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تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالعناصر الكبرى و الصغرى فً الحاصل و مكوناته لمحصول
الحنطة ( )Triticum aestivum L.تحت ظروف المنطقة الجنوبٌة
كرٌم حنون محسن

كاظم كطامً جابر االسدي

محمد عودة خلف العبودي

قسم المحاصٌل الحقلٌة /كلٌة الزراعة /جامعة البصرة
الخالصة
أجرٌت تجربة لدراسة تأثٌر تراكـٌز مختلفـ ة من محلـول مغـذي للعناصـر الكبـرى و الصغـرى وبتراكٌز مختلفــة هــً
( 0و 100و  150و )200جزء بالملٌون فً موقعٌن القرنة والجباٌش باستخدام (صنف أباء  )95وتم تصمٌم التجربة
وفقا لتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  R.C.B.Dبأسلوب التجارب العاملٌة وبثالث مكررات فً الموسم الزراعً
 2012فقد أتضح من النتائج أن هنالك اختالفات معنوٌة فً الصفات المدروسة تحت تأثٌر المعامالت السمادٌة وتداخلها مع
المواقع إذ أعطى موقع القرنة أعلى حاصل حبوب بلغ ( 2.58طن/هـ) مقارنة بمو قع الجباٌش الذي أعطى حاصل حبوب
بلــــــغ ( 1.98طن/هـ ) نتٌجة لتفوق موقع القرنة فً مكونات الحاصل وهً عدد الحبوب بالسنبلة و عدد السنابل /م 2و
وزن  500حبة(غم)  ،أثرت التغذٌة الورقٌة بمجموعة العناصر تأثٌرا معنوٌا فً جمٌع الصفات المدروسة  .إذ أعطت
معاملة إضافة هذه المغذٌات بتركٌز ( 200جزء بالملٌون) أعلى متوسط لكل من عدد السنابل/م 2و عدد الحبوب /سنبلة و
وزن  500حبة وحاصل الحبوب بلغ ( 2.95طن/هـ) .و اثر التداخل بٌن المواقع وتراكٌز إضافة المغذٌات الكبرى و الصغرى
معنوٌا فً كل من عدد السنابل/م 2و عدد الحبوب/سنبلة و وزن  500حبة وحاصل الحبوب بلغ ( 3.11طن/هـ).
_____________________________________________________________________________
كممات مفتاحية  :رش  ،عناصر كبرى و صغرى  ،الحنطة .

المقدمة

يعد محصول الحنطة ( )Triticum aestivum L.من أكثر محاصيل الحبوب أنمية في العالم لماا لام مان دور فاي تمبياة
متطمبات السكان الغذائية فهو يزود اإلنسان بأكثر مان  % 25مان الساعرات الحرارياة و الباروتين ويعاد الغاذاي الرئيساي كثار

من  40بمد في العالم و كثر من  % 35من ساكان العاالم( )22حياث نن العا ار يساتورد أكثار مان ثمثاي حاهتام مان حباوب
الحنطة لتغذية سكانم في حين يغطي اإلنتاج المحمي حوالي الثمث المتبقي مان تماا الحاهاة ( .)14تقادر المسااحة المزروعاة
بهااذا المحصااول فااي العاا ار بحاااوالي  6.5مميااون دوناام وتاااير اإلحصااائيات ال اصاااة باإلنتاهيااة أن متوسااط اإلنتاااج لهاااذا

المحصاول عمااس مسااتوى العا ار لمماادة ماان  1993نلاس  2003بم ا  752.4كغم/نااا لمزراعاة الديميااة و  1448.8كغم/نااا
لمزراعة االروائية ( ، )13وسهمت زيادة باإلنتاج بنسبة %2.3عاام  .)25( 2005نال نن المقادرة اإلنتاهياة ي صانه مهماا
كانت مواصفاتم رنيناة بعممياات ال دماة المطبقاة وفا ا ساس العممياة الصاحيحة  ،لاذا كاان لزاماا عماس الم تصاين اساتثمار
السبل الكفيمة برفع ننتاهية ا صناه الهديدة ومن بين أنم السبل المتبعة لتحقي ذلا الهده ناو االنتماام بالتغذياة المعدنياة
لما لهاا مان دور كبيار فاي تحساين نماو ةوانتاهياة ناذا المحصاول ( . )2كماا تايدي ناذل المغاذيات دو ار مهماا فاي الكثيار مان
العمميااات الحيوي ا ة والفساامهية دا اال النبااات مثاال عمميتااي التمثياال التااوئي والتاانفس وفااي تكااوين الكموروفياال ةوانتاااج الطا ااة
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والتفااعتت اإلنزيمياة وبنااي ا حماااض االمينياة والدننياة والنوويااة  ،فتات عماس دورنااا فاي زياادة كفاااية نقال ناوات التمثياال
التاوئي ماان أمااكن تصاانيعها نلاس بااا ي أهازاي النبااات والتااي تعاد أساسااا مهماا لنمااو وتطاور النبااات ( 5و  .)16وال تقتصاار
أنمياة نااذل المغااذيات عناد نكااذا حااد باال تتعادال نلااس ان فاااض القيماة التغذويااة لهااذل المحاصاايل عناد ان فاااض تركيااز نااذل

المغذيات في حبوبها والتي تاكل بما مهموعام  % 90مان أذذياة ا طفاال فاي الادول النامياة ( 24و  ،)28أن زياادة انقساام

ال تيا المرستيمية ومن ثم زيادة في المهموع ال تري والهذري مما يسهم في زيادة عممية االمتصاص ومن ثم زياادة كفااية
عممياة التركياب التاوئي ةواطالاة فتارة النمااو وتاأ ير الااي و ة لمنباات ( )6يعتبار الحديااد مان العناصار الغذائياة المهماة فااي
تغذية النباتات نة ييدي وظائه عديدة ومهمة ف ي نمو النباات ويعاد القاوة المحركاة لمعدياد مان الفعالياات الحيويا ة التاي يقاوم

بها النباات ( )1نذ يااترا فاي المسااعدة لتكاوين الكموروفيال رذام أناة ال ياد ل فاي تركيباة ( . )26وياد ل بااكل مبااار فاي
تكااوين السااايتوكرومات

 cytochromcذات ا نميااة الكبياارة فااي عمميتااي التاانفس والتركيااب ا لتااوئي نذ ياااترا نناازيم

 cytochrome Oxidaseفاي عممياة نقال االلكتروناات لمسمسامة التنفساية ( .) 30أماا الزناا فاأن النباتاات تحتاهام فاي

تكاوين الحااامض ا مينااي  Tryptophanالاذي يتكااون مناام نرمااون  IAAالتاروري سااتطالة ال تيااا ( .)23كااذلا أن
الزناا تااروري لعممياة الفساافرل وتكاوين الكم وكااوز فاأن نقصاام يو ااه عمال المركبااات الفينولياة فااي الفهاوة العصااارية لمنبااات
ويسااعد فااي تكااوين الكموروفيال  ،وكااذلا نقصاام يايثر فااي تكااوين حباوب المقاااح ( .)1ويعااد الباورون ماان العناصاار الصااغرى

الترورية النقسام ال تيا ةوانبات ونمو ا نبوبية المقاحياة وزياادة مساتوى الكاربونيادرات الم تمفاة مان الناحياة الفعالاة اتل
المرحمة التكاثرية من نمو النبات وكذلا يد ل في تركيب ا ذاية ال موية ( ، )21كما أاار فاي دراساة اام بهاا ( )4نذ باين
نن نتافة سماد يحتوي عمس توليفة مان العناصار الصاغرى (  Cuو Mnو Feو +2% )Znالعناصار الكبارى ( % 18 K
و %6 Pو  )% 17 Nبالرش عمس النبات بمرحمتين ني مرحمتي التفرعات والبطان فقد اثر معنوياا فاي صافات الاوزن الهااه
لممهموع ال تري و وزن ا له حبة وحاصل الحبوب والنسبة المئوياة لمباروتين  ،وفاي تهرباة اام بهاا ( )17لممقارناة باين

طريقتي نتافة الحديد بالتربة و رااا وبوا اع رااتين عناد التفارع والتزنيا ر نذ اتتا أن نساب الزياادة مان هاراي اإلتاافة رااا

أثرت في عدد السنابل وعدد الحبوب بالسنبمة وحاصل الحبوب في التراكياز العالياة مقارناة ماع معامماة المقارناة  .وفاي تهرباة
أهريت مان بال ( )7فاي ثاتث موا اع مان محافظاة االنباار فاي نتاافة توليفاة مان العناصار الكبارى و الصاغرى (  Nو Pو K
و Feو  Znو Sو  Mnو Mgو Bو Moو )Cuد أعطس أعمس متوسطين لوزن ا له حبة وحاصل الحباوب  .ويااترا
المنغنيز في عممية البناي التوئي ( ) 15وكاذلا يايدي نقاص المنغنياز نلاس نحاداث تاوازن باين نسابة الحديادوز نلاس الحدياديا
في النبات الن زيادة نسبة الحديدوز ييدي نلس تسمم النباات فاي حاين أن زياادة نسابة الحدياديا تايدي نلاس ترسايب الفوسافات

وبالتالي ظهور أعراض نقصها ( . )20وفاي تهرباة اام بهاا ( )3اسات دم فيهاا الساماد الم مباي  Green zitالاذي يحتاوي
عمس (  )% 40 Na2Mn ,48% Na2 Zn( +)% 12 Mg,Co,Ni,Mo,Bo,Cu,Mn,Zn,Feوالتاي أدت نلاس زياادة
في الوزن الها ه و وزن ا له حبة وحاصل الحبوب  .وفي دراساة أ ارى اام بهاا ( )4رش الحنطاة بساماد النترفوساكا كاان
لم تأثير معنوي في زيادة حاصمي المادة الهافة و الحبوب و وزن ا لاه حباة  .كماا توصال ( )27عناد دراساة تاأثير توليفاة

من العناصار الصغاارى (  )0.65% Cu,0.65% Zn,5.2% Mnهرى راها بالتراكيز ( 0و  2و 4مال/لتر) عماس المهماوع

ال تاري وعمياام فقاد وهااد حصاول زيااادة فااي حاصال الحبااوب  ،بسابب ان فاااض ننتاهيااة الحنطاة بوحاادة المسااحة فااي الع ا ار

ولقمة البحوث التي تعنس بالتغذية الور ية والتوازن الغاذائي باين العناصار الكبارى والصاغرى دا ال النباات وتراكيزناا أهريات ناذل
الدراسة بهده دراسة استهابة الحنطة لمتغذية الور ية .
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المواد و طرائ العمل
نفذذذت تجربذذة حقلٌذذة خذذذالل الموسذذم الزراعذذً  2012فذذذً محذذافظتً البصذذرة ( قضذذذاء القرنذذة ) و ذي قــــــــذذـار ( قضذذذاء
الجباٌش ) لمعرفة استجابة محصول الحنطة لمتغذية الور ية بالعناصر الكبارى والصاغرى فاي تهرباة تتامنت معامتتهاا أربعاة
تراكيز من العناصر الكبرى والصغرى باست دام المحمول المغذي فاولي ارتاال الاذي يحتاوي عمااااااس ( نتاروهين  %14و فسافور
 %6و بوتاسااايوم  %5و حدياااد  0.10و منغنياااز  0.06و نحااااس  0.05و باااورون  0.02و مولبااادينيوم  0.002و زناااا
 %0.05و مغنسيوم  )%2.00وزن /وزن ذائب في الماي وبالتراكيز ( 0و  100و  150و  )200هزي بالمميون والتاي تام

حسابها بالاكل التالي حسب التراكيز الموصس بها ( ماي مقطار فقاط و  10مال فاي المحماول  100/مال مان المااي المقطار و
 15مل في المحمول  100/مل من الماي المقطر و  20مل في المحمول  100/مل من الماي المقطر) والتي تم اإلااارة نليهاا
بالرموز  L4,L3,L2,L1والتي تم راها بمرحمتين ني مرحمة التفرعات والبطان ( )4بعد تهيئة ارض التهرباة مان عممياات
حراثة وتنعيم وتسوية ثم تقسيم الحقل نلس ألواح مساحة الماوح ( 6= 3*2متار مرباع) باسات دام تصاميم القطاعاات العااوائية

الكاممة  R.C.B.Dبأسموب التهارب العاممية و بثتث مكررات ثم سمت ا لواح نلس طوط المسافة باين اط و أ ار ()15

سم بعد ذلا زرعات ا لاواح بالصانه المسات دم (أبااي  ) 95بتااري  20تاارين الثااني وبكمياة باذار  140كغام /ناا  .نفاذت

عمميات التسميد النتروهيني بكمية  200كغم /Nنا عمس ني ئة سماد اليوريا وبدفعتين ا ولس عند الزراعة والثانية في مرحماة
البطان اما السماد الفوسفاتي فقد أتيه دفعة واحدة عناد الزراعاة بكمياة  100كغام /Pناا عماس نيئاة ساماد السوبرفوسافات

الثتثااي ( %20فساافور) كمااا أتاايه السااماد البوتاسااي دفعااة واحاادة عنااد الزراعااة وبمسااتوى  120كغاام /Kنااا عمااس نيئااة
كبريتات البوتاسيوم  )11( K%42وتام أهاراي عممياات دماة المحصاول مان ا لزراعاة حتاس الحصااد مان ري وتعاايب حساب

حاهاة المحصااول  .وتاام دراسااة الصاافات التالية:عاادد السانابل/م 2وعاادد الحبااوب فااي الساانبمة و وزن  500حبااة و الحاصاال
الحياوي و دليال الحصاااد وحاصال الحباوب (طن/نااا) .بعاد همااع البياناات وتبويبهاا هاارى تحميمهاا نحصاائيا طبقااا لطريقاة تحمياال
التباين الواردة في( ) 9وأستعمل ا تبار ا ل فر معنااااااااااااااوي (  )L.S.Dعند مستوى احتمالي (.)0.05
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جدول ( )1بعض الصفات الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌة لتربة وماء حقل التجربة قبل ا لزراعة *
القٌمة لموقع
الصفة

درجة تفاعل التربة Ph
التوصٌل الكهربائً لتربة )(ds\m
المادة العضوٌة (غم/كغم تربة)
( Caco3غم/كغم تربة)
الــرمـــل )(%
الغــرٌـن )(%
الطـــٌــن )(%
درجة تفاعل ماء الري Ph

القرنة

الجباٌش

7.6

7.92

8.30
18.20
155
18
31
51

10.11
12.10
211
3.54
48.89
46.57

7.8

7.5

3.32
التوصٌل الكهربائً لماء الري )(ds\m
طٌنٌة غرٌنٌة
نسجه التربة
الكمٌة الجاهزة (ملغم/كغم تربة)
0.46
Zn
2.8
Fe
18.32
K
9.98
P
28.0

N

11
غرٌنٌة طٌنٌة
0.33
1.9
17.11
10.55
21.0

*أجرٌت التحلٌالت فً المختبر المركزي  -قسم علوم التربة والموارد المائٌة  -كلٌة الزراعة – جامعة البصرة .

عدد السنابل

النتائ والمنا اة

/م2

بينت النتائ في هدول ( ) 2أن نناا فارو معنوياة لهمياع العوامال ساواي منفاردة أو متدا ماة فاي متوساط عادد السانابل

/م 2

فقد لوحظ أن مو ع ا لقرنة أعطس أعمس متوسط لهذل الصفة بما ( )225.92سانبمة/م 2ويرهاع السابب فاي ذلاا نلاس الصافات

الفيزياوية و الكيمياوية لمتربة التي أدت نلس زيادة هانزية العناصر الكبرى في الترباة نتيهاة الن فااض كاربوناات الكالسايوم و
ا متح وزيادة المادة العتوية مما أدى نلس زيادة العممي ات الفسامهية لمنباات ومنهاا عممياة التمثيال التاوئي وماا تيديام مان
زيادة في النمو ( .)29كما لوحظ من الهدول ( ) 3أن ننالا فرو معنوية نتيهة إلتاافة المحماول المغاذي نذ أعطاس التركياز
العالي  L4أعمس متوسط لهذل الصفة بم ( )239.83سنبمة/م 2متفو اا باذلا عماس تركياز  L1وربماا يعاود السابب فاي ذلاا
نلس الدور االيهابي الذي تقوم بم نذل المغذيات في زيادة كفاية عممية البنااي التاوئي مماا أدى نلاس زياادة عادد السانابل

ونذل النتيهة تتف

/م 2

مع ما توصل نليم ( 11و.)18

نما فيما يتعم بالتدا ل بين الموا ع و المغذيات هدول ( )4فقد أعطس مو ع القرنة مع التركيز العالي  L4أعمس متوسط
لهذل الصفة بماا ( )243.67سنبمة /م 2وربما يعود السبب في ذلا نلس ا تته الموا ع من حيث نسهة التربة واحتواي
تربة القرنة عمس أعمس كمية من العناصر الهانزة مما أدى نلس زيادة امتصاص النبات من نذل العناصر بسبب احتوائها

عمس ا ل نسب ة من كاربونات الكالسيوم و ا متح وزيادة المادة العتوية فيها ونتيهة لدور نذل المغذيات في زيادة النمو
مما انعكس ايهابيا في تحسين صفات النمو ونذل النتيهة تتف

مع ما توصل نليااااام (.)29
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عدد الحبوب /سنبمة

وهد من نتائ التحميل اإلحصائي المبينة في هدول ( )2أن نناا فرو

معنوية بين الموا ع في صفة عدد الحبوب/سنبمة

نذ لوحظ أن مو ع القرنة د تفو بإعطاي أعمس متوسط لهذل الصفة بم ()63.15حبة/سنبمة ويرهع السبب في ذلا نتيهة
ال تته الظروه البيئية ومنها التربة نتيهة ال تتفهما في محتوانا من ا متح والكربونات والمادة العتوية ومدى تأثيرنا

عمس هانزية العناصر الغذائية .

كما لوحظ من الهدول ( ) 3أن ننالا فرو

معنوية نتيهة إلتافة المحمول المغذي نذ أعطس التركيز العالي  L4أعمس

متوسط لهذل الصفة بم ( )64.85حبة /سنبمة متفو ا بذلا عمس تركيز  ، L1وربما يعود السبب في ذلا نلس الدور الذي
تيديم نذل المغذيات في رفع كفاية عممية التمثيل التوئي وزيادة نوات

التمثيل وتوفير فرصة مناسبة لتقميل حالة

اإلههاض في الزنيرات بفعل تنظيم تقميل التنافس فيما بينها وكذلا زيادة حبوب المقاح مما يزيد في حدوث عممية اإل صاب
.نما فيما يتعم بالتدا ل بين الموا ع و المغذيات هدول ( )4فقد أعطس مو ع القرنة مع التركيز العالي  L4أعمس متوسط

لهذل الصفة بماا ( ) 69.17حبة /سنبمة وربما يعود السبب في ذلا نلس زيادة كفاية عممية التمثيل التوئي وبالتالي زيادة
المنت

من مواد التمثيل مما وفر فرصة مناسبة لتقميل حالة التنافس فيما بينها فيقمل من اإلههاض وكذلا الدور الذي

ييديم البورون في ننبات ونمو ا نبوبة المقاحية وزيادة الكاربونيدرات الم تمفة في المناط الفعالة تل المرحمة التكاثرية

( . )21ونتيهة لمدور الذي تيديم نذل المغذيات المتافة والموهودة في التربة مما أدى نلس زيادة عدد الحبوب /سنبمة
ونذل النتيهة تتف

مع (.)19

وزن  500حبة (ذم)

وهد من نتائ التحميل اإلحصائي المبينة في هدول ( ) 2أن نناا فرو معنوية بين الموا ع في صفة وزن ألا  500حبة نذ
لوحظ أن مو ع القرنة د تفو بإعطاي أعمس متوسط لهذل الصفة بم ()15.55ذم ويرهع السبب في ذلا نتيهة ال تته
الترب في كل مو ع من موا ع الزراعة في الصفات الفيزياوية و الكيمياوية مما ييدي نلس زيادة في هانزية العناصر الغذائية

وبالتالي زيادة النمو مما ييدي نلس زيادة وزن الحبوب  .كما لوحظ من الهدول ( )3أن ننالا فرو معنوية نتيهة إلتافة
المحمول المغذي نذ أعطس التركيز العالي  L4أعمس متوسط لهذل الصفة بمااا ( )16.63ذم متفو ا بذلا عمس تركيز L1

وربما يعود السبب في ذلا نلس الدور الكبير الذي تيديم اإلتافات الم تمفة لمعناصر الغذائية في صفات النمو مما ييدي

نلس زيادة الا ( )Sourceوبالتالي زيادة المواد المتراكمة في الحبة .

نما فيما يتعم بالتدا ل بين الموا ع و المغذيات هدول ( )4فقد أعطس مو ع القرنة مع التركيز العالي  L4أعمس متوسط
لهذل الصفة بماا ( ) 17.10ذم وربما يعود السبب في ذلا نلس التواف

أو التوازن بين المغذيات المتافة وكذلا مدى

هانزية العناصر المغذية الموهودة في تربة الحقل والذي ييدي نلس أعطاي أفتل نمو تري والذي ييدي نلس زيادة نوات

التمثيل المتحركة بأتهاة المصب( )Sinkمن المصدر ( ) Sourceوبالتالي زيادة المواد المتراكمة في الحبة الواحدة ونذل
النتيهة تتف

مع ما توصل نلية (.)3

حاصل الحبوب ( طن/نا )

ومن تل نتائ التحميل اإلحصائي المبينة في هدول ( ) 2أن نناا فرو
لوحظ أن مو ع القرنة د تفو

معنوية بين الموا ع في صفة حاصل الحبوب نذ

بإعطاي أعمس متوسط لهذل الصفة بم ( ) 2.58طن/نا و هاي ذلا انعكاسا ايهابيا لتأثيرل

المعنوي في زيادة مكونات الحاصل وني عدد السنابل /م 2و وزن  500حبة و عدد الحبوب /السنبمة (هدول  .)2كما لوحظ
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من الهدول ( ) 3أن ننالا فرو

معنوية نتيهة إلتافة المحمول المغذي نذ أعطس التركيز العالي  L4أعمس متوسط لهذل

الصفة بمااا ( )2.95طن/نا متفو ا بذلا عمس تركيز  L1وتعد نذل الزيادة في حاصل الحبوب دليت الستهابة المحصول
لمتغذية بالعناصر المغذية وانعكاسا لكفاية الطريقة المستعممة ويرهع سبب تفو

التراكيز العالية في حاصل الحبوب نلس

تفو ها في مكونات الحاصل وني عدد السنابل/م 2وعدد الحبوب /سنبمة و وزن  500حبة (هدول  .)2أما فيما يتعم

بالتدا ل بين الموا ع و المغذيات هدول ( )4فقد أعطس مو ع القرنة مع التركيز العالي  L4أعمس متوسط لهذل الصفة بماا
( )3.11طن/نا وربما يعود السبب في ذلا نلس تفو

النباتات النامية في مو ع القرنة في مكونات الحاصل وني عدد

السنابل/م 2و عدد الحبوب/سنبمة و وزن  500حبة هدول ( )2ونذل النتيهة تتف

الحاصل الحيوي(طن/نا)

وهد من نتائ التحميل اإلحصائي المبينة في هدول ( ) 2أن نناا فرو
لوحظ أن مو ع القرنة د تفو

مع ما توصل أليم ( 3و . )4

معنوية بين الموا ع في صفة الحاصل الحيوي نذ

بإعطاي أعمس متوسط لهذل الصفة بم ( )6.11طن/نا ويعود السبب في ذلا نلس الزيادة

التي أحرزتها الموا ع المتفو ة في حاصل الحبوب ( )2بفعل زيادة مكوناتم المتأتي أصت من تفو

نباتات المو ع في

معدالت تراكم المادة الهافة بسبب توفر فرصة أفتل لزيادة كفاية عممية التمثيل التوئي مما انعكس عمس تحسين يم
متوسطات الحاصل الحيوي ( ش  +حبوب) واتفقت نذل النتيهة مع (  3و  .) 4كما لوحظ من الهدول ( )3أن ننالا
فرو

معنوية نتيهة إلتافة المحمول المغذي نذ أعطس التركيز العالي  L4أعمس متوسط لهذل الصفة بمااا ( )6.77طن/نا

متفو ا بذلا عمس تركيز  L1ونذل الزيادة في الحاصل الحيوي تعود نلس دور المغذيات في زيااادة الماااادة الهافااااة

(حبوب  +ش) ونذا يتف

مع ما توصل نليم ( 3و  . )4نما فيما يتعم بالتدا ل بين الموا ع و المغذيات هدول ( )4فقد

أعطس مو ع القرنة مع التركيز العالي  L4أعمس متوسط لهذل الصفة بماا ( )7.46طن/نا وربما يعود السبب في ذلا نلس
التوازن ا مثل بين العناصر المتافة والموهودة في التربة لييدي دور مهم وبصورة مثمس في زيادة الفعاليات الحيوية في

النبات والتي تنعكس عمس زيادة الحاصل الحيوي (حبوب  +ش) وتتف

نذل النتيهة مع ما توصل نلية ( 3و.)4

دليل الحصاد ()%

وتبين من نت ائ التحميل اإلحصائي المبينة في هدول ( ) 2أن نناا فرو
لوحظ أن مو ع القرنة د تفو

معنوية بين الموا ع في صفة دليل الحصاد نذ

بإعطاي أعمس متوسط لهذل الصفة بم ( )% 41.58ويرهع السبب في ذلا نتيهة لتوفر

العوامل التي دفعت نلس زيادة كفاية النباتات في المو ع المتفو
لوحظ من الهدول ( ) 3أن ننالا فرو

عن طري

زيادة المصدر وبالتالي زيادة المصب  .كما

معنوية نتيهة إلتافة المحمول المغذي نذ أعطس التركيز العالي  L4أعمس متوسط

لهذل الصفة بمااا ( )% 42.83متفو ا بذلا عمس تركيز  L1وربما يعود السبب في ذلا نلس دور المغذيات الميثر و الفعال
في زيادة حاصل الحبوب والحاصل الحيوي معا مما دفع باتهال زيادة دليل الحصاد  .نما فيما يتعم بالتدا ل بين الموا ع و

المغذيات هدول ( )4فقد أعطس مو ع القرنة مع تركيز  L2أعمس متوسط لهذل الصفة بماا ( )% 46.33ونذا مردة طبعا
نلس الزيادة الحاصمة في حاصل ا لحبوب ومعدل زيادة مكوناتم ا مر الذي أدى نلس زيادة دليل الحصاد.

االستنتاهات والتوصيات - :

نستنت من نذل التهربة أنمية التغذية الور ية باالمحمول المغاذي تحات ظاروه المنطقاة الهنوبياة  ،ونوصاي بإتاافة التركياز

العاالي ( ) 200هاازي باالمميون لمحصااول الحنطاة وأه اراي بحاوث لممحمااول المتااه عمااس محصاول الحنطااة ماع أه اراي بحااوث
لتراكيز م تمفة لهذا المحمول .
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The effect of spraying from macro and micro nutrients
trace elements as solution on yield and its component
of wheat (Triticum aestivum L.) under Basrah
environmental conditions .

K.H.Mohsen

K.K.Gaber AL- Asady

M.A.K.AL- abody

Field crop department - Agriculture College - University of Basrah

Abstract
Field experiments was conducted during the growing season of 2012 at two
locations (Qurna and Chibaiesh) to study four levels of trace elements solution (0,
100, 150 and 200 p.p.m) on wheat yield using variety Iba 95 .The experiment design
in both locations was R.C.B.D the treatment were in factorial arrangement .The
results showed significant differences for the characteristics under the study due
to treatments and their interaction .Qurna location gave higher grain yield (2.58
T/ha) compared to Chibaiesh (1.98 T/ha) yield differences were attributed to
differences in yield components ; number of spike/m2 , number of seed/spike and
weight of 500 seed (g).Spraying nutrient showed a significant effect for all traits
.The leaf nutrition in leval ( 200 p.p.m) gave a highest rat in number of spike /m2 .
number of grains per spike weight of 500 grain and grains yield (2.95 tan/h).The
interaction between the locations and sprayed micronutrient was significant effect
in, number of spike /m2 , number of grains per spike , weight of 100 grain and
grains yield (3.11 tan/h).
Keywords: spraying , macro and micro nutrients as solution , wheat
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