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تاثير التغذية الورقية بالزنك والحديد والنحاس عمى نمو وانتاجية الشعير تحت منظومة الري
بالرش المحوري

حماد نواف فرحان

الخالصة

اديب شاكر محمود

جامعة االنبار – كمية التربية لمعموم الصرفة
نفذت تجربة حقمية في احد المشاريع الز ارعية الواقعة في الصحراء الغربية من العراق في محافظة االنبار جنوب شرق مدينة القائم بـ

 60كم خالل الموسم الشتوي  2013 - 2012بيدف دراسة تاثير التغذية الورقية بالحديد والزنك والنحاس بتركيز  50ممغم  /لتر لمحديد
والزنك و 25ممغم  /لتر لمنحاس وبتوليفات مختمفة في بعض الصفات المظيرية والفسيولوجية واالنتاجية لنبات الشعير صنف اباء  265تحت
نظام منظومة الري بالرش المحوري ،باالعتماد في طريقة الري من مياه االبار الجوفية .وقد تكونت نتيجة التوليفات بين ىذه المصادر ثمان
معامالت بما في ذلك معاممة السيطرة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDوبثالثة مكررات اظيرت النتائج تفوق جميع
معامالت التسميد الورقي عمى معاممة السيطرة لكن المعاممة ( T8حديد وزنك ونحاس) تفوقت معنويا عمى معاممة السيطرة في جميع الصفات
المدروسة ..حيث اعطت اعمى القيم لمصفات التالية  :ارتفاع النبات  71سم  /نبات وعدد االفرع  495فرع  /م 2ومساحة ورقة العمم 13.78
سم / 2ورقة أي بنسبة زيادة قدرىا  %11.5و %34.8و %62.5و %29.8بالمقارنة مع معاممة السيطرة عمى التوالي .كما حققت المعاممة
نفسيا ( ) T8اعمى القيم لمصفة النوعية (محتوى الكموروفيل الكمي) وكانت  / Spad 32.33ورقة ،أي بنسبة زيادة قدرىا  %58.19بالمقارنة
مع معاممة السيطرة.
كهًات يفتاحٍة :انتغذٌة انىرقٍة  ،انشَك  ،انحدٌد  ،انُحاص ًَ ،ى واَتاجٍة انشعٍز  ،انزي بانزش انًحىري

المقدمة

المساحات الواسعة يتطمب جيودا كبيرة وتكاليف عالية ووقتا اكبر
فضال عن إضافة كميات كبيرة من األسمدة سوف يزيد من

يعد الشعير من المحاصيل العمفية االستراتيجية عالميا وىو يحتل

مشاكل التموث ومموحة التربة .ان إمكانية رش األسمدة عمى

المركز الرابع بعد القمح واالرز والذرة الصفراء من حيث المساحة

محصول الشعير أصبحت سيمة ومتوفرة بالعراق بفضل انتشار

المزروعة واالنتاج ،فقد قدرت المساحة العالمية من الشعير بنحو

منظومة الري بالرش عمى مساحات واسعة مما شجع استخدام

 53مميون ىكتار تنتج قرابة  137مميون طن ( .)1ولمشعير في

المغذيات عن طريق مياه الري ( .)5تعتبر التغذية الورقية احد

الوطن العربي اىمية تعادل اىمية القمح او تزيد وذلك بسبب

اىم طرق امداد النباتات باحتياجاتيا من العناصر الغذائية اذ

تجاوبو مع ظروف الزراعة الجافة وشبو الجافة بدرجة اكبر من

اثبتت الكثير من البحوث

القمح( .)2وتعاني المنطقة العربية ومنيا العراق عج از كبي ار في

والدراسات إمكانية امداد النباتات

بالعناصر الغذائية المختمفة عن طريق رش النباتات بمحاليل ىذه

انتاج محصول الشعير اذ ان ماينتج من ىذا المحصول اليسد

العناصر بطريقة تضمن التغذية الكاممة أو المكممة لجميع

حاجة االستيالك المحمي لعدة اسباب منيا شح المياه وظروف

العناصر الغذائية التي تمتص بواسطة الجذور اذ وجد ان

الجفاف ومموحة التربة واتسام الخدمات الزراعية بالتقميدية وعدم

امتصاص العناصر الغذائية بواسطة األوراق بالدرجة األولى

استخدام التقنيات الحديثة ()3وعميو فان التفكير بوسائل جديدة

واألجزاء النباتية األخرى بالدرجة الثانية يكون عادة أكثر سرعة

تحقق ىذا اليدف وتزيد من حاصل وحدة المساحة أصبح ام أر

وكفاءة من االمتصاص عن طريق الجذور خاصة عندما تكون

ظروريا ومن ىذه الوسائل استخدام التغذية الورقية بالمغذيات

ظروف التربة غير مناسبة المتصاص العناصر كالرقم

الصغرى الى جانب التوصية السمادية بالمغذيات الكبرى لتحسين

الييدروجيني لمتربة او كنتيجة لمتضاد ما بين العناصر الغذائية او

النمو وزيادة اإلنتاج ( .)4حيث اصبح دور المغذيات الصغرى

نتيجة لمتثبيت الكيماوي لمعناصر في التربة ( )6تؤدي ىذه

في تحسين نمو النبات وزيادة أنتاجو من المواضيع الجديرة

المغذيات والتي منيا الحديد والزنك والنحاس دو ار ميما في الكثير

باالىتمام وخصوصا في الترب التي تعاني من نقص في ىذه

من العمميات الحيوية والفسمجية داخل النبات ،آذ تعتبر أساسية

المغذيات .ان استخدام األسمدة الكيميائية بطريقة النثر خاصة في

لنموه وتطوره كما تزيد من مقاومتو لألمراض وتدخل في تركيب
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األنزيمات او تكون كعوامل مساعدة ،مما يؤثر توفرىا ايجابيا في

طريقة ( .)Day, 1965في حين قدرت العناصر الصغرى ( Fe,

تحسين نمو النبات وزيادة أنتاجو كما ونوعا (.)5ونظ ار لقمة

 )Zn, Cuفي التربة في مختبرات قسم التربة والموارد المائية في

الدراسة المتعمقة بموضوع التغذية الورقية بالحديد والزنك والنحاس

كمية الزراعة /جامعة االنبار .وحسب طريقة ( .)9وقد تضمنت

عمى نبات الشعير تحت منظومة الري بالرش لذا فقد تم اجراء ىده

التجربة استخدام المغذيات اآلتية وبتوليفات مختمفة  :حديد ))Fe

الدراسة والتي تيدف الى تاثير التغذية الورقية بالحديد والزنك

بتركيز  50ممغم /لتر عمى شكل كبريتات الحديدوز ()Fe % 20

والنحاس بمعامالت مختمفة في الصفات المظيرية والفسيولوجية

وزنك ( )Znبتركيز  25ممغم  /لتر عمى شكل كبريتات الزنك ( %

واإلنتاجية لمحصول الشعير تحت نظام الري بالرش المحوري في

 )Zn 35ونحاس ( )Cuبتركيز  25ممغم /لتر عمى شكل

ظروف صحراوية بالري من مياه جوفية.

كبريتات النحاس ( )Cu % 24.8وقد نتج عن توليفات محاليل

المواد وطرق العمل

ىذه األسمدة ثماني معامالت تغذية من ضمنيا معاممة المقارنة
(بدون إضافة سماد).

نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الشتوي  2013 -2012في

اجريت عمميات الحراثة والتنعيم والتسوية وقسمت االرض تبعا

الصحراء الغربية من العراق جنوب شرق مدينة القائم في محافظة

لمتصميم المستخدم في التجربة.بعد ذلك تم تقسيم التجربة الى

االنبار .بيدف دراسة تأثير التغذية الورقية بالحديد والزنك

وحدات تجريبية بمساحة 1م  1xم .مع ترك مسافات حارسة بين

والنحاس وبتوليفات مختمفة ،تحت منظومة الري بالرش المحوري

كل وحدة واخرى بعرض نصف متر .اضيف السماد المركب

عمى بعض الصفات المظيرية والفسمجية واالنتاجية لنبات الشعير

 DAPكمصدر لمسماد النتروجيني والفسفوري ( (N 18 % + P

صنف اباء  .265تحت الظروف الحقمية باالعتماد عمى مياه

 42 %قبل الزراعة بمعدل  200كغم /ىكتار ولجميع المعامالت

اآلبار الجوفية في الري.

بما في ذلك معاممة المقارنة .بينما اضيف سماد كبريتات

اخذت عينات عشوائية من اماكن مختمفة من تربة حقل التجربة

البوتاسيوم  K2SO4كمصدر لمبوتاسيوم ( )K2 42 %قبل

وبعمق  30 - 0سم قبل الزراعة لتقدير بعض الصفات الكيميائية

الزراعة ولجميع المعامالت بما في ذلك معاممة المقاررنة.

والفيزيائية جدول ( )1يبين بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية

وبكمية  132كغم /ىكتار .زرعت حبوب الشعير صنف اباء

لمتربة قبل الزراعة وقد تم تحميل التربة حسب ما جاء في(( 7

 265بتاريخ  2013/11/15بطريقة النثر وبمعدل  200كغم

الموضحة في طريقة ( )8بينما يبين جدول ( )2بعض الخصائص

بذور /ىكتار.

الفيزيائية والكيميائية لمياه الري .وقد تم تحميل مياه الري وفق

انظفح
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pH
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SO4

انظفح
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pH
NO2
NO3-N
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Cl

جدول ( )1يوضح بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل الزراعة
انمًٛح
انظفح
انٕدذج
انمًٛح
7.14
انفسفٕس انجاْض
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17.4
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K
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1.72
43.24
انجثس
يهغى  /كغى
2.11
Silt loam
َسجح انرشتح
يهغى  /كغى
1.74
581
انشيم
يهغى  /كغى
176.9
225.1
انطٍٛ
يهغى  /كغى
403.7
193.9
انغشٍٚ
غشاو  /كغى
1.85
1750
TDS
يهغى  /كغى
416.3
جدول ( )2يوضح بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه االبار
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جدول ( )3يوضح المعامالت المستخدمة في الدراسة
توليفات االسمدة وتراكيزىا

كمية العناصر (غم) /ه لمرشة الواحدة

رمز المعاممة
T1

معاممة المقارنة (بدون اضافة سماد)

____

T2

 25ممغم  /لتر نحاس

 25غم نحاس

T3

 50ممغم  /لتر حديد

 50حديد

T4

 50ممغم  /زنك

 50غم زنك

T5

 25ممغم /لتر نحاس  50 +ممغم  /لتر حديد

 25غم نحاس  50 +غم حديد

T6

 25ممغم  /لتر نحاس  50 +ممغم  /لتر حديد

 25غم نحاس  50 +غم حديد

T7

 50ممغم  /لتر حديد  50 +ممغم  /لتر زنك

 50غم حديد  50 +غم زنك

T8

 25ممغم  /لتر نحاس  50 +ممغم  /لتر زنك  50 +ممغم /

 25غم نحاس  50 +غم زنك

لتر حديد

 50 +غم حديد

الكاممة

اما ارتفاع النبات فتم قياسو بالمسطرة المترية في يوم 2013// /

استخدم

تصميم

القطاعات

العشوائية

) )RCBDبواقع ثالثة مكررات لكل معاممة .اضيف السماد

أي بعد يوما من الزراعة وذلك عن طريق اختيار عينة ( )5نبات

النتروجيني (يوريا  )N 46 %كمصدر لمنتروجين مع مياه الرش

من كل معاممة بشكل عشوائي ثم قياس النبات من نقطة اتصال

بمعدل  72كغم  /ىكتار وعمى ثالث دفعات.

النبات بالتربة حتى اسفل السنبمة.

استعممت في عممية الرش مرشة يدوية بالستيكية حجم  5لتر

كذلك تم قياس وزن  1000حبة (غم) كما تم قياس وزن الحاصل

وضغط  6بار .مع اضافة محمول الصابون بمقدار  0.15سم/ 3

 /م 2وذلك بوزن حاصل الحبوب  /م .2كما تم قياس وزن

لتر كمادة ناشرة لغرض زيادة كفاءة عمل محمول الرش (.)11

الحاصل طن  /ه وذلك بحساب وزن غم  /م 2ومن ثم تحويل

عوممت نباتات التجربة بخمسة رشات تسميد ورقي اثناء موسم

الحاصل الى طن  /ه .كما تم حساب عدد اشطاء النبات بعد

النمو .اجريت الرش االولى بتاريخ  2012/12/30أي بعد 45

الحصاد وذلك من خالل حساب جميع الفروع ضمن الوحدة

يوما من الزراعة وبكمية  150مل  /م ،2واجريت الرشة الثانية

التجريبية.

بتاريخ  2013/1/15اي بعد  60يوما من الزراعة وبكمية 200

النتائج والمناقشة

مل  /م ،2واجريت الرشة الثالثة بتاريخ  2013/1/30أي بعد 75

ارتفاع النبات

يوما من الزراعة وبكمية  200مل  /م ،2واجريت الرشة الرابعة

اشارت نتائج التحميل االحصائي في جدول ( )4الى

بتاريخ  2013/2/15أي بعد  90يوما من الزراعة وبكمية 200

وجود فروق معنوية في صفة ارتفاع النبات بفعل تاثير التغذية

مل  /م ،2واجريت الرشة الخامسة بتاريخ  2013/12/30أي بعد

الورقية بالحديد والزنك والنحاس ،اذ تفوقت المعاممة ( T8بثالثة

 105يوم من الزراعة وقد اعطيت جميع الرشات لمنبات حتى

عناصر) معنويا عمى باقي المعامالت حيث كان معدل ارتفاع

البمل التام .وقد بمغ أجمالي الريات (السقي بالرش)  42رشة خالل

النبات في ىذه المعاممة  71سم بينما اعطت معاممة السيطرة

فترة النمو تم قياس المساحة الورقية لورقة لورقة العمم حسب

(بدون اضافة) اقل قيمة لصفة ارتفاع النبات وصمت الى 63.7

الطريقة المتبعة من قبل ( )12والمذكورة في)  )13وذلك لجميع

سم وبنسبة زيادة بمغت  %11.45وقد تدرجت بقية المعامالت

النباتات عن طريق اختيار عدد ( )5نبات بشكل عشوائي من كل

في ىذه الصفة حيث اعطت المعاممة  68.2 T7سم وبنسبة

معاممة وذلك بعد  130يوما من الزراعة وحسبت المساحة حسب

زياد قدرىا  %7.06عن معاممة المقارنة ،قد يعود السبب في زيادة

المعادلة التالية-:

ارتفاع النبات المعنوي الى دور الحديد في زيادة محتوى الكموروفيل في

المساحة الورقية = طول الورقة  xاقصى عرض ليا .0.95 x

االوراق (جدول  )4وىو احد االسس الميمة في عممية التمثيل الضوئي

 0.95ثابت خاص بنباتات القمح والشعير .كما قدر الكموروفيل

والفردوكسين) ذات االىمية الكبيرة في عممية التمثيل الضوئي( )17وىذا

حيث ان

فضال عن دور الحديد في تكوين العديد من المركبات(السايتوكرومات

سوف يدفع باتجاه زيادة معدالت التمثيل الضوئي ومن ثم زيادة

الكمي ايضا من بعد  130يوما من الزراعة باستخدام جياز

تصنيع وتراكم المادة الجافة مما يؤدي الى زيادة معدالت النمو

 .Chlorophel meterلقياس الكموروفيل حقميا بوحدة ))Spad

وىذا ما انعكس بشكل واضح في زيادة ارتفاع النبات وىذا يتفق

وذلك في نفس اليوم الذي تم فيو قياس مساحة ورقة العمم.

مع ( )18عمى نبات الذرة الصفراء وايضا يتفق مع ( )19عمى
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لمساحة ورقة العمم بمغت  13.78سم /2ورقة وبنسبة زيادة قدرىا

نبات الذرة البيضاء كما قد يرجع سبب الزيادة في ارتفاع النبات

 %29.75بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي اعطت اقل قيمة ليا

الى دور الزنك في انقسام الخاليا واستطالتيا من خالل دور الزنك

10.62سم /2ورقة بينما جاءت المعاممة ( T7حديد وزنك) بالمرتبة الثانية

في تكوين الحامض االميني  Tryptophaneالذي يتكون منو (

اذاعطت قيمة مقدارىا 12.92سم /2ورقة وبنسبة زيادة قدرىا %21.65

 (IAAالضروري الستطالة الخاليا وزيادة ارتفاع النبات وىذه

عن م عاممة المقارنة ،بينما تدرجت بقية المعامالت المستخدمة في الزيادة

النتائج تتفق مع ( )20عمى نبات القطن ومع ما توصل اليو

المعنوية عمى معاممة المقارنة ان زيادة مساحة ورقة العمم مع اضافة

( )15اما تاثير النحاس في ارتفاع النبات فقد يعود الى دور

الحديد والزنك والنحاس يعزى الى ان العناصر المرشوشة (الحديد والزنك

النحاس في عممية التركيب الضوئي من خالل دخولو في تركيب

والنحاس) تؤدي وضائف عديدة داخل النبات من خالل مشاركتيا في

البروتينات لخاصة بالكموروبالست ( )16كما يعتقد ان النحاس

عممية االكسدة واالختزال وتكوين الكموروفيل وعممية النقل االكتروني في

اثر في ارتفاع النبات بدخول النحاس جزاءا من عممية االنتقال

عممية التمثيل الضوئي وىذا يؤدي الى زيادة المواد المصنعة التي تساىم

االلكتروني التي تربط نظامي التفاعل الضوئي لعممية التركيب

في عممية انقسام الخاليا واستطالتيا وىذا بالنتيجة ادى الى زيادة

الضوئي ( ) 21واستغالل المواد المصنعة بعممية التركيب الضوئي

المساحة الورقية لورقة العمم ( )27وىذا يتفق مع ما وجده ىادف

في زيادة النمو الخضري وتتفق ىذه النتائج مع ( )14عمى نبات

( )28من تاثير الرش بكبريتات الحديدوز عمى المساحة الورقية

الشعير.

لنبات السمسم .ويتفق مع ( (29من تاثير الرش بالحديد عمى

عدد االشطاء :

المساحة الورقية لنبات الحنطة .ومع ( )30عمى نبات الذرة.

اظيرت نتائج التحميل االحصائي في جدول ()4

محتوى الكموروفيل الكمي

وجود تاثير معنوي في صفة عدد اشطاء نبات الشعير بتاثير

يتضح من جدول ( (4ان ىناك فروقا معنوية بين

التغذية الورقية بالحديد والزنك والنحاس ،اذ اعطت المعاممة T8
(حديد وزنك ونحاس) بشكل توليفة واحدة اعمى قيمة

متوسطات المعامالت في صفة محتوى الكموروفيل الكمي حيث

لعدد

اعطت المعاممة  ( T8حديد وزنك ونحاس) اعمى قيمة لمحتوى

االشطاء بمغت  495فرع  /م 2وبنسبة زيادة مقدارىا %34.87

الكموروفيل الكمي بمغ  / SPAD 32.33ورقة وبنسبة زيادة

عن معاممة المقارنة التي بمغت  367فرع  /نبات في حين بمغ

%45.43وجاءت المعاممة  ( T7الحديد والزنك) في المرتبة

عدد االشطاء في معاممة ( T6زنك ونحاس)  473فرع  /م2

الثانية واعطت قيمة قدرىا  / Spad 26.43ورقة وبنسبة زيادة

وبنسبة زيادة قدرىا  %28.88عن معاممة المقارنة ،بينما اعطت

قدرىا  %18.89عن معاممة السيطرة التي بمغت / Spad 22.23

معاممة  ( T4زنك فقط) اقل قيمة في التفوق المعنوي وبمغت

ورقة وحققت المعاممة T2

 439فرع  /م 2وبنسبة زيادة قدرىا  %19.6عن معاممة المقارنة ،وقد

المعامالت بمغت قيمتيا  /Sad 23.73ورقة وبنسبة زيادة قدرىا

يعزى سبب الزيادة في عدد التفرعات الى دور الحديد في تحفيز نمو

 %6.74عن معاممة السيطرة،

البراعم وخاصة الجانبية مما ادى الى زيادة عدد االفرع بالنبات وىذا يتفق

وقد يعزى سبب ذلك الى دور الحديد في المساعدة في

مع ( ) 23عمى نبات فول الصويا اضافة الى دور الزنك في العمميات

تكوين الكموروفيل رغم انو ال يدخل في تركيبو ( )31وكذلك دور

االيضية التي تجري داخل النبات ( )22واىمية الزنك في تكوين وانقسام

الحديد في تكوين المركبين

الخاليا المرستيمية وبالتالي يمتمك النبات قدرة عالية في زيادة عدد

الكموروفيل ( )32و ( )33وىذا يتفق مع ما وجده ( (34عمى

مما شجع النبات عمى االستمرار بعممية البناء الضوئي التي يعتقد انيا

نبات الحنطة ،ومع ما وجده ( )35اما دور الزنك فيو يعتبر

ساعدت في ىذه الزيادة في عدد الفروع وىذا يتفق مع ( (24من
الصويا،

( )25عمى نبات الحنطة .ومع

Laevulinic

α-amino

و Protochlorophylicوىما مركبان اساسيان في سمسمة بناء

االفرع .كذلك يعتقد ان النحاس اثر في المحافظة عمى ثبات الكموروفيل

خالل النتائج التي حصل عمييا في دراستو عمى

(نحاس فقط) اقل زيادة من بين

عامال مساعدا لعممية االكسدة في خاليا النبات ،وتاتي اىمية

نبات فول

ىذه العممية في تنظيم استيالك السكر وزيادة الطاقة الالزمة

( )26عمى نبات

النتاج صبغة الكموروفيل ( .)36اضافة الى دور الزنك في تنظيم

الحنطة الذين وجدو ان اضافة الحديد والزنك والنحاس رشا عمى

 pHالبالستيدات الخضراء وتخميصيا من  CO2وىذا بالتالي

نبات الحنطة ادى الى زيادة في عدد اشطاء النبات فرع /

يساىم في زيادة الكموروفيل ،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ( )37اما

اصيص.

دور النحاس فانو يعمل عمى ثباتية جزيئة الكموروفيل وحمايتيا من

مساحة ورقة العمم:

اليدم المبكر وىذا يعمل بدوره عمى رفع كفاءة النبات لعممية

بينت نتائج التحميل االحصائي في حدول ( )4وجود

التركيب الضوئي (.)5

فروق معنوية في صفة مساحة ورقة العمم لنبات الشعير بفعل
التغذية الورقية بالحديد والزنك والنحاس وقد اعطت معاممة التسميد
 T8المولفة من توليفة (الحديد والزنك والنحاس) اعمى قيمة
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 %29.16عن معاممة السيطرة ان دور الحديد والزنك في زيادة

وزن  1000حبة
بينت نتائج التحميل االحصائي في جدول ( (4ان

عممية البناء الضوئي يمكن ان يكون قد ادى الى زيادة في

ا ضافة عناصر الحديد والزنك والنحاس سوية ادت الى زيادة

حاصل الحبوب وىذا يتفق مع ( )7عمى نبات الحنطة .او ربما
يعود الى دور كل من الحديد والزنك في زيادة مكونات الحاصل

معنوية في وزن  1000حبة لنبات الشعير من خالل ماحققتو
المعاممة  ( T8الحديد والزنك والنحاس) حيث بمغ اعمى وزن

لمحبوب (عدد الحبوب بالسنبمة ووزن الف حبة) وىذا ينتج زيادة

 34.560غم وبنسبة زيادة قدرىا  %9.22عن معاممة السيطرة

في وزن الحاصل وىذا يتفق مع ) )17عمى نبات الذرة البيضاء

التي بمغت  31.640غم بينما اعطت معاممة ( T2نحاس فقط)

كما يعتقد ان اضافة المغذيات الصغرى (الحديد والزنك والنحاس)

اقل وزن حبوب مقارنة مع السيطرة حيث بمغت  31.71في حين

ادى الى تعويض النبات عن نقص ىذه المغذيات في التربة كما

حققت ( T6زنك ونحاس) المرتبة الثانية في التفوق المعنوي بعد معاممة

مبين في جدول ( (1وان تعويض ىذه العناصر قد اثر في

 T8حيث بمغت قيمتيا  34.480غم وبنسبة زيادة  %8.97عن معاممة

الصفات الفسمجية لمنبات ومنيا المساحة الورقية (جدول )4االمر

المقارنة .ان التفوق في وزن البذور بتاثير الرش بالحديد والزنك والنحاس

الذي انعكس اثره عمى وزن الحاصل وىذا يتفق مع ( )22الذي

قد يعزى الى دور الحديد في زيادة الكموروفيل مما ينعكس ذلك عمى زيادة

توصل الى زيادة وزن الحاصل مع اضافة الحديد والزنك عمى

عممية التركيب الضوئي وزيادة نواتج ىذه العممية وانتقاليا الى الحبوب

نبات فول الصويا.

مما يؤدي الى زيادة وزنيا وىذا ما ذكره ( )11عمى نبات فول الصويا

طول السنبمة

( (17و ( )22عمى نباتات مختمفة و ( )27عمى نبات الحنطة .وقد

يبين جدول ( (4بوضوح تاثير التغذية الورقية بالحديد

ناقشنا سابقا دور كل من الحديد والزنك في رفع كفاءة عمميتي التنفس

والزنك والنحاس في صفة طول السنبمة لنبات الشعير فقد تفوقت

والبناء الضوئي لمنبات والتي تزيد من تراكم المواد المصنعة بعممية

المعاممة  (T8توليفة الحديد والزنك والنحاس) في ىذه الصفة التي

التركيب الضوئي مما يزيد من وزن الحبوب وامتالئيا وانخفاض نسبة

الحبوب الضامرة .وىذا يتفق مع ( )12عمى الذرة البيضاء كما ان تاثير

اعطت قيمة مقدارىا  4.713سم وبزياد معنوية قدرىا %15.03

العناصر الثالثة في زيادة الكموروفيل والمساحة الورقية التي نوقشت

متفوقا بذلك عمى معاممة السيطرة التي بمغت  4.097سم وكانت

سابقا انعكست ايجابيا عمى رفع كفاءة عممية التركيب الضوئي

المعاممة  ( T7الحديد والزنك) في المرتبة الثانية  4.50سم.

والتنفس وزيادة نشاط النبات في امتصاص الماء والمغذيات ،مما

وبنسبة زيادة بمغت  %9.83عن

يزيد من امتالء الحبوب وزيادة وزنيا( )21وىذه النتائج تتفق مع

معاممة السيطرة ،ان ىذه

الزيادات في طول السنابل يمكن ان تعزى الى دور الحديد

( (20عمى نبات الحنطة ومع ابو ضاحي( )2عمى الحنطة.

والنحاس والزنك في اجراء التفاعالت الحيوية المختمفة بصورة

حاصل الحبوب الكمي :

مباشرة او غير مباشرة من خالل تنشيطيا لالنزيمات المختمفة

اظيرت نتائج التحميل االحصائي في جدول ( (4وجود فروق

والمسؤلة عن التفاعالت االيضية التي يقوم بيا النبات وخاصة

معنوية بين معامالت التجربة في صفة حاصل الحبوب الكمي

في مناطق النمو الفعالة فيو االمر الذي

(غم) /م 2وقد اعطت معاممة  (T8الحديد والزنك والنحاس) اعمى

يساعد في انقسام

الخاليا واستطالتيا مما ادى الى زيادة طول السنبمة ( )5وىذا

قيمة بمغت  381.4غم /م 2وبنسبة زيادة مقدارىا %56.89

يتفق مع ما توصل اليو ) )12عمى نبات الحنطة.

بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي اعطت اقل قيمة بمغت 243.1
غم  /م 2تمتيا معاممة  ( T6نحاس مع الزنك) بالتفوق المعنوي
حيث اعطت قيمة مقدارىا  314غم /م 2وبنسبة زيادة مقدارىا

ريش
انًعايهة
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

انًعايهة
Fe0,Zn0,Cu0
Fe0,Zn0,Cu1
Fe1,Zn0,Cu0
Fe0.Zn1,Cu0
Fe1,Zn0,Cu1
Fe0,Zn1,Cu1
Fe1,Zn1,Cu0
F1,Zn1,Cu1
LSD

تاثٍز انزش بانحدٌد وانشَك وانُحاص وتىنٍفاتها عهى انصفات انًدروسة
انكهىروفٍم
عدد االشطاء طىل انسُبهة
يساحة ورقة
ارتفاع
انكهً
(سى)
(و)2
انُبات (سى) انعهى (سى)2
((Spad
4.10
367
22.23
10.62
63.8
4.19
443
23.73
12.15
65.5
4.15
444
23.27
12.85
64.8
4.27
439
23.80
11.55
66.3
4.30
451
25.00
11.97
65.8
4.44
473
25.33
12.40
67.4
4.51
455
26.43
12.92
68.2
4.71
495
32.33
13.87
71
0.24
50.95
4.034
1.711
3.13
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وسٌ
1000حبة
(غى)
31.640
31.710
32.900
32.350
33.480
34.480
33.700
34.560
0.5617

حاصم
انحبىب (طٍ
/هـ)
2.43
2.92
2.80
2.59
2.70
3.14
2.95
3.81
0.11
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انًصادر
 .2اتٕ ضادٕٚ ،ٙسف يذًذ ٔسٚساٌ كشٚى شاطٔ ٙفٛظم
يذثس انطاْش ( .)2009ذاشٛش انرغزٚح انٕسلٛح تعُاطش
انذذٚذ ٔانضَك ٔانثٕذاسٕٛو فٔ ًَٕ ٙداطم دُطح انخثض،
يجهح انعهٕو انضساعٛح انعشالٛح  ،انًجهذ  (1( 80ص- 69
.81
 .0اتٕ ضادٕٚ ،ٙسف يذًذ ٔيٕٚذ ادًذ انَٕٛس ( .)1988دنٛم
ذغزٚح انُثاخٔ .صاسج انرعهٛى انعانٔ ٙانثذس انعهً .ٙجايعح
تغذاد.
 .2االنٕسٕٚ ،ٙسف ادًذ يذًٕد ( .)2003انرشخٛض ٔانرٕطٛح
انًركايم  DRISف ٙانرٕاصٌ انغزائ ٙنًذظٕل انذُطح
 Triticum aestivum L.انًجهح انعشالٛح نعهٕو انرشتح
يجهذ  )1( 3ص.125 – 119
 .2انجثٕس٘ٔ ،لاص يذًٕد عثذ انهطٛف ( .)2002يماسَح تعض
االسًذج انفٕسفاذٛح ٔطشٚمح اضافرٓا ف ٙاَراجٛح انزسج
انظفشاء انًضسٔعح ف ٙذشتح جثسٛح ذذد يُظٕيح انش٘
تانشش انًذٕس٘ .سسانح ياجسرٛش .كهٛح انضساعح .جايعح
االَثاس.
 .2انذذٚص ،ٙعظاو خظٛش ٔفٕص٘ يذسٍ ٔادْاو عه ٙعثذ
( ) 2003ذاشٛش انرسًٛذ انٕسل ٙتانًغزٚاخ انظغشٖ فٙ
داطم طُف ٍٛيٍ انذُطح انًضسٔعح ف ٙذشب جثسٛح ذذد
َظاو انش٘ تانشش انًذٕس٘ .انًجهح انعشالٛح نعهٕو انرشتح.
انًجهذ 3انعذد 1ص105- 98
 .6انخضسج ،ٙاسايح عثذ انشدًٍ عٕٚذ ( .)2011ذاشٛش يسرٕٚاخ
انسًاد انثٕذاس ٙانًضاف ف ٙانرشتح ٔسش انذذٚذ فًَٕ ٙ
ٔداطهة انزسج انظفشاء .سسانح ياجسرٛش .كهٛح انضساعح.
جايعح االَثاس.
 .7انخطٛة ،انسٛذ ادًذ ( .)2007اساسٛاخ خظٕتح االساضٙ
ٔانرسًٛذ .كهٛح انضساعح .جايعح االسكُذسٚح.
 .8انسعذٌٔ ،سايَٕ ٙس٘ َٔعٛى عثذهللا يطهك ٔاسًاعم ادًذ
سشداٌ ( .)2011ذاشٛش انشش ترٕنٛفر ٍٛيٍ كثشٚراخ
انذذٚذٔص ٔانًُغُٛض ف ٙطفاخ انًُٕ انخضش٘ نصالشح
اطُاف يٍ فٕل انظٕٚا .يجهح االَثاس نهعهٕو انضساعٛح.
انًجهذ  9انعذد (.214 -203 : )3
 .9انًذًذ٘ ،دُ ٍٛششذٕح ششل .)2005( ٙذاشٛش انرغزٚح انٕسلٛح
تانضَك ٔانذذٚذ فٔ ًَٕ ٙداطم انزسج انثٛضاء  .سسانح
ياجسرٛش  .كهٛح انضساعح .جايعح االَثاس.
 .22انًُظًح انعشتٛح نهرًُٛح انضساعٛح .)1994( ،انًخطظ انشئٛسٙ
نرًُٛح لطاع انذثٕب ف ٙانٕطٍ انعشت ،ٙكإٌَ االٔل85 - ،
.80
 .22انُع ،ًٙٛسعذ هللا َجى عثذهللا ( .(2000يثاد٘ء ذغزٚح انُثاخ.
جايعح انًٕطمٔ .صاسج انرعهٛى انعانٔ ٙانثذس انعهًٙ
(يرشجى).
 .20دذٚذ ،يٓا نطفٔ ٙيخهض شاْشنٔ ٙتذس جاتش (.)2009
ذشتٛح انًذاطٛم انذمهٛح (انجضء انُضش٘) جايعح ديشك.
 .22دًاد٘ ،خانذ تذس ٔعادل عثذهللا انخفاج . (1999( ٙذاشٛش
االضافح انٕسلٛح نهذذٚذ ٔانضَك عهٗ ًَٕ ٔداطم انذُطح
اتاء 95-انًضسٔعح ف ٙذشب كهسٛح .يجهح انعهٕو انضساعٛح
انعشالٛح .انًجهذ  30انعذد. 1يهذك.12 -1
 .22دأد ،يذًذ جاس هللا فشداٌ ( .)2001ذاشٛش انًسرٕٚاخ انعانٛح
يٍ انفسفٕس انًضاف ف ٙاسرجاتح طُف ٍٛيٍ انذُطح L

 .Triticum aestivumنهشش تعُظش٘ انذذٚذ ٔانضَك فٙ
ذشتح جثسٛح .سسانح ياجسرٛش .كهٛح انضساعح .جايعح ذكشٚد.
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EFFECT OF LEAFY NUTRITION COPER IRON AND ZINC ON GROWTH AND
PRODUCTIVITY OF BARELY UNDER SYSTEM IRRIGATION SPRINKLER
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ABSTRACT
Field experiment was conducted in one of agricultural projects located in western of Anbar
province, 60 km Al-Qaam city during winter of 2012 -2013 to study the Effect of leafy nutrition with
Zinc, iron, and copper in different combination on some phenotypical, physiological, and
productivity of Barely type Abaa 265 under axial sprinkling irrication system, and irrigated with
underground water, in result of different combination, eight treatments were obtained included the
control, analyzed with Randomized \Complete blook Design (RCBD) with three replicate, After
statistical analysis the results shows superiority of all leafy nutrition treatments in compared with
control and the treatment (T8) showed significance superiority compared with control in all studying
characteristics (T8) treatment was gave highest values in plant height 71 cm/ plant, branch number
495 branch/m2, , and leaf area 13.78 cm2/leaf this mean that increase level was 11.5%, 34%,and
29.8% respectively in comparison with control treatment. Also (T8) had superiority in chlorophyll
content, level and the level was 32.23Spad/leaf, respectively, that mean the increasing level was
45.4%, respectively in comparison with control. The superiority of (T8) was clear over other
treatments in length of Spike 4.713 cm/spike, weight of 1000 of seeds was 34.56 g. the area hold
grains was 381.4 b/m2, the increasing level were 15%, 9.2% and 56.9%, respectively compared with
control treatment.
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