118 .الدليل املختربي لتحليل
الرتبة واملياه .املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة (ايكاردا).
الصدار الول .مرتجم.
الزاهدي ،وليد فليح حسن .4112 .تاثري الكربيت الزراعي ومخلفات الدواجن
والصخر الفوسفاتي يف جاهزية وامتصا ص الفسفور وبعض العنارص
الغذائية ونمو وحاصل الحنطة ( .) Triticum ae stivum L.رسالة ماجستري
– كلية الزراعة – جامعة بغداد.
الشاطر ،محمد سعيد وفالح ابو نقطة .4100 .خصوبة الرتبة والتسميد
(الجزء الن ظري) .كلية الزراعة -جامعة دمشق.
العبيدي ،محمد عيل جمال ومازن فيصل سعيد ولزكني احمد مريوين
مهمداني . 4114 .حركيات اكسد ة الكربيت الزراعي يف تربة كلسية من شمال
العراق .مجلة زراعة الرافدين.3- 0 :) 0( 82 .
العبيدي ،محمد عيل جمال ونبيل فاضل خليل وعيل محمد سعد هللا.0992 .
حالة الحديد يف بعض ترب شمال العراق .مجلة العلوم الزراعية العراقية.
.82- 4. :) 4( 4.
عطيوي ،عيل احمد وحافظ عبد هللا احمد .4114 .تاثري اضافة الكربيت
الرغوي يف فقد النرتوجني بالتطاير وجاهزية بعض العنارص الغذائية يف الرتبة
وامتصاصها من قبل نبات الذرة الصفراء (.) Z e a mays

عليوي ،عيل محمد وليث محمد جواد الشماع .4113 .تاثري اضافة الكربيت يف
درجة حموضة الرتبة  pHونمو وانتاجية نبات السلجم .مجلة ا م سلمة
للعلوم.- 0 :) 4( 2 .
الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية .4110 .املنظمة العربية للتنمية
الزراعية .جامعة الدول ال عربية .مجلد .40
لطيف ،احمد عبد الرحيم . 411. .استجابة بعض اصناف من الحنطة
لضافة الكربيت الزراعي والفسفور .اطروحة دكتوراه  -كلية الزراعة –
جامعة بغداد.
املعامريي ،عيل عباس كاظم . 4114 .تاثري مستويات من الكربيت واملاد ة
العضوية عىل نشاط وتواجد البكرتيا ذاتية ا لتغذية املؤكسد ة للكربيت
والثايوكربيتات يف الرتبة عند مدد حضن مختلفة .مجلة جامعة النبار للعلوم
الرصفة.01- 0 :) 4( 0 .
اليونس ،عبد الحميد احمد . 0994 .انتاج وتحسني املحاصيل الحقلية .وزارة
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Abstract:
A field experiment was conducted in an field of the wheat research station that located in the Al-Warka locality northeast of Al-Muthanna
province during the autumn season 2014-2015 in order to study the effect of different dates and levels of agricultural sulfur that added to the soil
planted with a two cultivars of wheat Triticum aestivum L. on available iron and its content in plant before planting stage and at flowering. A
randomized complete block design with a style of split split plot with three replicates. The results showed that the agricult ural sulfur addition at
level 2000 Kg S ha was a significant effect to increasing the soil contain of available iron before planting and at flowering because of its eff ect of
decrease pH soil were its values was 7.14 and 7.25 for the both stages before planting and at flowering sequentially, the level 2000 Kg S ha gave
the highest mean of iron in the soil which were 4.15 and 4.05 mgFe kg soil, the added date in September gives a highest mean for the avaliable
iron in the soil before planting which were 3.68 mgFe kg soil, also the added date in December gave a highest mean for the avaliable iron in the
soil which were 3.27 mgFe kg soil in flowering stage. Achieved the level of added 2000 Kg S ha and the added date in December the height mean
of iron in the plant which were sequentially 628.7 and 553.44 mgFe kg dry matter in the flowering stage. And about the cultivars, IPA-99 gave
the highest mean of available iron in the soil in flowering stage which were 3.20 mgFe Kg soil, the cultivars did not affect significantly in iron
content of plant in the stage of flowering. Interaction between the added levels, added dates and cultivars gave the highest means for the available
iron before planting and at flowering.
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