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دور التسميد الورقي يف منو وحاصل احلنطة ()Triticumaestivum L.املزروعة بكميات بذار
خمتلفة وتأثريها على صفات احلاصل ومكوناته
هيثم عبد السالم علي

3

حتسني يونس عبود -جامعة البصرة/كلية الزراعة

 املستخلص
نفذت التجربة يف حقل احد املزارعني يف قضاء القرنة  56كم مشال البصرة خالل املوسم الشتوي  3102 - 3102يف تربة ذات نسجهمزجيه
طينية ,لدراسة دور التسميد الورقي (فويل أراتل ,جدول رقم  )3يف منو وحاصل احلنطة)(Triticumaestivum L.املزروعة بكميات بذار
خمتلفة وابستعمال أربعة مستوايت من السماد الورقي( صفر) و( 3لرت هـ )0-و (  2لرت هـ )0-و( 5لرت هـ )0-واليت أخذت الرموز التالية (F0
و  F1و  F2و  ,)F3واستعمال ثالث كميات بذار هي ( 011و  031و  021كغم هـ )0-واليت أخذت الرموز التالية ( R3 , R2 ,
 )R1ونفذت أبسلوب القطع املنشقة وفقاً لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة وأبربعة مكررات ,أحتلتمستوايت السماد القطع الثانوية بينما
شغلتكميات البذار القطع الرئيسية .اشتملت التجربة على  03معاملة انجتة من التوافيق بني السماد الورقي وكميات البذار.أشارت النتائج إىل

تفوق املستوى السمادي F2يف صفة عدد السنابل وكانت  676576سنبلة م 3-ويف عدد احلبوب يف السنبلة  77533حبة سنبلة 0-ويف وزن
 0111حبة إذ بلغت  20524غم وحاصل احلبوب  4505طن هـ 0-واحلاصل البايولوجي  30561طن هـ 0-والنسبة املئوية للربوتني 02541
 ٪يف حني بلغ حاصل الربوتني اخلام  0530طن هـ ,0-وأما املستوى  F1فقد تفوق يف صفة كفاءة التسنبل  ,٪ 42567وأما املستوى  F0فقد
تفوق يف صفة دليل احلصاد وكان .٪ 26523وأظهرت النتائج تفوق كمية البذار ( )R3يف صفة عدد السنابل وبلغت  657540سنبلة م3-
وكفاءة التسنبل  ٪ 42522وحاصل احلبوب  7536طن هـ 0-واحلاصل البايولوجي  30516طن هـ 0-أما كمية البذار ( )R2فقد تفوقت يف
صفة دليل احلصاد  ٪ 26522وأما كمية البذار ( )R1فقد تفوقت يف صفة عدد احلبوب ابلسنبلة  76553حبة سنبلة 0-وصفة وزن
ال 0111حبة  21507غم والنسبة املئوية للربوتني  ٪02545وبلغ حاصل الربوتني اخلام  0516طن هـ.0-أما التداخل بني مستوايت السماد
الورقي وكميات البذار فقد أثرت املعاملة ( )F2 × R3يف كل من عدد السنابل  505576سنبلة م0-وحاصل احلبوب  4520طن هـ0-
واحلاصل البايولوجي  32536طن هـ 0-كما أثرت املعاملة ( )F2 × R1يف صفة وزن ال 0111حبة  20544غم وعدد احلبوب ابلسنبلة
 43513حبة سنبلة .0-يف حني أثرت املعاملة ( )F0 × R3يف كفاءة التسنبل  ٪ 46526واملعاملة ( )F0 × R2يف دليل احلصاد 25513
 ٪واملعاملة ( )F2 × R1يف النسبة املئوية للربوتني  ٪ 06523واملعاملة ( )F2 × R2يف صفة حاصل الربوتني اخلام وبلغ  0532طن هـ.0-

 املقدمة
يعد حمصول احلنطة ()Triticumaestivum L.أحد حماصيل احلبوب الرئيسية يف العامل وأكثرها أمهية وترجع أمهية احلنطة الحتوائها على
الكلوتني وهو نوع بروتيين يعترب أساسي النتاج نوعية عالية من اخلبز والذي تفتقر إليه حبوب احملاصيل األخرى ويتصدر هذا احملصول احملاصيل
االسرتاتيجية يف العراق حبكم أمهيته كمصدر رئيسي يف الغذاء ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية (أبو رميلة )0336 ,ابالضافة اىل احتوائه
على كميات من الدهون والفيتامينات ( B1و  )B2وبعض االمالح املعدنية (اليونس )0333 ,كما ميد االنسان أبكثر من  %36من
احتياجاته من الربوتني والسعرات احلرارية (.)0334,Bushukبلغت املساحة احملصودة يف العراق  0531مليون هكتار واالنتاج  3521مليون
طن ومبعدل غلة بلغ  3511طن هـ 0-لسنة  3103مما يشري إىل حصول زايدة يف انتاج هذا احملصول يف البلد (فاو .)3102وتعد إضافة
املغذايت من العوامل املهمة يف زايدة إنتاجية النبات ألهنا تلعب دوراً مهما يف الكثري من العمليات احليوية داخل النبات(احلديثي
وآخرون.)3112,أن إضافة هذه املغذايت إىل الرتبة مباشرة قد يعرضها إلىعمليات الفقد والتثبيتوالرتسيب فال يستفيد منها النبات وهذا ما دفع
الباحثني إىل التفكري يف ضرورة إجياد طرائق بديلة إلضافتها( Allenوآخرون.)3115 ,ومن هذه البدائل هو التغذية الورقية واملتمثلة ابستعمال
حماليل خمففه من العناصر الغذائية الصغرى والكربى ورشهاعلى اجملموع اخلضري للنبات يف املواعيد والرتاكيز املناسبة لتأمني متطلباته من هذه
املغذايت أثناءمراحاللنمو احلرجة واحلساسة له واليت تعجز اجلذور عن توفريها ( .)3113,Martinوتعين التغذية الورقية رش العناصر املغذية
 3البحث مستل من رسالة ماجستري للباحث الثاين
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بشكل حماليل على اجملموع اخلضري وهي ممكن أن جتهز النبات ب  %46من حاجته من املغذايت (عبدول .)0344 ,فضالً عن ضمان سرعة

االستجابة المتصاص املغذايت من االجزاء اخلضرية للنبات ( )0333 , Brayanوتعد هذه الطريقة اقتصادية عن طريق تقليل احلاجة اىل

الكميات الكبرية من املغذايت ) .) 0332 ,Jolyأن االهتمام بتغذية النبات تعد واحدة من العوامل اليت تزيد من االنتاجية وهي من الوسائل
الناجحة ملعاجلة املعوقات اليت تواجه زراعة احملاصيل احلقلية إذ أن كل عنصر من العناصر الغذائية يؤدي وظائف حيوية مهمة للنبات البد منها
جلعل النبات ينمو ابلشكل االمثل.ومن املمارسات األخرى اليت تعمل على زايدة احلاصل استعمال معدالت البذار املثلى اليت تتحقق منها الكثافة
العددية املالئمة الستغالل عوامل االنتاج بكفاءة أعلى .تؤثر معدالت البذار يف احلقل يف منو حماصيل احلبوب لعالقة ذلك بكثافة اعرتاض
النبااتت للطاقة الضوئية وحتويلها اىل طاقة كيمياوية وانتاج املادة اجلافة ابإلضافة اىل املنافسة على العناصر الغذائية املوجودة يف الرتبة ( Willyو
.)0370 , Holliday

 اهلدف من البحث- :
 -0حتديد أي مستوى من السماد الورقي أفضل يف إعطاء أعلى حاصل للحنطة.
 -3حتديد أي مستوى من كميات البذار أفضل يف إعطاء أعلى حاصل للحنطة.
-2حتديد أفضل تداخل بني السماد الورقي وكميات البذار إلعطاء حاصل أفضل.

 املواد وطرائق العمل
نفذت التجربة احلقلية خالل املوسم الشتوي  3102-3102م يف منطقة الشنانة – انحية الدير – قضاء القرنة والذي يبعد ( 56كم) مشال
مدينة البصرة وذلك لغرض معرفة دور التسميد الورقي (جدول رقم  )3يف منو وحاصل احلنطة )(Triticumaestivum L.املزروعة
بكميات بذار خمتلفة وأتثريها على صفات احلاصل ومكوانته,وابستعمال أربعة مستوايت من السماد الورقي( صفر) و( 3لرت هـ )0-و (  2لرت
هـ )0-و( 5لرت هـ )0-واليت أخذت الرموز التالية ( F0و  F1و  F2و  )F3على التوايل ,وابستعمال ثالث كميات بذار هي ( 011و 031
و  021كغم هـ )0-واليت أخذت الرموز التالية ( R1و  R2و )R3على التوايل ,ونفذت أبسلوب االلواح املنشقة وفقاً لتصميم القطاعات

العشوائية الكاملة وأبربعة مكررا ت  ,أحتلتمستوايت السماد االلواح الثانوية بينما شغلتكميات البذار االلواح الرئيسية .اشتملت التجربة على

 03معاملة انجتة من التوافيق بني السماد الورقي وكميات البذار.مت هتيئة أرض التجربة بعد حراثتها حراثتني متعامدتني ابحملراث املطرحي القالب
بعد أن متت طربسة األرضثم نعمت ابستخدام االمشاط القرصية وتسويتها يدوايً مث قسمت األرض تبعاً للتصميم املستعمل إىل ألواح مساحتها
(5=2×3م )3تركت مسافة (156م) بني لوح وآخر ومسافة (0م) بني املكررات وبني األلواح الرئيسةومت ترك مسافة ( 01سم) من اجلانبني مث
خططت األلواح مبسافة  06سم بني خط وآخر إبستعمال آلة يدوية جرى تصنيعها هبدف ضبط املسافة بني اخلطوط ,بعد ذلك زرعت األلواح
حببوب الصنف املستعمل (مصدره اهليئة العامة للبحوث الزراعية-بغداد-أبو غريب) بتاريخ  37تشرين الثاين  3102وعلى أساس كمية البذار
 011و  031و 021كغم هـ ,0-مت تسميد ألواح التجربة بواقع ( )7255كغم هـ P0-أضيفت على شكل مساد سوبر فوسفات
( )P2O5٪25أضيف دفعة واحدة قبل الزراعة و()024كغم هـ N0-على شكل يوراي ( )N٪25أضيف على دفعتني األوىل بواقع
( )4354كغم هـ 0-أضيف عند بدء التفرعات والثانية ( )6653كغم/هـ 0-يف مرحلة البطان (جدوع ,)3112,كما أجريت عمليات الري كلما
دعت حاجة احملصول وأجريت عملية تعشيب األدغال يدوايً ومكافحة احلشرات واألمراض كلما تطلبت احلاجة لذلكوأعتماداً على التوصيات
جدول ( )0بعض الصفات الكيميائية و الفيزايئية لرتبة حقل التجربة قبل الزراعة
العلمية.
الصفات الكيميائية والفيزايئية
الصفة

القيمة

درجة التفاعل PH

7522

درجة التوصيل الكهرابئي ECديسيمنز م)0:0(0-

2535

النرتوجني الكلي غم كغم0-

1.30

الفسفور اجلاهز غم كغم0-

1.103

البواتسيوم اجلاهز غم كغم0-

1.132
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املادة العضوية غم كغم0-

7554

درجة التوصيل الكهرابئي  ECملياه الري خالل مراحل النمو

054 – 053

الغرين ٪

235

الرمل ٪

232

الطني ٪

360

النسجة

مزجيةغرينية

جدول ( )3الرتكيب الكيمياوي للسماد املستخدم يف الدراسة.
العنصر

النسبة

نرتوجني )(N

 ٪02وزن/وزن =  ٪07545وزن/حجم

فسفور )(P

 ٪5وزن/وزن =  ٪7555وزن/حجم

بواتسيوم )(K

 ٪6وزن/وزن =  ٪5524وزن/حجم

حديد )(Fe

 ٪1501وزن/وزن ذائب يف املاء

منغنيز )(Mn

 ٪1515وزن/وزن ذائب يف املاء

حناس )(Cu

 ٪1516وزن/وزن ذائب يف املاء

بورون )(B

 ٪1513وزن/وزن ذائب يف املاء

مولبيدينيوم)(Mo

 ٪15113وزن/وزن ذائب يف املاء

زنك )(Zn

 ٪1516وزن/وزن ذائب يف املاء

مغنيسيوم )(Mg

 ٪3511وزن/وزن ذائب يف املاء

 مؤشرات الدراسة:
أخذت مجيع العينات اخلاصة مبؤشرات الدراسة من اخلطوط الوسطية وتركت اخلطوط الطرفية كتأثريات حدود ومت دراسة الصفات التالية -:

-0عدد السنابل م-: 3-مت عد السنابل من املساحة احملصودة نفسها وحسب ما ذكرانه يف طريقة حساب عدد االشطاء يف املرت املربع لكل
وحدة جتريبية.

-3كفاءة التسنبل -:٪مت حساهبامناملساحةاحملصودةولكلوحدةجتريبيةووفقاللمعادلةالتالية-:
عدد السنابل م3-
كفاءةالتسنبل011 × -------------------- = ٪
عدد التفرعات م3-

-2عدد احلبوب ابلسنبلة-:أخذت  36سنبلة عشوائياً من اخلطوط الوسطية لكل وحدة جتريبية مث فرطت ومت حساب عدد احلبوب مث قسمت

على .36

-2وزن ال 0111حبة-:ميثل معدل وزن  0111حبة واملوزونة ابمليزان احلساس من حاصل حبوب كل وحدة جتريبية وعند رطوبة ٪02

(.)0376,A.O.A.C

-6حاصل احلبوب (طن هـ-: )0-مت وزن حبوب النبااتت احملصودة عند رطوبة  )0376 ,A.O.A.C( ٪02من املساحة نفسها لكلوحدة
جتريبية وحول إىل طن/هكتار.

-5احلاصل البايولوجي (طن هـ -: )0-مت تقديره من وزن النبااتت احملصودة من املساحة نفسها املأخوذة لدراسة احلاصل ومكوانته وحول على
أساس (طن/هكتار) .يتضمن وزن املادة اجلافة الكلية (حبوب+قش) فوق سطح الرتبة ( Donaldو .)0375 ,Hamblin

-7دليل احلصاد -:٪حسب بعد فصل احلبوب عن القش مث وزهنا ابمليزان الكهرابئي وحسب دليل احلصاد وفق املعادلة اآلتية:
34
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دليل احلصاد = وزن احلبوب طن هـ/0-وزن احلاصل البايولوجي طن هـ Singh( 011×0-و .)0370 ,Stoskopf

-4النسبة املئوية للربوتني يف احلبوب -:قدرت نسبة الربوتني املئوية ابستعمال جهاز (مايكرو كلدال)وهضمت حسب طريقة ( Cresserو
 )0373 ,Parrsonsومت حساب النسبة املئوية للربوتني وفق املعادلة التالية -:الربوتني.5536 ×٪N = ٪

-3حاصل الربوتني طن هـ-: 0-ومت حسابه من ضرب حاصل احلبوب طن هـ ×0-النسبة املئوية للربوتني.

 النتائج واملناقشة
عدد السنابل .م-: 3-
ومن اجلدول ( )2يتضح أن املستوى السمادي F2قد أثر معنوايً ( )P>1516وأعطى أعلى متوسط لعدد السنابل.م 3-بلغ  676576سنبلة.

م 3-وبفارق معنوي مع ابقي املعامالت وبنسبة زايدة بلغت ( ٪ )32500قياساً مبعاملة املقارنة اليت أعطت أقل متوسط بلغ  257557سنبلة.
م . 3-وقد يعود السبب إىل الدور املعروف للنرتوجني يف زايدة معدالت النمو اخلضري من خالل زايدة توفري املادة اجلافة يف الفرتة احلرجة لتطور
االشطاء فانعكس ذلك على زايدة نسبة االشطاء اخلصبة وعدد السنابل  /م 3بزايدة تراكيز النرتوجني ,أو قد يعود السبب إىل الدور االجيايب
والفعال للبورون يف نقل املواد الكاربوهيدراتية من املصادر اىل املصبات وتوفريها ابلوقت املناسب (املرحلة احلرجة) ملراكز النمو احلديثة والفعالة مما
اعطى فرصة لتطور ومنو االشطاء اخلصبة وانعكس ابلنتيجة على زايدة عدد السنابل  /م3للمومسني على التوايل (السعيدي ,)3113 ,أو قد يعود
السبب يف ذلك إىل الدور املهم للعناصر الصغرى يف زايدة النمو اخلضري للنبات وخاصة مساحة ورقة العلم مما أدى إىل زايدة كفاءة عملية
التمثيل الضوئي ومن مث حتفيز منو التفرعات (االلوسي )3113 ,وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه (اجلميلي )3100 ,الذي وجد عند دراسته
يف قضاء الفلوجة حول أتثري الرش ابلعناصر الصغرى ( )B , Cu , Zn , Feخملوطة مع بعضها يف منو وحاصل احلنطة وابستخدام أربعة
مستوايت ( 1و  61و  011و  )061ملغم لرت 0-زايدة معنوية يف صفة عدد السنابل إذ تفوق املستوى  061ملغم لرت 0-والذي أعطى أعلى
معدل بلغ  26155سنبلة م 3قياساً مبعاملة املقارنة واليت أعطت  23355سنبلة م .3ومن اجلدول نفسه يتضح أن كمية البذار  R3قد أعطت
أعلى متوسط عدد سنابل بلغ  657540سنبلة .م 3-وبفارق معنوي مع ابقي املعامالت وبنسبة زايدة بلغت ( ٪ )06557قياساً بكمية البذار

 R1اليت أعطت أقل متوسط بلغ  231544سنبلة .م 3-وأن السبب يف زايدة عدد السنابل بوحدة املساحة عند معدل البذار العايل قد حصل

من حت قق الكثافة العددية املثلى للنبااتت واليت تساعد يف حصول خيمة نباتية مناسبة تؤدي إىل توفري كمية مالئمة من املواد املمثلة خالل مراحل
النمو اليت تتشكل وتتطور عندها ابدائت االشطاء مما يساعد على استمرار اغلبها على احلياة ومتثل ذلك إبنتاج العدد األكرب من السنابل بوحدة
املساحة ,اذ ان عدد السنابل حمدد ابلكثافة النباتية او بعدد النبااتت اليت تستمر على احلياة خالل ظروف بيئية عديدة (Klipper
وآخرون )0334,وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من ( Chauddhryو  )3110 ,Hussainالذين وجدواعند دراستهما يف
 Pakistan/Peshawarحول أتثري ثالث كميات بذار على حمصول احلنطة ( 011و  036و  311كغم هـ )0-إىل وجود اخنفاض
معنوي يف هذه الصفة إذ تفوقت كمية البذار  311كغم هـ 0-وأعطت أعلى عدد سنابل بلغ  22257سنبلةم 3-قياساً بكمية البذار  011كغم

هـ 0-واليت أعطت أقل عدد بلغ  36150سنبلةم .3-أما أتثري التداخل فقد بينت النتائج املوضحة يف اجلدول ( )2أن املستوى السماديF2
وكمية البذار  R3قد أعطتا أعلى معدل لعدد السنابل .م 3-بلغ  505576سنبلة .م 3-وبفارق معنوي مع ابقي املعامالت قياساً بكمية

البذار  R1ومعاملة املقارنة  F0اللذان أعطيا أقل متوسط بلغ  214536سنبلة .م.3-

كفاءة التسنبل-:

يوضح اجلدول ( )2أن السماد الورقي مل يصل اىل مستوى املعنوية أما كمية البذار  R3قد أعطت أعلى نسبة بلغت  42522وبفارق معنوي مع
كمية البذار  R2واليت أعطت أقل نسبة بلغت  73534ودون فارق معنوي مع .R1
أما التداخل بني كميات البذار والسماد الورقي فقد تفوقت املعاملة ( )F1 × R1واليت أعطت أعلى نسبة بلغت  47505قياساً ابملعاملة ( F2

 )× R2واليت أعطت أقل كفاءة بلغت .73514

عدد احلبوب .سنبلة-: 0-

ومن نتائج اجلدول ( )2يتبني أن املستوى السمادي F2قد تفوق معنوايً على ابقي املستوايت يف صفة عدد احلبوب وأعطى أعلى متوسط بلغ
 77533حبة .سنبلة 0-وبنسبة زايدة بلغت ( 06533و  01530و  ٪ )2571مقارنةً بباقي املستوايت اليت أعطت ( 55550و  53553و
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 ) 72576حبة على التوايل.وقد يعزى السبب يف زايدة عدد احلبوب ابلسنبلة بزايدة تراكيز البورون اىل دور البورون يف انبات حبوب اللقاح ومنو
االنبوبة اللقاحية وقد يلعب دورا مهما يف السيطرة على فعالية الربوتني يف اانبيب اللقاح واعادة التوزيع لبعض املواد (وخاصة ) الربوتني من خالل
فعاليات االنتشار اخللوي وبضمنها الفجوات اليت تؤدي اىل اتساع االنبوب اللقاحي ( Canhong-Chengو.)0333,Rerkasem
وهذا يؤدي اىل زايدة عقد احلبوب ابالضافة لذلك الدور املهم للبورون يف تسريع نقل الكاربوهيدرات من املصادر اىل املصبات (مناطق النمو
الفعالة وهي يف هذه املرحلة االزهار واحلبوب ) .وكل ذلك ادى اىل زايدة عدد احلبوب يف السنبلة .وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه (نعمة
وآخرون.) 3100 ,كما يتضح من اجلدول ذاته أن الزايدة بكمية البذار قد أدت إىل إخنفاض معنوي يف هذه الصفة فقد تفوقت كمية البذار
 R1إذ أعطت أعلى متوسط لعدد احلبوب بلغ  76553حبة وبفارق معنوي مع ابقي كميات البذار وبنسبة اخنفاض بلغت ( ٪ )4573قياساً
بكمية البذار  R3اليت أعطت أقل متوسط بلغ  53513حبة .وقد يرجع سبب االخنفاض اىل التنافس بني النبااتت عند كمية البذار العالية,
الذي يبدأ عند نشوء او تكوين مواقع احلبوب ,اذ ينخفض عدد منشآت احلبوب بكل نبات ,ويتحدد هذا االخنفاض بقابلية النبات على التنافس
مع النبااتت االخرى (Langerو ) 0372,Hanifوقد يعود اىل اسباب تتعلق بتطور النبات ,ففي حالة زايدة كمية البذار تكون املنافسة
شديدة على املواد الغذائية بني مكوانت احلاصل ,فمن املعروف أن عدد الفروع الفعالة يتكون اوالً مما يتيح استغالل معظم املواد الغذائية املتوفرة

يف مدة تكوينها ,بينما أييت طور ملئ احلبوب متأخراً وإن هذا العدد يتحكم فيه ما هو متوفر من مواد غذائية جاهزة (Langer
و.)0375 ,Doughertyوتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه ( Arifوآخرون.)3110 ,

أما التداخل بني السماد الورقي وكميات البذار فقد تفوقت املعاملة ( )F2 × R1وأعطت أعلى عدد حبوب ابلسنبلة بلغ  43513حبة
سنبلة 0-وبفارق معنوي مع ابقي املعامالت وقياساً مع املعاملة ( )F0 × R3واليت أعطت أقل عدد بلغ  52573حبة سنبلة.0-

وزن ال 0111حبة (غم) -:

أشارت النتائج املوجودة يف اجلدول ( )2أن املستوى السمادي F2قد تفوق معنوايً على ابقي املستوايت وأعطى أعلى وزن  0111حبه بلغ
 20524غم وبنسبة زايدة بلغت ( 4534و  5523و  ٪ )2540مقارنةً بباقي املستوايت على التوايل .قد يعود السبب يف ذلك إىل أن اضافة
هذه املغذايت أدى إىل زايدة نشاط الفعاليات احليوية داخل النبات ومنها التمثي ل الضوئي ومن مث انتقال نواجته من املصدر اىل املصب (احلبوب)
الن هذه احلبوب بعد فرتة من نشوئها تصبح هي املصب الدائم يف النبااتت احلولية وأن اجلزء األكرب من نواتج التمثيل سواء كانت حديثة التكوين
أو خمزونة فأهنا تستعمل يف زايدة وزن البذور أثناء مرحلة إمتالئها  ,ألن وزن البذور ألي نبات عبارة عن دالة ملعدل التمثيل الضوئي وانتقال نواجته
(كاردينر وآخرون. )0331 ,واتفقت هذه النتائج مع ( Seadhوآخرون.)3113 ,أما الزايدة بكمية البذار فقد أدت إىل إخنفاض معنوي يف
صفة وزن األلف حبة إذ تفوقت كمية البذار  R1معنوايً حيث أعطت أعلى متوسط بلغ  21507غم وبنسبة اخنفاض بلغت ( 0572و )2512

 ٪ابملقارنة مع كمييت البذار  R2و  R3اللذان أعطياً أقل متوسطني بلغاً ( 23527و  )24536غم على التوايل وقد يعود السبب إلىأن صفة

وزن 0111حبة تتأثر بشكل كبري ابلكثافات النباتية العالية وذ لك حلدوث حالة التنافس بني النبااتت مما يؤدي إىل خفض املادة اجلافة املصنعة يف
املصدر واليت تنقل إىل املصبات ,حيث أن املواد املصنعة توزع على عدد كبري من السنابل وبذلك يقل وزن احلبوب (الالمي  .)3112وتشاهبت
هذه النتائج مع نتائج كل من ( Hussainو.)3110 ,Chaudhryأما أتثري التداخل بني مستوايت السماد الورقي وكميات البذار فقد
تفوقت املعاملة ( )F2 × R1واليت أعطت أعلى وزن ألف حبه بلغ  20544غم قياساً ابملعاملة ( )F0 × R3واليت أعطت أقل وزن ألف حبة

بلغ  27556غم.

جدول ( : )2أتثري السماد الورقي وكميات البذار والتداخل بينهما يف صفات احلاصل ومكوانته

الصفات/املعامالت

عدد السنابل م3-

كفاءة التسنبل٪

عدد احلبوب ابلسنبلة حبة سنبلة0-

وزن  0111حبة

حاصل احلبوب طن هـ-

F0

257557د

43526أ

55550د

27537د

7526د

F1

604523ج

42567أ

53553ج

24533ج

7552ج

F2

676576أ

40521أ

77533أ

20524أ

4505أ

F3

663576ب

43513أ

72576ب

23545ب

7544ب

R1

231544ج

43571أب

76553أ

21507أ

7566ج
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R2

637536ب

73534ب

71575ب

23527ب

7577ب

R3

657540أ

42522أ

53513ج

24536ج

7536أ

R1F0

214536ك

40535بج

71503ه

24562ه

7530ز

R2F0

276561جده

41552بج

56542ز

27572ي

7523ز

R3F0

603536هوز

46526أب

52573ح

27556ي

7560ز

R1F1

611536وزحي

47505أ

72522ج د

23532ج د

7522ز

R2F1

617561وزح

73502ج

54525و

24524و

7570و

R3F1

627561حك

42521أب ج

55536و ز

24526و ي

7542هـ

R1F2

622561جدهو

40563أب ج

43513أ

20544أ

7533ج د

R2F2

657511بج

73514ج

76545ب

20556أ

4506ب

R3F2

505576أ

42521أب ج

72573ج

21550ب

4520أ

R1F3

600561و ز

41542بج

75542ب

21526ب ج

7573و

R2F3

663511جبد

40517بج

73547ج د

21512بج د

7531دهـ

R3F3

647576ب

42505أب ج

 70566د هـ

23504د

4512ج

جدول ( : )2أتثري السماد الورقي وكميات البذار والتداخل بينهما يف صفات احلاصل ومكوانته
الصفات/املعامالت

احلاصل البايولوجيطن هـ0-

دليل احلصاد ٪

النسبة املئوية للربوتني ٪

حاصل الربوتني اخلام ط هـ0-

F0

04532د

26523أ

00526د

1542د

F1

03502ج

26503ب

03564ج

1535ج

F2

30561أ

22524د

02541أ

0530أ

F3

31531ب

22521ج

02522ب

0516ب

R1

04544ج

26530أ

02545أ

0516أ

R2

03527ب

26522أ

03532ب

0510ب

R3

30516أ

22520ب

03522ج

1534ب

R1F0

07555ي

26532أب

03525وزح

1543ح ط

R2F0

07545ي

25513أ

00516ط

1540ط

R3F0

03503هوي

22522دهوي

01532ط

1543ط

R1F1

04530ي

26523أب ج

02557ج د هـ

0511د هـو ز

R2F1

04543ي

25512أب

03536وزح ط

1532و ز ح

R3F1

31524ج د

22542ي ح

00540زح ط

1532و زح ط

R1F2

31503ج د

22562دهـ و

06523أ

0533أ ب

R2F2

30514ب

22513هـوي ح

06513أب

0532أ

R3F2

32536أ

20544يح ل

02543بج د

0507أ ب ج

R1F3

03527هـ و

22531أجبدهـ و

02511ب ج

0514ج د

R2F3

03572د ه

26533أب ج هـ

02522ج دهـ و

0516د هـ

R3F3

30524ب

22514

03557دهـو ز

0513د هـ و

حاصل احلبوب طن هـ-: 0-
إذ يشري اجلدول ( ) 2إىل أنه عند زايدة مستوايت السماد الورقي قد ازداد معها احلاصل إذ تفوق املستوى السمادي F2وأعطى أعلى حاصل
حبوب بلغ  4505طن هـ 0-وبنسبة زايدة بلغت ( ٪ )00513قياساً مبعاملة املقارنة واليت أعطت أقل حاصل بلغ  7526طن هـ .0-وقد
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يعود السبب إىل أنه جاء انعكاساً اجيابياً لتأثريه املعنوي يف زايدة مساحة ورقة العلم وعدد السنابل/م 3ووزن  0111حبة (األلوسي 3113 ,و

احلديثي 3112 ,و عامر )3112 ,وتتفق هذه النتائج مع (اجلميلي.)3100 ,وأوضحت النتائج أن الزايدة بكميات البذار قد أثرت معنوايً
( )P<1516وأدت إىل زايدة حاصل احلبوب معها إذ أعطت كمية البذار  R3أعلى حاصل حبوب بلغ  7536طن هـ 0-وبنسبة زايدة بلغت
( ٪ )6533ابملقارنة مع كمية البذار  R1واليت أعطت أقل حاصل حبوب بلغ  7566طن هـ 0-وقد يعود سبب الزايدة احلاصلة يف حاصل
احلبوب يف زايدة كمية البذار إىل زايدة عدد النبااتت يف وحده املساحة مما سبب زايدة يف عدد األشطاء يف وحدة املساحة وهذا بدوره يسبب زايدة
عدد السنابل يف وحدة املساحة (األصيل )0334 ,وتتشابه هذه النتائج مع النتائج اليت حصل عليها ( Cheemaوآخرون.)3112,وأظهر
التداخل بني السماد الورقي وكميات البذار أتثرياً معنوايً ( )P<1516يف صفة حاصل احلبوب إذ أعطت املعاملة ) (R3 × F2أعلى حاصل

حبوب بلغ  4520طن هـ 0-وبفارق معنوي عن ابقي املعامالت وقد أعطت املعاملة ( )R1 × F0أقل حاصل بلغ  7530طن هـ.0-

احلاصل البايولوجي طن هـ-: 0-

يوضح اجلدول ( )2أن املستوى السمادي F2قد تفوق معنوايً عن ابقي املستوايت إذ أعطى أعلى حاصل ابيولوجي بلغ  30561طن هـ0-
وبنسبة زايدة ( ٪ )07532قياساً مبعاملة املقارنة واليت أعطت أقل متوسط بلغ  04532طن هـ 0-وقد يعود السبب إىل دور النرتوجني يف زايدة
النمو اخلضري الذي أدى إىل زايدة كل مكوانت احلاصل البايولوجي من خالل زايدة انتاج املادة اجلافة وحتفيز انتاج هرموانت النمو كاالوكسني مما

أعطى فرصة لظهور زايدات يف كل االجزاء اخلضرية فوق سطح الرتبه واليت تشكل احلاصل البايولوجي للنبات ( Menegelو ,Kirkby
 )0343وتتفق هذه النتائج مع (عباس ,) 3116 ,الذي وجد عند دراسته يف منطقة اللطيفية حول أتثري التغذية الورقية ابلزنك على منو وحاصل
احلنطة وابستخدام ثالث مستوايت ( 1و  152و  )154كغم ه Zn0-إىل وجود زايدة معنوية يف هذه الصفة إذ تفوق املستوى ( 154كغم ه-
 )Zn0والذي أعطى أعلى حاصل بلغ  04550طن هـ 0-قياساً مبعاملة املقارنة واليت أعطت أدىن حاصل بلغ  06572طن هـ.0-

كما يبني اجلدول ذاته أن كميات البذار قد أثرت معنوايً وأعطت كمية البذار  R3أعلى حاصل ابيولوجي بلغ  30516طن هـ 0-وبنسبة زايدة

( ٪ )00523مقارنةً بكمية البذار  R1واليت أعطت أقل حاصل بلغ  04544طن هـ 0-وميكن تفسري هذه الزايدة احلاصلة يف احلاصل
البايولوجي إىل أن زايدة معدالت البذار سببت زايدة ارتفاع النبااتت وكذلك عدد األشطاء يف وحدة املساحة مما انعكس على احلاصل البايولوجي,
كما سببت زايدة معدالت البذار إىل زايدة عدد السنابل يف وحدة املساحة مما سبب أتثرياً غري مباشراً يف احلاصل البايولوجي (,Norwood

 3111و  )0342 ,Sayedوتتشابه هذه النتائج مع (احلبيب.)3112 ,

أما التداخل فيما بني كل من السماد الورقي وكميات البذار فقد كان معنوايً ( )P<1516إذ أعطت املعاملة ( )R3 × F2أعلى حاصل بلغ

 32536طن هـ 0-قياساً ابملعاملة ( )R1 × F0واليت أعطت أقل حاصل ابيولوجي بلغ  07555طن هـ.0-

دليل احلصاد -: ٪

بينت النتائج يف جدول رقم ( )2أن معاملة املقارنة  F0قد تفوقت معنوايً وأعطت أعلى دليل حصاد بلغ  26523ومل خيتلف معنوايً عن املستوى

السمادي F1وبنسبة اخنفاض بلغت ( ٪ )6555قياساً ابملستوى  F2والذي أعطى أقل دليل حصاد بلغ  22524وقد يعود السبب إىل دور
البورون يف تسريع انتقال نواتج عملية الرتكيب الضوئي من املصادر اىل املصبات مما اسهم يف زايدة حجم املصب املتأيت من زايدة عدد السنابل
وعدد احلبوب/سنبلة ووزن  0111حبه (السعيدي.)3113 ,
ومن نفس اجلدول يتضح أن كمية البذار  R2قد تفوقت وأعطت أعلى دليل حصاد بلغ  26522ومل ختتلف معنوايً عن كمية البذار  R1ولكنها

اختلفت معنوايً عن كمية البذار  R3واللذان أعطيا دليل حصاد بلغ ( 26530و  )22520على التوايل .وقد يعود السبب إىل أن اخنفاض معدل
دليل احلصاد بزايدة معدل البذار إىل عدم التوازن بني حاصل احلبوب واحلاصل البايولوجي عند زايدة معدل البذار (.)0343 ,Bakerأما

التداخل بني السماد الورقي وكميات البذار فقد أعطت املعاملة ( )F0 × R2أعلى دليل حصاد بلغ  25513قياسا ابملعاملة ()F2 × R3
واليت أعطت أقل دليل بلغ .20544

النسبة املئوية للربوتني -: ٪

تبينالنتائج يف اجلدول ()2أن أختالف مستوايت السماد الورقي قد أثر معنوايً ()P<1516يف النسبة املئوية للربوتني يف احلبوب إذ أن زايدة
مستوايت السماد الورقي قد رافقه زايدة يف النسبة املئوية للربوتني إذ أشارت النتائج أن املستوى السمادي F2تفوق معنوايً إذ أعطى أعلى
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متوسط لنسبة الربوتني بلغ  02541وبنسبة زايدة بلغت ( ٪ )33536قياساً مبعاملة املقارنة اليت أعطت أقل متوسط بلغ  .00526وقد يعود
السبب إىل وهذا يعود اىل دور النرتوجني يف زايدة متثيل جزء من نواتج عملية الرتكيب الضوئي اىل بروتينات من خـ ــالل حتويـ ـ ـ ــل احلوامض العضوية

الكيتونية ( Oxaloacetic acidو  ) – ketoglutaric acidاىل حوامض امينية بوساطة سلسلة من التفاعالت االنزميية ومن مث
ابرتباط سلسلة من هذه احلوامض االمينية بوساطة الروابط الببتيدية لتكوين الربوتينات ( Mengelو  )0343 ,Kirkbyومن مث فإن زايدة
مستوايت النرتوجني املضافة تؤدي اىل زايدة حمتوى بروتني احلبوب .وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من (أبو ضاحي وآخرون.)3113 ,
كما بينت النتائج أن زايدة كميات البذار قد أدت إىل حصول اخنفاض معنوي ( )P<1516يف هذه الصفة فقد تفوقت كمية البذار  R1معنوايً
وأعطت أعلى متوسط بلغ  ٪ 02545وبنسبة اخنفاض بلغت ( 5571و  ٪ )00512قياساً بكمييت البذار  R2و  R3اللتان أعطيا متوسطني

أقل بلغا ( 03532و  ٪ ) 03522على التوايل ورمبا يعود سبب هذا االخنفاض اىل زايدة تنافس النبااتت على الضوء والعناصر الغذائية .ان زايدة

كمية البذار تؤدي اىل زايدة الكثافة النباتية ومن مث زايدة التظليل بني النبااتت االمر الذي قد يسبب اخنفاضاً كبرياً يف مستوى االنزمي
 Nitrate-reductaseالذي يؤثر يف استمرارية بناء الربوتني خالل املراحل احلرجة من منو النبات ( Nassواخرون  .)0375اذ ان قلة
الضوء تعرقل عملية اختزال النرتات اىل ايوانت االمونيوم اليت تدخل يف تكوين االمحاض االمينية وهي الوحدة االساسية للربوتني
( Knipmeyerواخرون .)0353 ,وتتشابه هذه النتائج مع نتائج (الالمي.)3113,
أما أتثري التداخل فيما بني السماد الورقي وكميات البذار فقد تفوقت املعاملة ( )F2 × R1واليت أعطت أعلى نسبة بلغت  06523قياساً
ابملعاملة ( )F0 × R2واليت أعطت أقل نسبة بلغت .00516

حاصل الربوتني اخلام-:

يتضح من نتائج اجلدول ( )2أن املستوى السمادي F2قد تفوق معنوايً ( )P<0.05على ابقي املستوايت إذ أعطى أعلى نسبة بلغت 0530

وبفارق معنوي مع ابقي املستوايت وبنسبة زايدة ( 22567و  36532و  ٪ )02542مقارنة مع املستوايت الباقية ( F0و  F1و  )F3على

التوايل .وتتفق هذه النتائج مع (عبد الكرمي.) 0336 ,كما يتضح من نفس اجلدول أن زايدة كمية البذار قد أدت إىل حصول اخنفاض معنوي يف
هذه الصفة إذ تفوقت كمية البذار ( )R1وأعطت أعلى حاصل بروتني خام بلغ  051233وبنسبة إخنفاض بلغت ( 2573و  ٪ )5534مقارنةً
بكمييت البذار ( R2و  )R3ودون فارق معنوي بينهما.وتتفق هذه النتائج مع (داوود.)0333 ,أما التداخل بني مستوايت السماد الورقي
وكميات البذار فقد تفوقت املعاملة ( )F2 × R2وأعطت أعلى نسبة بلغت  0532طن هـ 0-ودون فارق معنوي مع املعاملتني ()F2 × R1
و ( )F2 × R3وبفارق معنوي مع ابقي املعامالت وأما أقل قيمه فكانت عند املعاملة ( )F0 × R2واليت أعطت نسبة بلغت  1543طن هـ-
.0
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Abstract
An experiment was conducted in a field at AL-Qurna shire located at 65 km north Al-Basrah province during 2013-2014 winter season in a
Silt, loam soil, to study Role of foliar fertilization on growth and yield of wheat (Triticumaestivum L.) planted at different rate of Seed using
four foliar levels of 0, 2, 4, and 6 liter ha-1 which were given the following symbols F0, F2, F3, and F4 respectively. Three levels of seeding

rates of 100, 120, and 140 kg ha-1 were used which were given the following symbols R1, R2, and R3 respectively. The experiment was

conducted using randomized complete block design in a split plot arrangement with four replications. The subplots plots have been

allocated for foliar rates whereas the seeding rates have been allocated for main plots. The experiment consists of 12 treatments resulting
from the combinations between foliar and seeding rates.

The results shows that F2 foliar level gave the highest number of spikes of 575.75 spikes m-2 , number of seeds per spike of 77.22 seed spike-1,
1000 seed weight of 41.38 g, seed yield of 8.16 ton ha-1, biological yield of 21.5 ton ha-1, percentage of protein of 14.80 %, and crude protein
yield of 1.21 ton ha-1. Whereas F1 level gave the heights spike efficiency of 83.57%. While F0 foliar level gave the highest harvest index of
35.49%.

The result also showed that the R3 seeding rates gave the highest number of spikes of 567.81 spike m-2, spike efficiency of 84.33%, seed yield

of 7.95 ton ha-1, and biological yield of 21.05 ton ha-1. The R2 seeding rate gave the highest harvest index of 35.34%. Whereas the R1
seeding rate gave the highest number of seeds per spike of 75.62 seed spike-1, 1000 seed weight of 40.17 g, percentage of protein of 13.86 %.
and crude peotein yield of 1.05 ton ha-1.

The (F2 x R3) interaction treatment gave the highest number of spikes of 616.75 spike m-2, seed yield of 8.41 ton ha-1, and biological yield

of 23.25 ton ha-1. Whilst (F2 x R1) interaction treatment gave the highest 1000 seed weight of 41.88 g number of seeds per spike of 82.02 seed
spike-1. While The (F0 x R3) interaction treatment gave the highest spike efficiency of 85.45%. The (F0 x R2) interaction treatment gave the

highest harvest index of 36.09 %. The (F2 x R1) interaction treatment gave the highest percentage of protein of 15.42 %. The (F02 x R2)
interaction treatment gave the highest crude peotein yield of 1.23 ton ha-1.
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