مجلة المثنى للعلوم الزراعية المجلد ( )5العدد( )1لسنة 7112

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
www.muthjas.com
1تأثير مستويات من النتروجين و الرش بالحذيذ المخلبي في تركيز النتروجين و الحذيذ في التربة و النبات
تركي مفتن سعذ*

مناف عبذ الخالق

قسم التربة والموارد المائية /كلية الزراعة  /جامعة المثنى

المستخلص
نفذت تجربة حقلٌة فً محافظة المثنى جنوب العراق  ,خالل الموسم الشتوي للعام  2015لدراسة تأثٌر التسمٌد
بالنتروجٌن بأربعة مستوٌات ) 0و  60و  180و ( 240كغم  Nهكتار 1-و الرش بالحدٌد بأربعة مستوٌات
)  0و  50و  100و  )150ملغم  Feلتر

1-

فً بعض صفات النمو و الحاصل للحنطة صنف رشٌد ,

صممت التجربة بتصمٌم األلواح المنشقة و بثالث مكررات إذ احتل النتروجٌن االلواح الرئٌسٌة و احتل الحدٌد
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األلواح الثانوٌة  .أظهرت نتائج الدراسة إن هناك تفوق معنوي عند المستوى  N2فً صفة ارتفاع النبات بلغت
 109.2سم و المساحة الورقٌة  45.59سم 2و وزن  1000حبة  51.95غم و تركٌز النتروجٌن فً النبات
 % 2.75و محتوى النتروجٌن الجاهز بالتربة عند التزهٌر  32.31ملغم  Nكغم 1-تربة  .وان المستوى N3
قد تفوق فً تركٌز الحدٌد فً النبات بلغ  98.12ملغم  Feكغم 1-مادة جافة و فً محتوى الحدٌد الجاهز
بالتربة عند التزهٌر  3.35ملغم  Feكغم 1-تربة مقارنة بمستوى المقارنة  .أما تأثٌر الحدٌد فقد أظهر
المستوى  F3أعلى المعدالت مقارنة بمستوى المقارنة فً صفة المساحة الورقٌة  47.53سم 2وفً تركٌز
النتروجٌن فً النبات  %2.72و فً تركٌز الحدٌد فً النبات  93.41ملغم  Feكغم 1-مادة جافة وفً محتوى
النتروجٌن الجاهز و الحدٌد الجاهز فً التربة عند التزهٌر  ,و تفوق المستوى  F2فً بعض الصفات األخرى
كاالرتفاع بلغ  107.3سم .و تفوقت معاملة التداخل  N3F3على معاملة المقارنة  N0F0لكنها لم تختلف مع
كثٌر من معامالت التداخل فً جمٌع الصفات السابقة الذكر .
Abstract
A field experiment was carried out in Al-Muthanna province, southern Iraq, 2015 to study the effect of
on
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nitrogen in four levels (0, 60, 180, 240) kg N ha-1 and foliar application of iron (0,50,100,150) mg Fe l

growth and yield of wheat Al- Rashid variety. Split plot design of two factors was used in this study,
nitrogen the main plot and iron was the sub plot. N3 treatment significantly excelled N2 in the plant height
109.2 cm and leaf area of 45.59 cm 2 and weight of a 1000 grain 51.95 g and the N content of plant 2.75% and
soil dry. the N3 level gave highest values of Iron

-1

N available in soil at flowering stage 32.31 mg N Kg

dry matter and Fe available in the soil at flowering stage
2

-1

concentration in plant 98.12 mg Fe reached Kg

3.35 mg Fe Kg -1 soil, as compared to the control. Iron F3 treatment showed the highest leaf area 47.53 cm

and N concentration in plant 2.72% and the iron concentration in plant 93.41 mg Fe Kg -1 dry matter and the
nitrogen available and available-iron ratios in the soil at flowering , the F 2 level was superior for plant height
was 107.3 cm, as compared to check. N3F3 treatment was superior over all, particularly control.
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المقدمة

 ( RNAعٌسى . ) 1990 ,تتعرض معظم المغذٌات الكبرى

تعد الحنطة من المحاصٌل المهمة ذات القٌمة الغذائٌة الجٌدة

و الصغرى إلى التثبٌت و الفقد و الترسٌب عند إضافتها إلى

للموازنة الجٌدة بٌن البروتٌنات و الكاربوهٌدرات و األمالح

الترب العراقٌة ألنها تتمٌز باحتوائها على كمٌات كبٌرة من

المعدنٌة و الفٌتامٌنات التً ٌحتاجها اإلنسان فً غذائه (

كربونات الكالسٌوم و الطٌن وذات درجة تفاعل قاعدي مما

ٌ , )1962 , Wiliseحتاج هذا المحصول العناصر الصغرى

ٌسبب عدم استفادة النبات منها لذلك دفع الباحثٌن إلٌجاد طرائق

بكمٌات محددة مقارنة بالعناصر الكبرى و إن النقص فً إي

بدٌلة للتغذٌة األرضٌة والتً منها التغذٌة الورقٌة التً تعد احد

عنصر ٌكون هو العامل المحدد لنمو المحصول و إنتاجٌته

العوامل فً الحد من الفقد فضال عن أنها تمتاز بتكالٌف قلٌلة و

( Yilmazو آخرون ٌ . )1997 ,عد النتروجٌن من العناصر

كذلك التقلٌل من األسمدة المستعملة و بالتالً الحد من تلوث

المهمة التً تحتاجها النباتات بكثرة و بكمٌات عالٌة لذلك فهو

التربة و رفع كفاءة األسمدة المستعملة () 2004 , AL-Taie

ٌعد من العناصر الكبرى التً تساعد فً زٌادة النمو الخضري

 .لذا تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المستوى المناسب من

للنباتات و زٌادة حاصل الحبوب و زٌادة الكلوتٌن فً الحبوب

النتروجٌن و الحدٌد و التداخل بٌنهما الذي ٌعطً أعلى إنتاج .

لزٌادة صفة الخبازٌة و رفع كفاءة المجموع الخضري فً

المواد و طرائق العمل :

تصنٌع األحماض األمٌنٌة و التً تنتقل للحبوب ( حسن و

نفذت تجربة حقلٌة فً الموسم الشتوي للعام  2015فً إحدى

آخرون ٌ . ) 1990 ,عد الحدٌد من المغذٌات المهمة لنمو

محطات األبحاث التابعة لكلٌة الزراعة  /جامعة المثنى و

النبات كونه ٌدخل فً تركٌب المكونات األساسٌة للخالٌا النباتٌة

الواقعة على نهر الفرات فً مدٌنة السماوة  /محافظة المثنى  .و

و عملٌات األكسدة و االختزال و التً تحدث ضمن عملٌات

قد تم اخذ عٌنة من تربة الدراسة و تم دراسة بعض الصفات

التنفس و التركٌب الضوئً و ٌؤدي وظائف الحوامض النووٌة

الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌة لها كما

جـــدول ) (1يبين بعض التحاليل الفيزيائية و الكيميائية لتربة الدراسة قبل الزراعـــة .
 PHفي مستخلص 1:1
) Ec (ds m-1في مستخلص 1:1
المادة العضوية (غم كغم 1-تربة )
مفصوالت التربة رمل
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و قددد صددممت التجربددة وفددق تصددمٌم األلددواح المنشددقة وبددثالث

كبرٌتددددددات البوتاسددددددٌوم ( )K % 41.5كمصدددددددر للبوتاسددددددٌوم

مكررات إذ احتل النتروجٌن االلواح الرئٌسٌة و الحدٌد االلدواح

وبمسددتوى  120كغددم Kهكتددار 1-هددذه األسددمدة تددم إضددافتها عنددد

الثانوٌددة وحللددت البٌانددات باسددتخدام برنددامج Gen Stat

الزراعة نثرا و لجمٌع الوحدات التجرٌبٌة وأضٌف سماد الٌورٌا
( ) N %46كمصددر للنتدروجٌن و بمسدتوٌات أربعدة ) 0و

 Release 12.1و قورنت المتوسطات باستخدام اختبار أقدل
فرق معنوي ) ) L.S.Dعند مسدتوى معنوٌدة ) . ) 0.05و تدم

60و  180و ( 240كغدم  Nهكتدار 1-وجدزء كدل مسدتوى مدن

إضافة سماد سوبر فوسفات الكالسٌوم الثالثدً (%20( (TSP

المستوٌات إلى ثالث دفعدات وأضدٌفت كدل دفعدة ضدمن مرحلدة

 ( Pوبمسدتوى  100كغدم Pهكتدار , 1-وكدذلك إضدافة سدماد

من مراحل نمدو النبدات  ,إذ أضدٌفت الدفعدة األولدى عندد مرحلدة
2

االتفرعات والدفعة الثانٌة عند مرحلة االستطالة و الثالثة أضٌفت

 (1965) Bremnerوالموضدحة فدً  . (1965) Blackو

عندددد مرحلدددة التزهٌددددر  .تدددم اسددددتخدام الحدٌدددد المخلبددددً (Fe-

بعددد اسددتخالص اٌددون االمونٌددوم تددم اختددزال اٌددون النتددرات مددن

و

 Devardaثدددددم التقطٌدددددر بجهددددداز

 )EDDHA 6%كمصددر للحدٌدد وبأربعدة تراكٌدز ) 0
 50و  100و  ) 150ملغم  Feلتدر

1-

خدددددالل سدددددبٌكة alloy

الماٌكروكلدال وفق طرٌقة  (1965) Bremnerالموضحة فً

وقدد جدزء كدل تركٌدز

. (1965) Black

مددن التراكٌددز السددابقة إلددى ثددالث دفعددات أضددٌفت كددل دفعددة فددً
مرحلة من مراحدل نمدو النبدات  ,إذ أضدٌفت الدفعدة األولدى عندد

الحديللد الجللاهز :تددم أسددتخالص الحدٌددد الجدداهز وحسددب طرٌقددة

مرحلة االستطالة والدفعة الثانٌة عند مرحلة البطان والثالثدة عندد

) (1978

التزهٌددر  .زرعددت بددذور الحنطددة صددنف رشددٌد علددى خطددوط و

 Lindsaay & Norvellبأسدتخدام محلدول

 DTPA + CaCl2.2H2O + TEAوالمعدل عندد 7.3 pH

تضمن كل لوح تجرٌبً  10خطوط و بمساحة  4م للوح الواحد

ثددم قددددر الجددداهز بأسدددتخدام جهدداز الطٌدددف الدددذري

.

Atomic

 Absorption Spectrophotometricوعلى طول موجً
. nm 248.3

تحاليللللل حجللللم دقللللائق التربللللة  :تددددم تقدددددٌر التوزٌددددع الحجمددددً
لمفصـــدـوالت التربدة بطرٌقدة )  , (pipette methodsو

ارتفاع النبات  :تم حسابه من عشرة نباتات و مدن قاعددة النبدات

حسب الطرٌقـــة الواردة فــــً ( . ) 1965 , Black

المالمسة للتربة إلى حد السفأ .

درجة تفاعل التربة  : pHقدرت درجة تفاعل التربدة باسدتعمال

المسلللاحة الورقيلللة  :تدددم حسدددابها مدددن عشدددرة نباتدددات اختٌدددرت

جهاز  , PH - Meterوفق طرٌقة ()1958 , Jackson

عشوائٌا ولجمٌع األوراق ووفقا لمعادلة .(1975( Thomas
المساحة الورقٌة = الطول  xالعرض . 0.95 x

االيصلللالية الكاربائيلللة  : ECتدددم القٌددداس باسدددتعمال جهددداز
 , Conductivity Bridgeوحسددب الطرٌقددة الددواردة فددً (

وزن 1000حبة  :حسبت من وزن  1000حبة أخذت عشوائٌا

. )1958 , Jackson

من حاصل حبوب كل وحدة تجرٌبٌة .

الملادة العضلوية  :قددرت المدادة العضدوٌة بطرٌقدة ( Black

تركيز النتروجين في النبات عنلد التزهيلر  :قددر البتدروجٌن فدً

 , ) and walkelyوكما وردة فً ) . ) 1965 , Black

النبات باستعمال جهاز الماٌكروكلدال حسب طرٌقة Bremner
وكما وردت فً  Pageوآخرون (. )1982

البوتاسللليوم الجلللاهز  :تدددم تقددددٌر اٌدددون البوتاسدددٌوم باستخالصددده
بمحلول خالت األمونٌوم ) (1Nوبعدها تدم التقددٌر بجهداز اللهدب

تركيز الحديد في النبات عنلد التزهيلر  :تدم هضدم العٌندة النباتٌدة

الضوئً  , Flame-Photometerوكما ورد فً (1965 ,

بددالخلٌط الحامضددً  , HClO4 + HNO3ثددم تددم تقدددٌر تركٌددز

). Black

الحدٌدددد باسدددتخدام جهددداز الطٌدددف الدددذري وعلدددى طدددول مدددوجً
 nm 284.3وكما موصوف فً( . (1958) Jackson

الفسفور الجاهز :تم استخالص الفسدفور باسدتعمال NaHCO3
) (0.5Nكما ورد فً طرٌقة  Olsenثم طور اللون بمولبٌدات

النتائج و المناقشة :

األمونٌوم وحامض األسكوربٌك وقددر بجهداز المطٌداف الضدوئً

ارتفاع النبات :

علددى طددول مددوجً قدددره  882نددانومٌتر  ,حسددب مددا ورد فددً
(  Pageوآخرون . )1982,

بٌنت نتائج جدول ( )2أن إضدافة السدماد النتروجٌندً بمسدتوٌات

النتللروجين الجللاهز :قدددر اٌددون االمونٌددوم بطرٌقددة االسددتخالص

مختلفة قد اظهر تدأثٌرا معنوٌدا فدً ارتفداع النبدات قٌاسدا بمعاملدة

بمحلدول ) (2N KClوباسدتعمال اوكسدٌد المغنٌسدٌوم  MgOثدم

المقارنددة (بدددون إضددافة )  .إذ حققددت مسددتوٌات اإلضددافة  N1و

تقطٌره بعد التبخٌر من خالل جهداز الماٌكروكلددال تبعدا لطرٌقدة

 N2و  N3متوسدطات قددرها  102.8و  109.2و 111.9
3

وبنسدب زٌدادة بلغدت  7.40و  % 9.70بالتتدابع للمسدتوٌن

سم بالتتابع وبنسب زٌادة بلغت  6.64و  13.28و % 16.08
عن معاملة المقارنة والتً سجلت اقل متوسط قدره  96.4سدم ,

F2و F3عدن معاملددة المقارنددة والتددً سدجلت اقددل متوسددط قدددره

وٌالحظ إن المستوى  N3قد تفوق معنوٌا على جمٌدع المسدتوٌات

 99.9سددم  ,وٌالحددظ إن المسددتوى  F3قددد تفددوق معنوٌددا علددى

األخددرى عدددا المسددتوى  N2إذ لددم ٌختلددف معدده معنوٌددا  .وٌمكددن

جمٌع مستوٌات الرش األخرى عدا مستوى  F2إذ لم ٌختلف معه

تفسٌر الزٌدادة فدً ارتفداع النبدات إلدى زٌدادة جاهزٌدة النتدروجٌن

معنوٌددا  ,و أن المسددتوى  F2لددم ٌختلددف معنوٌددا عددن  F1و أندده

فً المحٌط الجذري وبالتالً زٌادة امتصاصده مدن قبدل النبدات ,

بدوره لم ٌختلف عن المقارنة .إن زٌدادة معددالت ارتفداع النبدات

و زٌادة نشاط العملٌات الحٌوٌة وبما أن النتروجٌن من المغذٌات

ٌعزى إلى الدور الفعال للحدٌدد فدً عملٌدات انقسدام الخالٌدا وفدً

سدددرٌعة الحركدددة بالنبدددات فٌنتقدددل لاجدددزاء والنمدددوات الحدٌثدددة ,

تكوٌن العدٌد من مركبات الساٌتوكرومات و الفٌرودوكسدٌن ذات

وٌزٌددد مددن انقسددام الخالٌددا و اسددتطالتها وبالتددالً زٌددادة ارتفدداع

األهمٌة الكبٌرة فً عملٌدات التمثٌدل الضدوئً والتدنفس ممدا ٌزٌدد

النبددات  ,وأٌضددا ٌعمددل علددى تك دوٌن و تنظددٌم حددامض الجبددرلٌن

من فعالٌة النبدات المتصداص المغدذٌات ومدن ثدم زٌدادة االرتفداع

الذي بدوره ٌجعل النبات أكثر سمكا و ٌمنعده مدن الرقداد  .وهدذه

وهدذه النتٌجددة تتفددق مددع مددا ذكددره  Aminiوآخددرون ( )2009و

النتائج تتفق مع مدا وجدده المرجدانً ( )2005و Winkaara

الخزرجدددً ( )2011و التمٌمدددً و الدددوطٌفً ( .)2015كمدددا و

و )2009( Buahوعبددد و و آخددرون ( . )2011وٌالحددظ

ٌالحددظ مددن الجدددول ( )2أعدداله أن معاملددة التددداخل  N3F3قددد

من جدول ( )2أن رش الحدٌد على الجدزء الخضدري للنبدات قدد

أعطدددت أعلدددى متوسدددط بلدددغ  114.1سدددم وبنسدددبة زٌدددادة بلغدددت

أدى إلى حصول زٌادة معنوٌة فدً ارتفداع النبدات قٌاسدا بمعاملدة

 % 26.35عدددن معاملدددة المقارندددة  N0F0التدددً أعطدددت اقدددل

المقارنة (بدون رش) إذ حققت مسدتوٌات الدرش  F1و  F2و F3

متوسط بلغ  90.3سم .

متوسطات قددرها  103.4و 107.3و  109.6سدم بالتتدابع
جدول ( )2تأثٌر مستوٌات النتروجٌن و الرش بالحدٌد و التداخل بٌنهما فً ارتفاع النبات (سم) .
مستويات الحديد( ملغم لتر)1-

مستويات النتروجين (كغم هكتار)1-

F0
90.3
95.4
104.8
109.1
99.9
N*F
8.2

N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D

F1
93.3
101.4
107.4
111.5
103.4
F
4.1

F2
98.6
105.9
111.9
113.1
107.3

المتوسط

F3
103.4
108.5
112.7
114.1
109.6

96.4
102.8
109.2
111.9
N
4.1

المساحة الورقية :

لم ٌتفوق معنوٌا على المستوى  N1وهو بدوره لم ٌتفوق على

أظهرت نتائج جدول ( )3زٌادة فً معدالت المساحة الورقٌة

معاملة المقارنة .تعود هذه الزٌادة إلى دور النتروجٌن المهم فً

و

الوظائف الفسلجٌة داخل النبات إذ ٌدخل فً تركٌب األحماض

 45.59و  49.21سم 2بالتتابع لمستوٌات اإلضافة  N1و

النووٌة ((RNA , DNA

و إنزٌمات الساٌتوكروم

 N2و  N3وبنسب زٌادة  12.48و  %21.41للمستوٌن

الضرورٌة لعملٌة التنفس و التركٌب الضوئً

للنبات مع زٌادة إضافة السماد النتروجٌنً بلغت 43.26

وتكوٌن

 N2و  N3بالتتابع نسبة لمستوى المقارنة الذي أعطى أقل

الكلوروفٌل وكذلك له دور مهم فً زٌادة إنتاج األوكسٌن الذي

متوسط  40.53سمٌ . 2الحظ إن المستوى  N3قد تفوق معنوٌا

ٌساهم فً تنشٌط المجموع الخضري ( حسن  )1990 ,وهذا
ٌتفق مع ما توصل إلٌه االلوسً ( )2001و سالمة وآخرون

على جمٌع المستوٌات عدا المستوى . N2وكذلك المستوى N2
4

( .(2007ولوحظ من جدول ( )3أن رش الحدٌد بمستوٌات

ومشاركته فً العملٌات الحٌوٌة واالنقسام داخل الخالٌا مما

مختلفة لم ٌكن له تأثٌر معنوي فً زٌادة المساحة الورقٌة عدا

ٌعمل على زٌادة كفاءة النبات على النمو وزٌادة المساحة

2

وهذا ما أشار له التمٌمً و آخرون ( )2014و

الورقٌة

المستوى  F3الذي أعطى أعلى متوسط بلغ  47.53سم

وبنسبة زٌادة بلغت  % 12.63مقارنة مع معاملة المقارنة

التمٌمً و الوطٌفً ( (2015كما و إن معاملة التداخل N3F3

(بدون رش) إذ بلغ متوسطها  42.2سم . 2وٌالحظ إن

قد أعطت أعلى متوسط بلغ  52.39سم 2وبنسبة زٌادة بلغت

المستوى  F3لم ٌختلف معنوٌا عن المستوٌٌن  F2, F1ولكنه

 % 37.03عن معاملة المقارنة التً أعطت اقل متوسط بلغ

اختلف معنوٌا عن المستوى . F0أما المستوٌات األخرى لم

 38.23سم , 2وٌالحظ إن معاملة التداخل  N3F3لم تختلف

تختلف معنوٌا فٌما بٌنها  .وتعود زٌادة المساحة الورقٌة بزٌادة

معنوٌا مع كثٌر من معامالت التداخل .

الحدٌد إلى دور الحدٌد فً تكوٌن الكلوروفٌل فً النبات

جدول ( )3تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن و الرش بالحدٌد و التداخل بٌنهما فً المساحة الورقٌة (سم. )2
مستويات النتروجين (كغم هكتار)1-
N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D

مستويات الحديد( ملغم لتر)1-
F2
F1
40.88
39.92
44.56
42.98
48.50
44.58
50.01
48.19
45.98
43.91
F
4.65

F0
38.23
40.26
44.05
46.28
42.20
N*F
9.31

المتوسط
F3
43.09
45.24
49.42
52.39
47.53
N
4.65

40.53
43.26
45.59
49.21

وزن  1000حبة غم :

البروتٌنات الذائبة التً تنتقل إلى الحبوب وبالتالً ٌنعكس على

ٌالحظ من جدول ( )4أن هناك زٌادة فً وزن 1000حبة

زٌادة وزن الحبوب وهذا ما أشار له الوائلً ( (2002و

بازدٌاد مستوى إضافة النتروجٌن  ,إذ أعطت المستوٌات  N1و

المرجانً ( )2005و جدوع و فرج ( . )2015و أظهر

و

جدول ( )4أن رش الحدٌد بمستوٌات مختلفة لم ٌكن له أي تأثٌر

بلغت  13.47و% 17.99

معنوي ٌذكر فً صفة وزن  1000حبة (غم)  .و أشارت نتائج

بالتتابع  N2و  N3عن مستوى المقارنة إذ أعطى اقل متوسط

التداخل معاملة التداخل  N3F3قد أعطت أعلى متوسط بلغ

بلغ  45.78غم  ,وٌالحظ أن المستوى  N3قد تفوق على جمٌع

 56.33غم وبنسبة زٌادة بلغت  % 24.62عن معاملة

مستوٌات اإلضافة أخرى ما عدا المستوى  , N2و أن المستوى

المقارنة التً أعطت أقل متوسط بلغ  45.20غم  ,وٌالحظ من

 N2لم ٌختلف معنوٌا مع المستوى  N1وهو بدوره لم ٌختلف

الجدول أن معاملة التداخل  N3F3لم تتفوق معنوٌا على كثٌر

معنوٌا مع معاملة المقارنة  .وتعزى الزٌادة إلى دور النتروجٌن

من معامالت التداخل عدا معامالت  N0F0و  N0F1و N0F2

الممتص من خالل المجموع لخضري فً رفع كفاءة السفا على

و  N1F0و .N1F1

 N2و  N3أعلى متوسطات بلغت  48.44و51.95
54.02غم وبنسبة زٌادة

إنتاج النشا والذي ٌتحول إلى سكرٌات ,فضال عن زٌادة

5

جدول ( )4تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن و الرش بالحدٌد و التداخل بٌنهما فً وزن  1000حبة (غم) .
مستوٌات النتروجٌن (كغم هكتار)1-
F0
45.20
45.50
50.56
51.66
48.23
N*F
10.46

N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D

مستوٌات الحدٌد( ملغم لتر)1-
F2
F1
46.23
45.23
50.73
46.33
52.10
50.96
55.40
52.70
51.11
48.80
F
N.S

المتوسط
F3
46.46
51.20
54.20
56.33
52.04
N
5.23

45.78
48.44
51.95
54.02

تركيز النتروجين في النبات عند التزهير (: )%

المقارنة إذ حققت اقل متوسط قدره  , %2.46وبنسبة زٌادة

ٌوضح جدول ( )5تأثٌر إضافة مستوٌات من النتروجٌن و

بلغت % 10.57عن مستوى المقارنة .وقد تعود هذه الزٌادة

الرش بالحدٌد فً تركٌز النتروجٌن ( . )%إذ أدت إضافة

إلى دور الحدٌد فً تنشٌط العملٌات الحٌوٌة كالتنفس والتركٌب

زٌادة معنوٌة بٌن

الضوئً و الكلوروفٌل وبالتالً زٌادة الطاقة ونمو الخضري

مستوٌات التجربة عدا بٌن مستوٌٌن  N2و  N3إذ لم ٌكن

مما ٌنعكس على نمو الجذور وازدٌاد امتصاص العناصر من

هناك فرق معنوي بٌنهما  ,إذ حققت مستوٌات اإلضافة  N1و

التربة وزٌادة تركٌزها بالنبات االلولسً و آخرون ( )2005و

 N2و  N3متوسطات قدرها  2.48و 2.75و %2.98بالتتابع

الدلٌمً و الدراجً ( .) 2014وٌالحظ من الجدول ( )5من

عن مستوى المقارنة التً حققت اقل متوسط  , %2.12و

التداخل بٌن التسمٌد النتروجٌنً و الرش بالحدٌد أن هناك زٌادة

بلغت نسبة الزٌادة  16.98و 29.72و  % 40.57بالتتابع

معنوٌة فً تركٌز النتروجٌن فً النبات بٌن معامالت التداخل إذ

مقارنة بمستوى المقارنة  .السبب فً ذلك هو زٌادة جاهزٌة و

تفوقت معاملة التداخل  N3F 3معنوٌا وبمتوسط قدره %3.07

تركٌز النتروجٌن بالتربة وبمحٌط الجذور وتوزٌعه المتجانس

عن معاملة المقارنة  N0F0ذات األقل متوسط وقدره % 2.05

مع زٌادة اإلضافة مما ٌرفع كفاءة الجذور على تمثٌل اكبر

وبنسبة زٌادة  % 49.76عن مستوى المقارنة  .وٌالحظ أن

كمٌة من النتروجٌن وبالتالً زٌادة تركٌزه بالنبات .وهذا ٌتفق

 N3Fلم تتفوق معنوٌا على كثٌر من

مستوٌات من السماد النتروجٌنً إلى

مع نتائج  Block Showوآخرون ((2002

معاملة التداخل

3

و فرحان (

المعامالت وأن التفوق المعنوي بدأ من معاملة التداخل N1F2

 (2005والمرجانً ( . (2005ولوحظ من ذات الجدول أن

وصوال إلى معاملة المقارنة

 .إن السبب فً زٌادة معدل

رش الحدٌد بمستوٌات مختلفة على المجموع الخضري للنبات لم

النتروجٌن الممتص ربما ٌعود إلى دور كل من التسمٌد

ٌؤد إلى زٌادة معنوٌة بٌن مستوٌات التجربة عدا بٌن المستوٌٌن

األرضً بالنتروجٌن والرش بالحدٌد ودورها المتداخل فً

 Fو  F3إذ كان هناك فرق معنوي بٌنهما  ,فقد حقق

المختلفة

0

تنشٌط

الحٌوٌة

العملٌات

المستوى  F3أعلى متوسط قدره  %2.72مقارنة بمعاملة
للخلٌة النباتٌة وبالتالً زٌادة امتصاص العناصر مما ٌنعكس على التركٌز.
جدول ( )5تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن و الرش بالحدٌد فً تركٌز النتروجٌن فً النبات (. )%
1مستويات الحديد ملغم لتر
مستويات النتروجين كغم .هكتار

1-

المتوسط
F0
2.05
2.37
2.64
2.79
2.46

N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D
6

F1
2.09
2.40
2.68
3.00
2.54
N*F

F2
2.15
2.49
2.73
3.05
2.60
F

F3
2.20
2.68
2.94
3.07
2.72

2.12
2.48
2.75
2.98
N

0.45
تركيز الحديد في النبات عند التزهير ( ملغم  Feكغم 1-مادة

0.22

0.22

بلغت  7.34و 15.30و  % 19.92بالتتابع عن مستوى
1-

جافة ) :

المقارنة الذي حقق اقل متوسط بلغ  77.89ملغم  . Feكغم

ٌشٌر جدول ( )6أن إضافة السماد النتروجٌنً و بمستوٌات

مادة جافة  ,وٌالحظ أن المستوى  F3قد حقق زٌادة معنوٌة على

مختلفة قد أظهر زٌادة معنوٌة فً تركٌز الحدٌد مقارنة بمستوى

باقً مستوٌات اإلضافة األخرى  .وقد تعود الزٌادة فً محتوى

المقارنة بدون إضافة  ,حٌث حققت المستوٌات  N1و  N2و

الحدٌد فً النبات إلى زٌادة كمٌته بمحلول الرش مما ٌنعكس

 N3متوسطات قدرها  80.59و 91.98و  98.12ملغم Fe

على زٌادة محتواه فً النبات كما انه عنصر بطئ الحركة داخل

و  24.01و

أنسجة النبات حتى من األوراق القدٌمة للحدٌثة لذلك ٌفضل رشه

بالتتابع عن مستوى المقارنة الذي سجل اقل

على النبات  .وهذه النتٌجة تتفق مع ما جاء به المحمدي (

متوسط قدره  74.17ملغم  Feكغم 1-مادة جافة  .وٌالحظ أن

 ) 2005و  Hakanو آخرون ( ) 2010واحمد والعارضً

المستوى  N3قد تفوق معنوٌا على جمٌع مستوٌات اإلضافة

( )2013و الدلٌمً و الدراجً ( )2014و ٌظهر جدول ()6

األخرى  .وتعود الزٌادة إلى دور النتروجٌن فً زٌادة قدرة

أن التداخل بٌن إضافة السماد النتروجٌنً والرش بالحدٌد قد

الجذور على امتصاص الحدٌد ونقله عبر مجموعة بروتٌنات

أدى إلى زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة  ,حٌث تفوقت معاملة

( ) IRT proteinsو كذلك ٌعمل عن طرٌق األكسدة على

التداخل  N3F3على جمٌع المعامالت األخرى عدا المعاملة

خفض  pHو بالتالً تحول الحدٌد من صٌغته الثالثٌة إلى ثنائٌة

 N3F2حٌث لم تتفوق معنوٌا علٌها  ,وأعطٌت هاتان

قادر النبات على امتصاصه و ٌعمل النتروجٌن على زٌادة نمو

المعاملتان أعلى متوسطٌن بلغا  101.7و  103.76ملغم Fe

كغم

1-

مادة جافة و بنسب زٌادة بلغت 8.65

%32.29

1-

مادة جافة وبنسب زٌادة بلغت  52.90و %56.00

النبات و بالتالً زٌادة امتصاص الحدٌد مما ٌنعكس إٌجابا على

كغم

تركٌزه داخل النبات  Kutmanو آخرون ( )2010و جنو

بالتتابع عن معاملة المقارنة التً أعطت اقل متوسط بلغ
1-

واخرون (  . )2015و ٌالحظ من جدول ( )6أن رش الحدٌد

 66.51ملغم  . Feكغم

على المجموع الخضري قد أدى إلى زٌادة تركٌز الحدٌد فً

زٌادة إضافة السماد النتروجٌنً ودوره فً خفض  PHالتربة

النبات مقارنة بمستوى المقارنة  ,حٌث حققت مستوٌات

وزٌادة جاهزٌة الحدٌد و بالتالً امتصاصه من قبل النبات جنو

اإلضافة  F1و  Fو  F3أعلى متوسطات بلغت  83.61و

واخرون ( )2015و كذلك رش الحدٌد بمستوٌات مختلفة و

89.81و  93.41ملغم  Feكغم

1-

مادة جافة و بنسب زٌادة

مادة جافة  .قد تعود الزٌادة إلى

دوره فً زٌادة نمو النبات وزٌادة امتصاصه للمغذٌات

جدول ( )6تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن و الرش بالحدٌد والتداخل بٌنهما فً تركٌز الحدٌد فً الحبوب (ملغم  Feكغم 1-مادة جافة) .
مستويات الحديد( ملغم لتر)1-

مستويات النتروجين (كغم هكتار)1-
F0
66.51
69.06
83.53
92.46
77.89

N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D

المتوسط
F3
81.26
89.20
99.43
103.76
93.41

F2
F1
74.17
75.32
73.6
80.59
85.7
78.43
91.98
96.53
88.45
98.12
101.7
94.56
89.81
83.61
N
F
N*F
1.91
1.91
3.83
الجاهز و بمتوسطات قدرها  28.12و  32.31و

النتروجين
الجاهز في
التربة عند التزهير ( ملغم  Nكغم 1-تربة ) :
ٌوضح الجدول ( )7تأثٌر إضافة السماد النتروجٌنً بمستوٌات

35.71ملغم  Nكغم 1-تربة بالتتابع لمستوٌات اإلضافة  N1و

مختلفة على قٌم النتروجٌن الجاهز فً التربة عند فترة التزهٌر

 N2و  N3بالتتابع وبنسب زٌادة بلغت  27.76و  46.79و

 ,إذ أدت زٌادة مستوٌات النتروجٌن إلى زٌادة قٌم النتروجٌن

 %62.24عن مستوى المقارنة والتً أعطت أقل متوسط
7

لتركٌز النتروجٌن بالتربة بلغ  22.01ملغم  Nكغم

1-

المعنوي بٌن المستوى  F3الذي بلغ متوسطه  32.63ملغم N

تربة .

1-

وٌالحظ من الجدول أن المستوى  N3تفوق معنوٌا على جمٌع

كغم

المستوٌات عدا المستوى  , N2و أن المستوى  N2لم ٌتفوق

متوسط قدره  26.39ملغم  Nكغم 1-تربة وبنسبة زٌادة بلغت

معنوٌا على المستوى  . N1هذه النتائج تبٌن الدور االٌجابً

 , % 23.64ربما الزٌادة تعود إلى إن التربة تم إضافة إلٌها

للتسمٌد النتروجٌنً فً زٌادة كمٌة النتروجٌن الجاهز فً التربة

مستوٌات من النتروجٌن فبالتالً ظهر تأثٌر الزٌادة بقٌم

ومع كمٌة

النتروجٌن  .ولوحظ من نتائج التداخل أن معاملة التداخل N3F3

النتروجٌن فً التربة قبل الزراعة جدول ( )1ألنه من العناصر

قد تفوقت معنوٌا وأعطت متوسط قدره 38.81

ملغم N

التً ٌزداد خزٌنها بإضافة المصادر العضوٌة و المعدنٌة وهذه

كغم 1-تربة عن معاملة المقارنة  N0F0التً أعطت أقل متوسط

تتفق مع ما توصل إلٌه فرحان ( (2005و الٌساري () 2012

وقدره  20.86ملغم  Nكغم 1-تربة وبنسبة زٌادة بلغت 86.06

و أظهرت نتائج جدول ( )7أن تأثٌر الرش بمستوٌات مختلفة

 %عن معاملة المقارنة  ,لكن متوسط هذه المعاملة لم ٌختلف

من الحدٌد على قٌم النتروجٌن الجاهز بالتربة عند فترة التزهٌر

معنوٌا مع أغلب معامالت التداخل .

مع زٌادة اإلضافة مقارنة مع معاملة المقارنة

تربة مقارنة مع مستوى المقارنة  F0الذي أعطى أقل

لم ٌؤد إلى حدوث فروق معنوٌة بٌن المعامالت ,ما عدا الفرق
جدول ( )7تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن و الرش بالحدٌد و التداخل بٌنهما فً النتروجٌن الجاهز فً التربة عند التزهٌر ( ملغم  Nكغم
تربة ) .
11المتوسط
مستويات الحديد( ملغم لتر )
مستويات النتروجين (كغم هكتار )
F3
F2
F1
F0
22.01 22.21
21.89
21.43
20.86
N0
28.12 61.81
29.04
26.48
25.80
N1
32.31 36.69
34.80
30.95
26.83
N2
35.71 38.81
37.00
34.96
32.10
N3
32.63
30.68
28.45
26.39
المتوسط
N
F
N*F
L.S.D
6.03

12.06

1-

6.03

الحديد الجاهز في التربة عند التزهير ( ملغم  Feكغم 1-تربة )

وراهً . ) 2000,و ظهر من جدول ( )8أن رش الحدٌد

:

بمستوٌات مختلفة لم ٌؤثر معنوٌا فً قٌم الحدٌد الجاهز بالتربة

ٌالحظ من جدول ( )9أن إضافة النتروجٌن وبمستوٌات مختلفة

عند فترة التزهٌر  ,عدا المستوى  F3الذي أعطى أعلى متوسط

قد اثر معنوٌا فً قٌم الحدٌد الجاهز بالتربة  ,إذ أعطى المستوى

بلغ  3.10ملغم  Feكغم 1-تربة وبنسبة زٌادة بلغت 24.00

 N3أعلى متوسط بلغ  3.35ملغم  Feكغم 1-تربة وبنسبة زٌادة

 %عن مستوى المقارنة الذي أعطى أقل متوسط بلغ 2.50

 % 44.39عن مستوى المقارنة الذي أعطى اقل متوسط بلغ

ملغم  Feكغم 1-تربة  ,و أن المستوٌات األخرى لم تختلف فٌما

 2.32ملغم  Feكغم 1-تربة  ,و أن المستوى  N3تفوق معنوٌا

بٌنها معنوٌا وهذه تتفق مع حصل علٌه الخزرجً ( . )2011و

على باقً المستوٌات ما عدا المستوى  , N2و أن باقً

ٌالحظ من نتائج التداخل أن المعاملة  N3F3قد أعطت أعلى
1-

المستوٌات لم تختلف مع بعضها معنوٌا و كذلك مقارنة بكمٌة

متوسط بلغ  3.93ملغم  Feكغم تربة وبنسبة زٌادة بلغت

الحدٌد فً التربة قبل الزراعة جدول ( , )1و تعود الزٌادة ربما

 % 48.20عن معاملة المقارنة التً أعطت اقل متوسط بلغ

إلى تأثٌر سماد الٌورٌا المضاف فً التربة وتحرر اٌونات

 2.28ملغم  Feكغم

الهٌدروجٌن بعد تحول الٌورٌا إلى نترات والذي ٌؤثر فً

معامالت التداخل .

جاهزٌة العناصر الغذائٌة ومنها الحدٌد فً التربة ( جبر

8

1-

تربة  ,و لم تتفوق معنوٌا على اغلب

جدول ( )8تأثٌر التسمٌد بالنتروجٌن والرش بالحدٌد و التداخل بٌنهما فً الحدٌد الجاهز فً التربة عند مرحلة التزهٌر (ملغم  Feكغم

1-

تربة ) .
مستويات النتروجين (كغم هكتار)1-
N0
N1
N2
N3
المتوسط
L.S.D

F0
2.28
2.34
2.55
2.82
2.50

نستنتج مما سبق أن إضافة السدماد النتروجٌندً و الدرش بالحدٌدد
كددان لدده األثددر فددً الصددفات المدروسددة و أعطددى نتددائج معنوٌددة
لددبعض الصددفات كددذلك التددداخل بددٌن السددمادٌن اثددر معنوٌددا فددً
صدددفات النبدددات و التربدددة المدروسددددة  .و نوصدددً بمزٌدددد مددددن
الدراسات و بمستوٌات مختلفة على نفس المحصول و محاصدٌل
أخرى .
المصادر :
2013 .العارضً الحسن عبد حامد علً كدر  ,أحمد  ,صباح
من مختلفة مستوٌات عند المخلبً الحدٌد إضافة تأثٌر
Triticumنبات الحنطة وحاصل نمو فً الفسفور
 . 5مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة aestivum L., .
3 :104-92.
االلوسًٌ ,وسف احمد محمود ,منذر تاج الدٌن ,حسٌن محمود
شكري  .2001دراسة تأثٌر التداخل بٌن مواعٌد إضافة
السماد البوتاسً ومستوٌات لسماد النتروجٌنً فً نمو
الذرة الصفراء .مجلة العلوم الزراعٌة70- :3 ,32 .
. 65
االلوسً ٌ ,وسف احمد محمود ٌ ,وسف محمد حسٌن أبو
ضاحً  ,عبد المجٌد تركً حمادي المعٌنً .2005 .
تأثٌر الرش بالحدٌد و المنغنٌز والتسمٌد بالبوتاسٌوم فً
التوازن الغذائً لعناصر  NPKلمحصول الحنطة .
مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة . 28-25 : 5, 36 .
التمٌمً  ,محمد صالل  ,حمٌد ظاهر الفهداوي ,سعد شاكر
محمود  . 2014تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالحدٌد و الزنك
فً بعض الصفات الخضرٌة و الحاصل الباٌولوجً
لنبات الحنطة إباء )Triticum aestivum L .( 99
 .مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة . 199-191 :1 6 .
التمٌمً  ,محمد صالل  ,عباس صبر الوطٌفً  .2015تأثٌر
رش الحدٌد و الزنك فً بعض الصفات الخضرٌة و
حاصل حبوب الحنطة (. )Triticum aestivum L
مجلة جامعة بابل  ,العلوم الصرفة و التطبٌقٌة ,1 .
. 399-392 :23
الدلٌمً  ,حمزة نوري  ,عمار جابر الدراجً  .2014تأثٌر
تراكٌز مختلفة من الحدٌد والزنك فً محتوى نباتات
الحنطة من العناصر الغذائٌة (Triticum aestivum

مستويات الحديد( ملغم لتر)1-
F3
F2
F1
2.36
2.35
2.29
2.73
2.64
2.35
3.39
3.33
2.56
3.93
3.81
2.87
3.10
3.03
2.51
F
N*F
0.64
1.28

المتوسط
2.32
2.51
2.96
3.35
N
0.64

 . ) L.مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة 207- :1 ,6 .
. 200
الخزرجً  ,أسامة عبد الرحمن عوٌد  .2011تأثٌر مستوٌات
السماد البوتاسً المضاف إلى التربة ورش الحدٌد فً
نمو وحاصل الذرة الصفراء ( . ) zea mays L.
رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  -جامعة االنبار .
المرجانً  ,علً حسن فرج  .2005تأثٌر مستوى االضافة
األرضٌة بالـ  NPKورشها فً نمو وحاصل الحنطة (.
 . )Triticum aestivum Lرسالة ماجستٌر .كلٌة
الزراعة – جامعة بغداد .
المحمدي  ,حنٌن شرتوح شرقً  .2005تأثٌر التغذٌة
الورقٌة بالزنك والحدٌد فً نمو وحاصل الذرة البٌضاء .
رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  -جامعة األنبار .ع .
ص .51 – 27 :
الوائلً ,اوراس محً طه .2002تأثٌر إضافة النتروجٌن إلى
التربة وبالرش فً نمو وحاصل ونوعٌة الحنطة  .رسالة
ماجستٌر  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد.
الٌساري  ,محمود ناصر حسٌن  .تأثٌر دفعات و مستوٌات
السماد النتروجٌنً و البوتاسً فً جاهزٌة و تحرر
األمونٌوم و البوتاسٌوم فً التربة و نمو و حاصل
الحنطة ) . (Triticum aestivum L.رسالة
ماجستٌر  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد .
جنو  ,فرنسٌس اوراها  ,نور الدٌن شوقً علً  ,ولٌد فلٌح
حسن  .2015التأثٌر المتداخل للتركٌب الوراثً للذرة
الصفراء (  ) Zea mays L.و التسمٌد النتروجٌنً و
الحٌوي فً جاهزٌة الحدٌد فً التربة و محتواه فً
النبات  .مجلة الكوفة للعلوم الزراعٌة -187 :4 ,7 .
. 203
حسن ,نوري عبد القادر ,حسن ٌوسف الدلٌمً ولطٌف عبد و
العٌثاوي  .1990حضوبة التربة واالسمدة ,مطبع دار
الحكمة للطباعة والنشر.
راهً  ,حمدو سلٌمان وعبد سلمان جبر .2000تأثٌر اضافة
المغنٌسٌوم والنتروجٌن فً جاهزٌة بعض العناصر
الغذائٌة فً البٌوت البالستٌكٌة .مجلة العلوم الزراعٌة .
مجلد .126 -115 : 4 ,31
سالمة  ,محمود عباس عبد  ,حسن بردان اسود  ,حكٌم صالح
مهدي  .2007تأثٌر المسافة بٌن النباتات و السماد
النتروجٌنً فً نمو و حاصل الذرة الصفراء ( zea .
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 مجلة األنبار للعلوم. 106  ) صنف بحوثmays L
. 148-143 :1 ,5 . الزراعٌة
 تأثٌر التسمٌد الورقً ببعض.2010  حمد محمد, صالح
العناصر الصغرى فً الحاصل و بعض مكونات
.  مجلة جامعة تكرٌت لعلوم الزراعٌة. الحاصل للحنطة
.163-129 :2 ,10
 ٌاس أمٌن محمد, ً عماد محمود عل,  بشٌر حمد, عبدو
ً تأثٌر عدة مستوٌات من السماد النتروجٌنً ف.2011
نمو و حاصل أربعة تراكٌب وراثٌة من الذرة البٌضاء
 مجلة. Moench bicolor Sorghum(L.)
.85-73 :11 ,1 . جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة
 تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالزنك و.2006  هشام سرحان, ًعل
الحدٌد و مواعٌد إضافتهما فً حاصل البذار و مكوناته
Trifolium  و البرسٌمMedicago sativa L للجت
 كلٌة.  اطروحة دكتوراه. alexandrinum L.
. الزراعة – جامعة بغداد
. فسٌولوجٌا نباتات المحاصٌل.1990) طالب محمد, عٌسى
 جامعة بغداد. ًوزارة التعلٌم العالً و البحث العلم
. )(مترجم
 تأثٌر.2015  خضٌر عباس جدوع, حمزة طالب, فرج
مستوٌات النتروجٌن و تجزئة إضافته فً حاصل حبوب
942- :6 ,46 . مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة.الشعٌر
.934
 تأثٌر مستوٌات وطرائق إضافة.2005  لؤي داود, فرحان
األسمدة النتروجٌنٌة والبوتاسٌة فً نمو محصول الحنطة
 كلٌة.  رسالة ماجستٌر. )Triticum aestivum L.(
. الزراعة – جامعة بغداد
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