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Role of foliar fertilization on growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) Planted at different rate
of Seed
تاريخ استالم البحت

*Haitham Abdel-Salam Ali, Agric. College, Basra Univ.
Tahseen Younis Abood, Agric. College, Basra Univ.

Abstract
An experiment was conducted in a field at Al-Qurna, Al-Basrah Province during 2013-2014 growing season to
study role of foliar fertilization on growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.) planted at different rate of
)seed (100, 120, and 140 kg ha-1 ), and four foliar spray levels (0, 2, 4, and 6 liter ha-1
2l.h-1 foliar level gave the highest number of spikes (575.75 spikes m-2 ), number of seeds per spike (77.22 seed
spike-1. ), 1000 seed weight (41.38 g), seed yield (8.16 ton ha-1.), biological yield (21.5 ton ha-1), percentage of
protein (14.80 %), and crude protein yield (1.21 ton ha-1). R1 seeding rate gave the highest number of seeds per
spike (75.62 seed spike-1. ), 1000 seed weight (40.17 g), percentage of protein (13.86 %). and crude protein
yield (1.05 ton ha-1). 2l.h-1 x 140 kg ha-1 interaction treatment gave the highest number of spikes (616.75 spike
m-2), seed yield (8.41 ton ha-1.) and biological yield (23.25 ton ha-1).
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المقدمة

الحتوائها على الكلوتين وهو نوع بروتيني يعتبر أساسي النتاج

يعد محصول الحنطة ( )Triticum aestivum L.أحد محاصيل

نوعية عالية من الخبز والذي تفتقر إليه حبوب المحاصيل األخرى

الحبوب الرئيسية في العالم وأكثرها أهمية وترجع أهمية الحنطة

ويتصدر هذا المحصول المحاصيل االستراتيجية في العراق بحكم
96

أهميته كمصدر رئيسي في الغذاء ودوره في التنمية االقتصادية

الجافة باإلضافة الى المنافسة على العناصر الغذائية الموجودة في

واالجتماعية (أبو رميلة )0446 ,باالضافة الى احتوائه على

التربة ( Willyو .)0450 , Holliday

كميات من الدهون والفيتامينات ( B1و  )B2وبعض االمالح

الهدف من البحث-:

المعدنية (اليونس )0443 ,كما يمد االنسان بأكثر من  %36من

 -0تحديد أي مستوى من السماد الورقي أفضل في إعطاء أعلى

احتياجاته من البروتين والسعرات الحرارية (.)0443 ,Bushuk

حاصل للحنطة.

بلغت المساحة المحصودة في العراق  0.31مليون هكتار واالنتاج

 -3تحديد أي مستوى من كميات البذار أفضل في إعطاء أعلى

 3.21مليون طن وبمعدل غلة بلغ  3.11طن هـ 0-لسنة  3103مما

حاصل للحنطة.

يشير إلى حصول زيادة في انتاج هذا المحصول في البلد (فاو

-2تحديد أفضل تداخل بين السماد الورقي وكميات البذار إلعطاء

.)3102تعد إضافة المغذيات من العوامل المهمة في زيادة إنتاجية

حاصل أفضل.

النبات ألنها تلعب دوراً مهما في الكثير من العمليات الحيوية داخل

المواد وطرائق العمل

النبات (الحديثي وآخرون .)3112 ,أن إضافة هذه المغذيات إلى

نفذت التجربة الحقلية خالل الموسم الشتوي  3102-3102م في

التربة مباشرة قد يعرضها إلىعمليات الفقد والتثبيت والترسيب فال

منطقة الشنانة – ناحية الدير – قضاء القرنة والذي يبعد ( 56كم)

يستفيد منها النبات وهذا ما دفع الباحثين إلى التفكير في ضرورة

شمال مدينة البصرة وذلك لغرض معرفة دور التسميد الورقي

إيجاد طرائق بديلة إلضافتها ( Allenوآخرون.)3115 ,ومن هذه

(جدول رقم  )3في نمو وحاصل الحنطة (Triticumaestivum

البدائل هو التغذية الورقية والمتمثلة باستعمال محاليل مخففه من

)L.المزروعة بكميات بذار مختلفة وتأثيرها على صفات الحاصل

العناصر الغذائية الصغرى والكبرى ورشهاعلى المجموع

ومكوناته,وباستعمال أربعة مستويات من السماد الورقي( صفر)
0-

0-

0-

الخضري للنبات في المواعيد والتراكيز المناسبة لتأمين متطلباته

و( 3لتر هـ ) و (  2لتر هـ ) و( 5لتر هـ ) والتي أخذت الرموز

من هذه المغذيات أثناءمراحاللنمو الحرجة والحساسة له والتي

التالية ( F0و  F1و  F2و  )F3على التوالي ,وباستعمال ثالث

تعجز الجذور عن توفيرها ( .)3113,Martinتعني التغذية

كميات بذار هي ( 011و  031و  021كغم هـ )0-والتي أخذت

الورقية رش العناصر المغذية بشكل محاليل على المجموع

الرموز التالية ( R1و  R2و )R3على التوالي ,ونفذت بأسلوب

الخضري وهي ممكن أن تجهز النبات ب  %36من حاجته من

االلواح المنشقة وفقا ً لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبأربعة

المغذيات (عبدول .)0433 ,فضالً عن ضمان سرعة االستجابة

مكررات  ,أحتلتمستويات السماد االلواح الثانوية بينما شغلتكميات

المتصاص المغذيات من االجزاء الخضرية للنبات (, Brayan

البذار االلواح الرئيسية .اشتملت التجربة على  03معاملة ناتجة

 )0444وتعد هذه الطريقة اقتصادية عن طريق تقليل الحاجة الى

من التوافيق بين السماد الورقي وكميات البذار.تم تهيئة أرض

الكميات الكبيرة من المغذيات ) .)0442 ,Jolyأن االهتمام بتغذية

التجربة بعد حراثتها حراثتين متعامدتين بالمحراث المطرحي

النبات تعد واحدة من العوامل التي تزيد من االنتاجية وهي من

القالب بعد أن تمت طربسة األرضثم نعمت باستخدام االمشاط

الوسائل الناجحة لمعالجة المعوقات التي تواجه زراعة المحاصيل

القرصية وتسويتها يدويا ثم قسمت األرض تبعا ً للتصميم المستعمل

الحقلية إذ أن كل عنصر من العناصر الغذائية يؤدي وظائف

إلى ألواح مساحتها (5=2×3م )3تركت مسافة (1.6م) بين لوح

حيوية مهمة للنبات البد منها لجعل النبات ينمو بالشكل االمثل.ومن

وآخر ومسافة (0م) بين المكررات وبين األلواح الرئيسةوتم ترك

الممارسات األخرى التي تعمل على زيادة الحاصل استعمال

مسافة ( 01سم) من الجانبين ثم خططت األلواح بمسافة  06سم

معدالت البذار المثلى التي تتحقق منها الكثافة العددية المالئمة

بين خط وآخر بإستعمال آلة يدوية جرى تصنيعها بهدف ضبط

الستغالل عوامل االنتاج بكفاءة أعلى .تؤثر معدالت البذار في

المسافة بين الخطوط ,بعد ذلك زرعت األلواح بحبوب الصنف

الحقل في نمو محاصيل الحبوب لعالقة ذلك بكثافة اعتراض

المستعمل (مصدره الهيئة العامة للبحوث الزراعية-بغداد-أبو

النباتات للطاقة الضوئية وتحويلها الى طاقة كيمياوية وانتاج المادة

غريب) بتاريخ  35تشرين الثاني  3102وعلى أساس كمية البذار
0-

 011و  031و 021كغم هـ  ,تم تسميد ألواح التجربة بواقع
07

( )53.5كغم هـ P0-أضيفت على شكل سماد سوبر فوسفات

كغم/هـ 0-في مرحلة البطان (جدوع ,)3112,كما أجريت عمليات

( )P2O5٪25أضيف دفعة واحدة قبل الزراعة و()023كغم هـN0-

الري كلما دعت حاجة المحصول وأجريت عملية تعشيب األدغال

على شكل يوريا ( )N٪25أضيف على دفعتين األولى بواقع

يدويا ً ومكافحة الحشرات واألمراض كلما تطلبت الحاجة لذلك

( )33.3كغم هـ

0-

وأعتماداً على التوصيات العلمية.

أضيف عند بدء التفرعات والثانية ()66.3

جدول ( )0بعض الصفات الكيميائية و الفيزيائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة
الصفات الكيميائية والفيزيائية
القيمة
الصفة
5.22
درجة التفاعل PH
2.35
درجة التوصيل الكهربائي ECديسيمنز م)0:0(0-
01.30
النتروجين الكلي غم كغم
01.104
الفسفور الجاهز غم كغم
01.132
البوتاسيوم الجاهز غم كغم
05.53
المادة العضوية غم كغم
0.3 – 0.3
درجة التوصيل الكهربائي  ECلمياه الري خالل مراحل النمو
235
الغرين ٪
232
الرمل ٪
360
الطين ٪
مزيجةغرينية
النسجة
جدول ( )3التركيب الكيمياوي للسماد المستخدم في الدراسة.
العنصر
نتروجين )(N
فسفور )(P
بوتاسيوم )(K
حديد )(Fe
منغنيز )(Mn
نحاس )(Cu
بورون )(B
مولبيدينيوم)(Mo
زنك )(Zn
مغنيسيوم )(Mg

النسبة
 ٪02وزن/وزن =  ٪05.35وزن/حجم
 ٪5وزن/وزن =  ٪5.55وزن/حجم
 ٪6وزن/وزن =  ٪5.23وزن/حجم
 ٪1.01وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪1.15وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪1.16وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪1.13وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪1.113وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪1.16وزن/وزن ذائب في الماء
 ٪3.11وزن/وزن ذائب في الماء
3-

عدد التفرعات م
-3عدد الحبوب بالسنبلة-:أخذت  36سنبلة عشوائياً من الخطوط

مؤشرات الدراسة:
أخذت جميع العينات الخاصة بمؤشرات الدراسة من الخطوط

الوسطية لكل وحدة تجريبية ثم فرطت وتم حساب عدد الحبوب ثم

الوسطية وتركت الخطوط الطرفية كتأثيرات حدود وتم دراسة

قسمت على .36

الصفات التالية -:

-4وزن ال 1111حبة-:يمثل معدل وزن  0111حبة والموزونة

-1عدد السنابل م-: 5-تم عد السنابل من المساحة المحصودة نفسها

بالميزان الحساس من حاصل حبوب كل وحدة تجريبية وعند

وحسب ما ذكرناه في طريقة حساب عدد االشطاء في المتر المربع

رطوبة .)0456,A.O.A.C( ٪02

لكل وحدة تجريبية.

-2حاصل الحبوب (طن هـ-: )1-تم وزن حبوب النباتات المحصودة

-5كفاءة التسنبل-:٪

عند رطوبة  )0456 ,A.O.A.C( ٪02من المساحة نفسها

تم حسابها من المساحة المحصودة ولكل وحدة تجريبية ووفق

لكلوحدة تجريبية وحول إلى طن/هكتار.

اللمعادلة التالية -:

1-

-1الحاصل البايولوجي (طن هـ )  -:تم تقديره من وزن النباتات

3-

عدد السنابل م
كفاءة التسنبل = ٪ــــــــــــــــــــــــــــــ × 011

المحصودة من المساحة نفسها المأخوذة لدراسة الحاصل ومكوناته
07

وحول على أساس (طن/هكتار) .يتضمن وزن المادة الجافة الكلية

( )B , Cu , Zn , Feمخلوطدة مدع بعضدها فدي نمدو وحاصدل

(حبوب+قش) فوق سطح التربة ( Donaldو ,Hamblin

الحنطة وباستخدام أربعة مستويات ( 1و  61و  011و  )061ملغم

.)0455

لتر 0-زيادة معنوية في صدفة عددد السدنابل إذ تفدوق المسدتوى 061

-7دليل الحصاد -:٪حسب بعد فصل الحبوب عن القش ثم وزنها

ملغم لتدر 0-والدذي أعطدى أعلدى معددل بلدغ  261.5سدنبلة م 3قياسداً

بالميزان الكهربائي وحسب دليل الحصاد وفق المعادلة اآلتية:

بمعاملة المقارنة والتي أعطت  243.5سنبلة م.3ومن الجدول نفسده

دليل الحصاد = وزن الحبوب طن هـ/0-وزن الحاصل البايولوجي

يتضح أن كمية البذار  R3قد أعطت أعلى متوسط عددد سدنابل بلدغ

طن هـ Singh( 011×0-و .)0450 ,Stoskopf

 655.30سددنبلة .م 3-وبفددارق معنددوي مددع بدداقي المعددامالت وبنسددبة

-8النسبة المئوية للبروتين في الحبوب-:

زيادة بلغدت ( ٪ )06.55قياسداً بكميدة البدذار  R1التدي أعطدت أقدل

قدرت نسبة البروتين المئوية باستعمال جهاز (مايكرو

متوسط بلغ  241.33سنبلة .م 3-وأن السبب في زيادة عددد السدنابل

كلدال)وهضمت حسب طريقة ( Cresserو )0454 ,Parrsons

بوحدة المساحة عند معدل البذار العالي قد حصل من تحقدق الكثافدة

وتم حساب النسبة المئوية للبروتين وفق المعادلة التالية -:

العدديددة المثلددى للنباتددات والتددي تسدداعد فددي حصددول خيمددة نباتيددة

البروتين.5.36 ×٪N = ٪

مناسددبة تددؤدي إلددى تددوفير كميددة مالئمددة مددن المددواد الممثلددة خددالل

-9حاصل البروتين طن هـ

1-

مراحددل النمددو التددي تتشددكل وتتطددور عندددها بادئددات االشددطاء ممددا

-:وتم حسابه من ضرب حاصل

الحبوب طن هـ ×0-النسبة المئوية للبروتين.

يساعد علدى اسدتمرار اغلبهدا علدى الحيداة وتمثدل ذلدك بإنتداج العددد

النتائج والمناقشة

األكبدددر مدددن السدددنابل بوحددددة المسددداحة ,اذ ان عددددد السدددنابل محددددد

عدد السنابل .م-: 5-

بالكثافددة النباتيددة او بعدددد النباتددات التددي تسددتمر علددى الحيدداة خددالل

ومن الجددول ( )2يتضدح أن المسدتوى السدمادي F2قدد أثدر معنويدا ً

ظدددروف بيئيدددة عديددددة ( Klipperوآخدددرون )0443,وتتفدددق هدددذه

( )P>1.16وأعطى أعلدى متوسدط لعددد السدنابل.م 3-بلدغ 656.56

النتددائج مددع مددا توصددل إليدده كددل مددن ( Chauddhryو ,Hussain

سنبلة .م 3-وبفارق معنوي مع باقي المعامالت وبنسدبة زيدادة بلغدت

 )3110الددذين وجدواعنددد دراسددتهما فددي Pakistan/Peshawar

( ٪ )33.00قياسدا ً بمعاملددة المقارنددة التددي أعطددت أقددل متوسددط بلددغ

حول تأثير ثالث كميات بذار على محصول الحنطدة ( 011و 036

 255.55سدددنبلة .م .3-وقدددد يعدددود السدددبب إلدددى الددددور المعدددروف

و  311كغدم هدـ )0-إلدى وجدود انخفداض معندوي فدي هدذه الصدفة إذ

للنتددروجين فددي زيددادة معدددالت النمددو الخضددري مددن خددالل زيددادة

تفوقت كمية البدذار  311كغدم هدـ 0-وأعطدت أعلدى عددد سدنابل بلدغ

توفير المادة الجافة في الفترة الحرجة لتطور االشطاء فانعكس ذلك

 222.5سنبلةم قياسدا ً بكميدة البدذار  011كغدم هدـ والتدي أعطدت

علدددى زيدددادة نسدددبة االشدددطاء الخصدددبة وعددددد السدددنابل  /م 3بزيدددادة

أقل عددد بلدغ  361.0سدنبلةم.3-أمدا تدأثير التدداخل فقدد بيندت النتدائج

تراكيز النتروجين ,أو قد يعود السبب إلى الددور االيجدابي والفعدال

الموضحة في الجدول ( )2أن المسدتوى السدمادي F2وكميدة البدذار

للبدددورون فدددي نقدددل المدددواد الكاربوهيدراتيدددة مدددن المصدددادر الدددى

 R3قد أعطتا أعلى معدل لعدد السنابل .م 3-بلغ  505.56سدنبلة .م

-

المصدبات وتوفيرهددا بالوقددت المناسددب (المرحلددة الحرجددة) لمراكددز

 3وبفددارق معنددوي مددع بدداقي المعددامالت قياسددا ً بكميددة البدددذار R1

النمددو الحديثددة والفعالددة ممددا اعطددى فرصددة لتطددور ونمددو االشددطاء

ومعاملة المقارنة  F0اللذان أعطيا أقل متوسط بلغ  213.36سنبلة.

3-

0-

3-

الخصبة وانعكدس بالنتيجدة علدى زيدادة عددد السدنابل  /م3للموسدمين

م .

على التوالي (السدعيدي ,)3113 ,أو قدد يعدود السدبب فدي ذلدك إلدى

كفاءة التسنبل-:

الدور المهم للعناصدر الصدغرى فدي زيدادة النمدو الخضدري للنبدات

يوضح الجدول ( )2أن السماد الورقي لم يصل الى مستوى

وخاصة مساحة ورقة العلم مما أدى إلى زيادة كفاءة عملية التمثيدل

المعنوية أما كمية البذار  R3قد أعطت أعلى نسبة بلغت 32.22

الضوئي ومن ثدم تحفيدز نمدو التفرعدات (االلوسدي )3113 ,وتتفدق

وبفارق معنوي مع كمية البذار  R2والتي أعطت أقل نسبة بلغت

هذه النتائج مدع مدا توصدل إليده (الجميلدي )3100 ,الدذي وجدد عندد

 54.43ودون فارق معنوي مع .R1

دراسته في قضداء الفلوجدة حدول تدأثير الدرش بالعناصدر الصدغرى
07

أما التداخل بين كميات البذار والسماد الورقي فقد تفوقت المعاملة

( Langerو.)0455 ,Doughertyوتتفدددق هدددذه النتدددائج مدددع مدددا

( )F1 × R1والتي أعطت أعلى نسبة بلغت  35.05قياسا ً

توصل إليه ( Arifوآخرون.)3110 ,

بالمعاملة ( )F2 × R2والتي أعطت أقل كفاءة بلغت .54.13
عدد الحبوب .سنبلة-: 1-

أما التداخل بين السماد الورقي وكميات البدذار فقدد تفوقدت المعاملدة

ومددن نتددائج الجدددول ( )2يتبددين أن المسددتوى السددمادي F2قددد تفددوق

( )F2 × R1وأعطت أعلى عددد حبدوب بالسدنبلة بلدغ  33.13حبدة

معنويا ً على باقي المستويات في صفة عدد الحبدوب وأعطدى أعلدى

سددنبلة وبفددارق معنددوي مددع بدداقي المعددامالت وقياسداً مددع المعاملددة

متوسددط بلددغ  55.33حبددة .سددنبلة 0-وبنسددبة زيددادة بلغددت ( 06.43و

( )F0 × R3والتي أعطت أقل عدد بلغ  53.54حبة سنبلة.0-

 01.40و  ٪)2.51مقارنةً بباقي المسدتويات التدي أعطدت (55.50

وزن ال 1111حبة (غم) -:

و  54.53و  )53.56حبة على التوالي.وقد يعزى السبب في زيدادة

أشارت النتائج الموجودة في الجدول ( )2أن المستوى السدماديF2

عدد الحبوب بالسنبلة بزيادة تراكيز البورون الى دور البورون فدي

قد تفوق معنويدا ً علدى بداقي المسدتويات وأعطدى أعلدى وزن 0111

انبات حبوب اللقاح ونمو االنبوبة اللقاحية وقد يلعب دورا مهما فدي

حبه بلغ  20.23غم وبنسدبة زيدادة بلغدت ( 3.43و  5.23و )3.30

السدديطرة علددى فعاليددة البددروتين فددي انابيددب اللقدداح واعددادة التوزي دع

 ٪مقارنةً بباقي المستويات علدى التدوالي .قدد يعدود السدبب فدي ذلدك

لددبعض المددواد (وخاصددة ) البددروتين مددن خددالل فعاليددات االنتشددار

إلى أن اضافة هذه المغذيات أدى إلى زيادة نشاط الفعاليات الحيوية

الخلوي وبضمنها الفجوات التي تؤدي الى اتسداع االنبدوب اللقداحي

داخددل النبددات ومنهددا التمثيددل الضددوئي ومددن ثددم انتقددال نواتجدده مددن

( Canhong-Chengو .)0443,Rerkasemوهدددذا يدددؤدي الدددى

المصدددر الددى المصددب (الحبددوب) الن هددذه الحبددوب بعددد فتددرة مددن

زيادة عقد الحبوب باالضافة لذلك الدور المهم للبورون فدي تسدريع

نشوئها تصبح هي المصب الددائم فدي النباتدات الحوليدة وأن الجدزء

نقددل الكاربوهيدددرات مددن المصددادر الددى المصددبات (مندداطق النمددو

األكبددر مددن نددواتج التمثيددل سددواء كانددت حديثددة التكددوين أو مخزونددة

الفعالة وهي في هذه المرحلدة االزهدار والحبدوب ) .وكدل ذلدك ادى

فأنهددا تسددتعمل فددي زيددادة وزن البددذور أثندداء مرحلددة إمتالئهددا  ,ألن

الى زيادة عدد الحبوب في السنبلة .وتتفق هذه النتائج مع ما توصل

وزن البددذور ألي نبددات عبددارة عددن دالددة لمعدددل التمثيددل الضددوئي

إليه (نعمة وآخرون.)3100 ,

وانتقددال نواتجدده (كدداردينر وآخددرون. )0441 ,واتفقددت هددذه النتددائج

كمددا يتضددح مددن الجدددول ذاتدده أن الزيددادة بكميددة البددذار قددد أدت إلددى

مع ( Seadhوآخرون.)3114 ,

إنخفدداض معنددوي فددي هددذه الصددفة فقددد تفوقددت كميددة البددذار  R1إذ

أمددا الزيددادة بكميددة البددذار فقددد أدت إلددى إنخفدداض معنددوي فددي صددفة

أعطت أعلى متوسط لعدد الحبوب بلغ  56.53حبة وبفارق معنوي

وزن األلددف حبددة إذ تفوقددت كميددة البددذار  R1معنوي داً حيددط أعطددت

مددع بدداقي كميددات البددذار وبنسددبة انخفدداض بلغددت ( ٪ )3.53قياس دا ً

أعلددى متوسددط بلددغ  21.05غددم وبنسددبة انخفدداض بلغددت ( 0.52و

بكميددة البددذار  R3التددي أعطددت أقددل متوسددط بلددغ  54.13حبددة .وقددد

 ٪ )3.12بالمقارنة مع كميتي البدذار  R2و  R3اللدذان أعطيداً أقدل

يرجع سبب االنخفاض الدى التندافس بدين النباتدات عندد كميدة البدذار

متوسددطين بلغددا ً ( 24.25و  )23.46غددم علددى التددوالي وقددد يعددود

العالية ,الذي يبدأ عند نشدوء او تكدوين مواقدع الحبدوب ,اذ يدنخفض

السددبب إلى دأن صددفة وزن 0111حبددة تتددأثر بشددكل كبيددر بالكثافددات

عدددد منشددلت الحبددوب بكددل نبددات ,ويتحدددد هددذا االنخفدداض بقابليددة

النباتية العالية وذلك لحدوث حالدة التندافس بدين النباتدات ممدا يدؤدي

النبدددددددددددات علدددددددددددى التندددددددددددافس مدددددددددددع النباتدددددددددددات االخدددددددددددرى

إلددى خفددض المددادة الجافددة المصددنعة فددي المصدددر والتددي تنقددل إلددى

(Langerو )0452,Hanifوقددد يعددود الددى اسددباب تتعلددق بتطددور

المصددبات ,حيددط أن المددواد المصددنعة تددوزع علددى عدددد كبيددر مددن

النبددات ,ففددي حالددة زيددادة كميددة البددذار تكددون المنافسددة شددديدة علددى

السنابل وبذلك يقدل وزن الحبدوب (الالمدي  .)3112وتشدابهت هدذه

المددواد الغذائيددة بددين مكونددات الحاصددل ,فمددن المعددروف أن عدددد

النتائج مع نتائج كل من ( Hussainو.)3110 ,Chaudhry

الفروع الفعالة يتكون اوالً مما يتيح اسدتغالل معمدم المدواد الغذائيدة

أما تأثير التداخل بين مستويات السماد الورقي وكميات البذار فقد

المتددوفرة فددي مدددة تكوينهددا ,بينمددا يددأتي طددور ملد الحبددوب متددأخراً

تفوقت المعاملة ( )F2 × R1والتي أعطت أعلى وزن ألف حبه

0-

وإن هددذا العدددد يددتحكم فيدده مددا هددو متددوفر مددن مددواد غذائيددة جدداهزة
07

بلغ  20.33غم قياسا ً بالمعاملة ( )F0 × R3والتي أعطت أقل
وزن ألف حبة بلغ  25.56غم.

الصفات
المعامالت
F0
F1
F2
F3
R1
R2
R3
R1F0
R2F0
R3F0
R1F1
R2F1
R3F1
R1F2
R2F2
R3F2
R1F3
R2F3
R3F3

جدول ( : )2تأثير السماد الورقي وكميات البذار والتداخل بينهما في صفات الحاصل ومكوناته
3عدد الحبوب بالسنبلة وزن  0111حبة غم
كفاءة التسنبل٪
عدد السنابل م
0حبة سنبلة
25.45د
55.50د
33.26أ
255.55د
23.43ج
54.53ج
33.65أ
603.23ج
20.23أ
55.33أ
30.21أ
656.56أ
24.35ب
53.56ب
33.13أ
663.56ب
33.51أب
241.33ج
21.05أ
56.53أ
54.43ب
635.36ب
24.25ب
51.55ب
32.22أ
655.30أ
23.46ج
54.13ج
213.36ك
23.62ه
51.04ه
30.35بج
256.61جده
25.52ي
56.32ز
31.52بج
604.36هـ وز
25.56ي
53.54ح
36.26أب
611.36وزحي
24.42ج د
53.22ج د
35.05أ
615.61وزح
23.23و
53.25و
54.02ج
625.61حك
23.26و ي
55.46و ز
32.21أب ج
623.61جد هـ و
20.33أ
33.13أ
30.63أب ج
655.11بج
20.56أ
56.35ب
54.13ج
505.56أ
21.50ب
53.54ج
33.21أب ج
600.61و ز
21.26ب ج
55.32ب
31.32بج
664.11بجد
21.12بج د
53.35ج د
30.15بج
635.56ب
24.03د
 50.66د هـ
32.05أب ج

حاصل الحبوب
0طن هـ
5.26د
5.52ج
3.05أ
5.33ب
5.66ج
5.55ب
5.46أ
5.30ز
5.23ز
5.60ز
5.22ز
5.50و
5.32هـ
5.43ج د
3.06ب
3.20أ
5.53و
5.41دهـ
3.12ج

حاصل الحبوب طن هـ-: 1-

بلغت ( ٪ )6.34بالمقارنة مع كمية البذار  R1والتي أعطت أقل

إذ يشير الجدول ( )2إلى أنه عند زيادة مستويات السماد الورقي قد

حاصل حبوب بلغ  5.66طن هـ 0-وقد يعود سبب الزيادة الحاصلة

ازداد معها الحاصل إذ تفوق المستوى السمادي F2وأعطى أعلى

في حاصل الحبوب في زيادة كمية البذار إلى زيادة عدد النباتات

حاصل حبوب بلغ  3.05طن هـ 0-وبنسبة زيادة بلغت (٪ )00.13

في وحده المساحة مما سبب زيادة في عدد األشطاء في وحدة

-

المساحة وهذا بدوره يسبب زيادة عدد السنابل في وحدة المساحة

 .0وقد يعود السبب إلى أنه جاء انعكاساً ايجابيا ً لتأثيره المعنوي في

(األصيل )0443 ,وتتشابه هذه النتائج مع النتائج التي حصل

زيادة مساحة ورقة العلم وعدد السنابل/م 3ووزن  0111حبة

عليها ( Cheemaوآخرون.)3112,

(األلوسي 3113 ,و الحديثي 3112 ,و عامر )3112 ,وتتفق هذه

أظهر التداخل بين السماد الورقي وكميات البذار تأثيراً معنوياً

النتائج مع (الجميلي.)3100 ,

( )P<1.16في صفة حاصل الحبوب إذ أعطت المعاملة × (R3

قياسا ً بمعاملة المقارنة والتي أعطت أقل حاصل بلغ  5.26طن هـ

أوضحت النتائج أن الزيادة بكميات البذار قد أثرت معنويا ً

) F2أعلى حاصل حبوب بلغ  3.20طن هـ وبفارق معنوي عن

( )P<1.16وأدت إلى زيادة حاصل الحبوب معها إذ أعطت كمية

باقي المعامالت وقد أعطت المعاملة ( )R1 × F0أقل حاصل بلغ

البذار  R3أعلى حاصل حبوب بلغ  5.46طن هـ 0-وبنسبة زيادة

 5.30طن هـ.0-

0-

جدول ( : )2تأثير السماد الورقي وكميات البذار والتداخل بينهما في صفات الحاصل ومكوناته
النسبة المئوية للبروتين  ٪حاصل البروتين الخام ط
دليل الحصاد ٪
الصفات الحاصل البايولوجيطن هـ
11
المعامالت
هـ
F0

03.32د

00.26د

26.24أ
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1.32د

F1
F2
F3
R1
R2
R3
R1F0
R2F0
R3F0
R1F1
R2F1
R3F1
R1F2
R2F2
R3F2
R1F3
R2F3
R3F3

04.02ج
30.61أ
31.31ب
03.33ج
04.25ب
30.16أ
05.55ي
05.35ي
04.04هـ وي
03.30ي
03.33ي
31.23ج د
31.04ج د
30.13ب
33.36أ
04.25هـ و
04.52د ه
30.23ب

26.03ب
23.23د
22.21ج
26.30أ
26.22أ
23.20ب
26.42أب
25.14أ
22.22دهـ وي
26.24أب ج
25.12أب
23.32ي ح
22.62دهـ و
22.13هـ وي ح
20.33يح ل
22.41أبجدهـ و
26.33أب ج هـ
23.13

1.45ج
0.30أ
0.16ب
0.16أ
0.10ب
1.43ب
1.34ح ط
1.30ط
1.33ط
0.11د هـ و ز
1.42و ز ح
1.42و زح ط
0.33أ ب
0.32أ
0.05أ ب ج
0.13ج د
0.16د هـ
0.13د هـ و

03.63ج
02.31أ
03.22ب
03.35أ
03.42ب
03.22ج
03.25وزح
00.16ط
01.42ط
03.55ج د هـ
03.36وزح ط
00.30زح ط
06.23أ
06.14أب
03.34بج د
02.11ب ج
03.22ج دهـ و
03.55دهـ و ز

الحاصل البايولوجي طن هـ-: 1-

الحاصددلة فددي الحاصددل البددايولوجي إلددى أن زيددادة معدددالت البددذار

يوضح الجدول ( )2أن المستوى السمادي F2قدد تفدوق معنويدا ً عدن

سدددببت زيدددادة ارتفددداع النباتدددات وكدددذلك عددددد األشدددطاء فدددي وحددددة

باقي المستويات إذ أعطى أعلى حاصل بايولوجي بلغ  30.61طدن

المساحة مما انعكدس علدى الحاصدل البدايولوجي ,كمدا سدببت زيدادة

هدددـ 0-وبنسدددبة زيدددادة ( ٪ )05.42قياسدددا ً بمعاملدددة المقارندددة والتدددي

معدالت البذار إلى زيادة عدد السنابل في وحدة المساحة ممدا سدبب

أعطت أقل متوسط بلغ  03.32طن هـ 0-وقد يعود السدبب إلدى دور

تأثيراً غير مباشراً فدي الحاصدل البدايولوجي (3111 ,Norwood

النتددروجين فددي زيددادة النمددو الخضددري الددذي أدى إلددى زيددادة كددل

و  )0432 ,Sayedوتتشابه هذه النتائج مع (الحبيدب .)3112 ,أمدا

مكونات الحاصل البدايولوجي مدن خدالل زيدادة انتداج المدادة الجافدة

التداخل فيمدا بدين كدل مدن السدماد الدورقي وكميدات البدذار فقدد كدان

وتحفيدددز انتددداج هرموندددات النمدددو كاالوكسدددين ممدددا أعطدددى فرصدددة

معنويا ً ( )P<1.16إذ أعطت المعاملدة ( )R3 × F2أعلدى حاصدل

لمهور زيادات في كل االجزاء الخضرية فوق سطح التربده والتدي

بلدغ  33.36طدن هدـ 0-قياسداً بالمعاملدة ( )R1 × F0والتدي أعطدت
0-

تشددددكل الحاصددددل البددددايولوجي للنبددددات ( Menegelو ,Kirkby

أقل حاصل بايولوجي بلغ  05.55طن هـ .

 )0433وتتفددق هددذه النتددائج مددع (عبدداس ,)3116 ,الددذي وجددد عنددد

دليل الحصاد -: ٪

دراسته في منطقة اللطيفية حول تأثير التغذية الورقية بالزندك علدى

بينت النتائج في جدول رقم ( )2أن معاملدة المقارندة  F0قدد تفوقدت

نمو وحاصل الحنطة وباستخدام ثالث مستويات ( 1و  1.2و )1.3

معنوياً وأعطت أعلى دليدل حصداد بلدغ  26.24ولدم يختلدف معنويداً

كغدددم ه Zn0-إلدددى وجدددود زيدددادة معنويدددة فدددي هدددذه الصدددفة إذ تفدددوق

عن المستوى السمادي F1وبنسبة انخفاض بلغدت ( ٪ )6.55قياسداً

المسددتوى ( 1.3كغددم هددـ )Zn0-والددذي أعطددى أعلددى حاصددل بلددغ

بالمستوى  F2والذي أعطى أقل دليل حصاد بلغ  23.23وقدد يعدود

 03.50طن هـ 0-قياسا ً بمعاملة المقارنة والتي أعطت أدنى حاصل

السبب إلى دور البدورون فدي تسدريع انتقدال ندواتج عمليدة التركيدب

بلغ  06.52طن هـ.0-

الضددوئي مددن المصددادر الددى المصددبات ممددا اسددهم فددي زيددادة حجددم

كما يبين الجددول ذاتده أن كميدات البدذار قدد أثدرت معنويدا ً وأعطدت

المصب المتأتي من زيادة عدد السنابل وعدد الحبوب/سدنبلة ووزن

كميددة البددذار  R3أعلددى حاصددل بددايولوجي بلددغ  30.16طددن هددـ

0-

 0111حبه (السعيدي.)3113 ,

وبنسبة زيادة ( ٪ )00.24مقارندةً بكميدة البدذار  R1والتدي أعطدت

ومن نفدس الجددول يتضدح أن كميدة البدذار  R2قدد تفوقدت وأعطدت

أقدددل حاصدددل بلدددغ  03.33طدددن هدددـ 0-ويمكدددن تفسدددير هدددذه الزيدددادة

أعلى دليل حصاد بلغ  26.22ولدم تختلدف معنويداً عدن كميدة البدذار
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 R1ولكنها اختلفت معنوياً عن كمية البذار  R3واللذان أعطيا دليل

وربما يعدود سدبب هدذا االنخفداض الدى زيدادة تندافس النباتدات علدى

حصاد بلغ ( 26.30و  )23.20على التوالي .وقد يعود السدبب إلدى

الضوء والعناصر الغذائية .ان زيادة كميدة البدذار تدؤدي الدى زيدادة

أن انخفدداض معدددل دليددل الحصدداد بزيددادة معدددل البددذار إلددى عدددم

الكثافة النباتية ومدن ثدم زيدادة التمليدل بدين النباتدات االمدر الدذي قدد

التددوازن بددين حاصددل الحبددوب والحاصددل البددايولوجي عنددد زيددادة

يسددبب انخفاض داً كبيددراً فددي مسددتوى االنددزيم Nitrate-reductase

معدل البذار (.)0433 ,Baker

الذي يؤثر في استمرارية بناء البروتين خالل المراحل الحرجة من

أما التداخل بين السماد الورقي وكميات البذار فقدد أعطدت المعاملدة

نمددو النبددات ( Nassواخددرون  .)0455اذ ان قلددة الضددوء تعرقددل

( )F0 × R2أعلى دليل حصاد بلغ  25.14قياسا بالمعاملة ( × F2

عملية اختزال النترات الى ايونات االمونيوم التي تدخل فدي تكدوين

 )R3والتي أعطت أقل دليل بلغ .20.33

االحماض االمينية وهي الوحدة االساسية للبروتين (Knipmeyer

النسبة المئوية للبروتين -: ٪

واخرون .)0453 ,وتتشابه هذه النتائج مع نتائج (الالمي.)3113,

تبين النتائج في الجدول ()2أن أختالف مستويات السماد الورقي قد

أما تأثير التداخل فيما بين السماد الورقي وكميات البذار فقد تفوقدت

أثر معنويا ً ()P<1.16فدي النسدبة المئويدة للبدروتين فدي الحبدوب إذ

المعاملة ( )F2 × R1والتي أعطت أعلى نسبة بلغت  06.23قياساً

أن زيادة مستويات السماد الورقي قد رافقه زيادة في النسبة المئوية

بالمعاملة ( )F0 × R2والتي أعطت أقل نسبة بلغت .00.16

للبروتين إذ أشارت النتدائج أن المسدتوى السدمادي F2تفدوق معنويدا ً

حاصل البروتين الخام-:

إذ أعطى أعلى متوسدط لنسدبة البدروتين بلدغ  02.31وبنسدبة زيدادة

يتضددح مددن نتددائج الجدددول ( )2أن المسددتوى السددمادي F2قددد تفددوق

بلغت ( ٪ )34.36قياسا ً بمعاملة المقارنة التي أعطدت أقدل متوسدط

معنوي دا ً ( )P<0.05علددى بدداقي المسددتويات إذ أعطددى أعلددى نسددبة

بلغ  .00.26وقد يعود السدبب إلدى وهدذا يعدود الدى دور النتدروجين

بلغددت  0.30وبفددارق معنددوي مددع بدداقي المسددتويات وبنسددبة زيددادة

فددي زيددادة تمثيددل جددزء مددن نددواتج عمليددة التركيددب الضددوئي الددى

( 23.65و  36.42و  ٪ )02.32مقارندددة مدددع المسدددتويات الباقيدددة

بروتينددددات مددددن خددددالل تحويددددل الحددددوامض العضددددوية الكيتونيددددة

( F0و  F1و  )F3علدددى التدددوالي .وتتفدددق هدددذه النتدددائج مدددع (عبدددد

( Oxaloacetic acidو  ) – ketoglutaric acidالدددى

الكريم.)0446 ,

حوامض امينيدة بوسداطة سلسدلة مدن التفداعالت االنزيميدة ومدن ثدم

كمددا يتضددح مددن نفددس الجدددول أن زيددادة كميددة البددذار قددد أدت إلددى

بارتبددداط سلسدددلة مدددن هدددذه الحدددوامض االمينيدددة بوسددداطة الدددروابط

حصددول انخفدداض معنددوي فددي هددذه الصددفة إذ تفوقددت كميددة البددذار

الببتيدية لتكوين البروتيندات ( Mengelو  )0433 ,Kirkbyومدن

( )R1وأعطددت أعلددى حاصددل بددروتين خددام بلددغ  0.1243وبنسددبة

ثدددم فدددإن زيدددادة مسدددتويات النتدددروجين المضدددافة تدددؤدي الدددى زيدددادة

إنخفدداض بلغددت ( 3.54و  ٪ )5.33مقارن دةً بكميتددي البددذار ( R2و

محتوى بروتين الحبوب .وتتفق هذه النتائج مدع نتدائج كدل مدن (أبدو

 )R3ودون فددارق معنددوي بينهمددا.وتتفددق هددذه النتددائج مددع (داوود,

ضاحي وآخرون.)3114 ,

.)0444

كمددا بينددت النتددائج أن زيددادة كميددات البددذار قددد أدت إلددى حصددول

أما التداخل بين مستويات السماد الورقي وكميات البذار فقد تفوقدت

انخفاض معنوي ( )P<1.16في هذه الصفة فقد تفوقت كمية البدذار

المعاملدة ( )F2 × R2وأعطدت أعلدى نسدبة بلغدت  0.32طدن هدـ

0-

 R1معنوياً وأعطت أعلى متوسط بلدغ  ٪ 03.35وبنسدبة انخفداض

ودون فدارق معندوي مدع المعداملتين ( )F2 × R1و ()F2 × R3

بلغددت ( 5.51و  ٪ )00.12قياسداً بكميتددي البددذار  R2و  R3اللتددان

وبفددارق معنددوي مددع بدداقي المعددامالت وأمددا أقددل قيمدده فكانددت عنددد

أعطيدددا متوسدددطين أقدددل بلغدددا ( 03.42و  ٪ )03.22علدددى التدددوالي

المعاملة ( )F0 × R2والتي أعطت نسبة بلغت  1.34طن هـ.0-
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