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تأثير مستويات من النتروجين و الرش بالحديد المخلبي في تركيز النتروجين و الحديد في التربة و النبات
تركي مفتن سعد */كلية الزراعة  /جامعة المثنى
ا صالة مناف عبد الخالق/كلية الزراعة  /جامعة المثنى
معلومات البحث
المستخلص
تاريخ قبول البحث
نفذت تجربة حقلية في محافظة المثنى جنوب العراق  ,خالل الموسم الشتوي للعام  2015لدراسة تأثير التسميد بالنتروجين بأربعة
02017/1/2
مستويات ) 0و  60و  180و ( 240كغم  Nهكتار  0-و الرش بالحديد بأربعة مستويات )  0و  50و  100و  )150ملغم  Feلتر
تاريخ استالم
في بعض صفات النمو و الحاصل للحنطة صنف رشيد  ,صممت التجربة بتصميم األلواح المنشقة و بثالث مكررات إذ احتل النتروجين
البحت
االلواح الرئيسية و احتل الحديد األلواح الثانوية  .أظهرت نتائج الدراسة إن هناك تفوق معنوي عند المستوى  N2في صفة ارتفاع
2016/11/8
النبات بلغت  109.2سم و المساحة الورقية  45.59سم 2و وزن  1000حبة  51.95غم و تركيز النتروجين في النبات  % 2.75و
محتوى النتروجين الجاهز بالتربة عند التزهير  32.31ملغم  Nكغم  0-تربة  .وان المستوى  N3قد تفوق في تركيز الحديد في النبات بلغ
Keywords
 98.12ملغم  Feكغم  0-مادة جافة و في محتوى الحديد الجاهز بالتربة عند التزهير  3.35ملغم  Feكغم  0-تربة مقارنة بمستوى
Nitrogen
المقارنة  .أما تأثير الحديد فقد أظهر المستوى  F3أعلى المعدالت مقارنة بمستوى المقارنة في صفة المساحة الورقية  47.53سم 2وفي
Soil
تركيز النتروجين في النبات  % 2.72و في تركيز الحديد في النبات  93.41ملغم  Feكغم  0-مادة جافة وفي محتوى النتروجين الجاهز
Iron
و الحديد الجاهز في التربة عند التزهير  ,و تفوق المستوى  F2في بعض الصفات األخرى كاالرتفاع بلغ  107.3سم .و تفوقت معاملة
Local
التداخل  N3 F3على معاملة المقارنة  N0 F0لكنها لم تختلف مع كثير من معامالت التداخل في جميع الصفات السابقة الذكر .

Effect of levels of N and foliar application of Fe on N and Fe concentration in soil and plant
*Turki Muftin Sa'ad, College of Agric., Muthanna Univ.
Asalah Munaf Abd AL Khaleq, College of Agric., Muthanna Univ.

Abstract
A field experiment was carried out in Al-Muthanna province, southern Iraq, 2015 to study the effect of nitrogen in four
levels (0, 60, 180, 240) kg N ha -1 and foliar application of iron (0,50,100,150) mg Fe l -1 on growth and yield of wheat AlRashid variety. Split plot design of two factors was used in this study, nitrogen the main plot and iron was the sub plot. N3
treatment significantly excelled N 2 in the plant height 109.2 cm and leaf area of 45.59 cm 2 and weight of a 1000 grain
51.95 g and the N content of plant 2.75% and N available in soil at flowering stage 32.31 mg N Kg -1 soil dry. the N3
level gave highest values of Iron concentration in plant 98.12 mg Fe reached Kg -1 dry matter and Fe available in the soil
at flowering stage 3.35 mg Fe Kg -1 soil, as compared to the control. Iron F3 treatment showed the highest leaf area 47.53
cm 2 and N concentration in plant 2.72% and the iron concentration in plant 93.41 mg Fe Kg -1 dry matter and the
nitrogen available and available-iron ratios in the soil at flowering , the F2 level was superior for plant height was 107.3
cm, as compared to check. N 3 F3 treatment was superior over all, particularly control.
*Corresponding author :E-mail fallah–Al hassan@qu.edu.iq
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المقدمة

المغذيات المهمة لنمو النبات كونه يدخل في تركيب المكونات

تعد الحنطة من المحاصيل المهمة ذات القيمة الغذائية الجيدة

األساسية للخاليا النباتية و عمليات األكسدة و االختزال و التي

لموازنة الجيدة بين البروتينات و الكاربوهيدرات و األمالح

تحدث ضمن عمليات التنفس و التركيب الضوئي و يؤدي وظائف

المعدنية و الفيتامينات التي يحتاجها اإلنسان في غذائه ( Wilise ,

الحوامض النووية  ( RNAعيسى . ) 0991 ,تتعرض لمغذيات

 , )1962يحتاج هذا المحصول العناصر الصغرى بكميات محددة

الكبرى و الصغرى إلى التثبيت و الفقد و الترسيب عند إضافتها

مقارنة بالعناصر الكبرى .يعد النتروجين من العناصر المهمة التي

إلى الترب العراقية ألنها تتميز باحتوائها على كميات كبيرة من

تحتاجها النباتات بكثرة و بكميات عالية لذلك فهو يعد من العناصر

كربونات الكالسيوم و الطين وذات درجة تفاعل قاعدي مما يسبب

الكبرى التي تساعد في زيادة النمو الخضري للنباتات و زيادة

عدم استفادة النبات منها لذلك دفع الباحثين إليجاد طرائق بديلة

حاصل الحبوب و زياد ة الكلوتين في الحبوب لزيادة صفة الخبازية

للتغذية األرضية والتي منها التغذية الورقية التي تعد احد العوامل

و رفع كفاءة المجموع الخضري في تصنيع األحماض األمينية و

في الحد من الفقد فضال عن أنها تمتاز بتكاليف قليلة و كذلك التقليل

التي تنتقل للحبوب ( حسن و آخرون  . ) 0991 ,يعد الحديد من

من األسمدة المستعملة و بالتالي الحد من تلوث التربة و رفع كفاءة
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بينهما الذي يعطي أعلى إنتاج .

األسمدة المستعملة ( . ) AL-Taie , 2004لذا تهدف هذه الدراسة
إلى معرفة المستوى المناسب من النتروجين و الحديد و التداخل
المواد و طرائق العمل

درجة تفاعل التربة

نفذت تجربة حقلية في الموسم الشتوي للعام  2102في إحدى

 pHقدرت درجة تفاعل التربة باستعمال جهاز , PH - Meter

محطات األبحاث التابعة لكلية الزراعة  /جامعة المثنى و الواقعة

وفق طريقة ()1958 , Jackson

على نهر الفرات في مدينة السماوة  /محافظة المثنى  .على نهر

االيصالية الكهربائية EC

الفرات في مدينة السماوة  /محافظة المثنى  .و قد تم اخذ عينة من

تم القياس باستعمال جهاز  , Conductivity Bridgeوحسب

تربة الدراسة و تم دراسة بعض الصفات الفيزيائية و الكيميائية

الطريقة الواردة في ( . )1958 , Jackson
المادة العضوية  :قدرت المادة العضوية بطريقة ( Black and

لها كما في جدول ( .)0و قد صممت التجربة وفق تصميم األلواح
المنشقة وبثالث مكررات إذ احتل النتروجين االلواح الرئيسية و

 , ) walkelyوكما وردة في ) . ) 1965 , Black

الحديد االلواح الثانوية وحللت البيانات باستخدام برنامج Gen

البوتاسيوم الجاهز
تم تقدير ايون البوتاسيوم باستخالصه بمحلول خالت األمونيوم

 Stat Release 12.1و قورنت المتوسطات باستخدام اختبار
أقل فرق معنوي ) ) L.S.Dعند مستوى معنوية ) . ) 0.05و تم

) (1Nوبعدها تم التقدير بجهاز اللهب الضوئي Flame-

إضافة سماد سوبر فوسفات الكالسيوم الثالثي (( %20( (TSP

 , Photometerوكما ورد في ). (1965 , Black

 Pوبمستوى  100كغم Pهكتار  , 0-وكذلك إضافة سماد كبريتات

الفسفور الجاهز

البوتاسيوم ( )K % 41.5كمصدر للبوتاسيوم وبمستوى  120كغم

تم استخالص الفسفور باستعمال  (0.5N) NaHCO 3كما ورد

Kهكتار  0-هذه األسمدة تم إضافتها عند الزراعة نثرا و لجميع

في طريقة  Olsenثم طور اللون بمولبيدات األمونيوم وحامض

الوحدات التجريبية وأضيف سماد اليوريا ( ) N %46كمصدر

األسكوربيك وقدر بجهاز المطياف الضوئي على طول موجي

للنتروجين و بمستويات أربعة ) 0و  60و  180و ( 240كغم N

قدره  882نانوميتر  ,حسب ما ورد في (  Pageوآخرون

هكتار

0-

.)1982,

وجزء كل مستوى من المستويات إلى ثالث دفعات

وأضيفت كل دفعة ضمن مرحلة من مراحل نمو النبات  ,إذ

النتروجين الجاهز

أضيفت الدفعة األولى عند مرحلة التفرعات والدفعة الثانية عند

قدر ايون االمونيوم بطريقة االستخالص بمحلول )(2N KCl

مرحلة االستطالة و الثالثة أضيفت عند مرحلة التزهير  .تم

وباستعمال اوكسيد المغنيسيوم  MgOثم تقطي ره بعد التبخير من

استخدام الحديد المخلبي ( )Fe-EDDHA 6%كمصدر للحديد

خالل جهاز المايكروكلدال تبعا لطريقة (1965) Bremner

0-

والموضحة في  . (1965) Blackو بعد استخالص ايون

وقد جزء كل تركيز من التراكيز ال سابقة إلى ثالث دفعات أضيفت

االمونيوم تم اختزال ايون النترات من خالل سبيكة Devarda

كل دفعة في مرحلة من مراحل نمو النبات  ,إذ أضيفت الدفعة

 alloyثم التقطير بجهاز المايكروكلدال وفق طريقة )(1965

األولى عند مرحلة االستطالة والدفعة الثانية عند مرحلة البطان

 Bremnerالموضحة في . (1965) Black

والثالثة عند التزهير  .زرعت بذور الحنطة صنف رشيد على

الحديد الجاهز

خطوط و تضمن كل لوح تجريبي  10خطوط و بمساحة  4م للوح

تم أستخالص الحديد الجاهز وحسب طريقة

وبأربعة تراكيز ) 0

و  50و  100و  ) 150ملغم  Feلتر

الواحد .

) (1978

تحاليل حجم دقائق التربة

 CaCl2 .2H2 O + TEAوالمعدل عند  7.3 pHثم قدر الجاهز

تم تقدير التوزيع الحجمي لمفصــــوالت التربة

بطريقة

 Norvellبأستخدام محلول

& Lindsaay

بأستخدام جهاز الطيف الذري

DTPA +

Atomic Absorption

)  , (pipette methodsو حسب الطريقـــة الواردة فــــي (

 Spectrophotometricوعلى طول موجي . nm 248.3

.)1965 , Black

ارتفاع النبات
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تم حسابها من عشرة نباتات اختيرت عشوائيا ولجميع األوراق

تم حسابه من عشرة نباتات و من قاعدة النبات المالمسة للتربة
إلى حد السفأ .

ووفقا لمعادلة  .(1975( Thomasالمساحة الورقية = الطول x

المساحة الورقية

العرض . 0.95 x

وزن 1000حبة

تركيز الحديد في النبات عند التزهير

حسبت من وزن  1000حبة أخذت عشوائيا من حاصل حبوب

تم هضم العينة النباتية بالخليط الحامضي , HClO 4 + HNO 3

كل وحدة تجريبية .

ثم تم تقدير تركيز الحديد باستخدام جهاز الطيف الذري وعلى

تركيز النتروجين في النبات عند التزهير  :قدر البتروجين في

طول موجي

النبات باستعمال جهاز المايكروكلدال حسب طريقة Bremner

). (1958

 nm 284.3وكما موصوف في( Jackson

وكما وردت في  Pageوآخرون (. )1982
جدول ( .)0بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة قبل الزراعة
 PHفي مستخلص 0:0

7.2

)  Ec (ds m-1في مستخلص 0:0

4.6

المادة العضوية (غم كغم  0-تربة )

18

رمل

110

غرين

480

طين

410

مفصوالت التربة ( غم كغم  0-تربة )

صنف النسجة

Silty Clay

العناصر الجاهز

N

23.36

ملغم كغم  0-تربة جافة

P

14.18

K

204

Fe

1.82

وبالتالي زيادة امتصاصه من قبل النبات  ,و زيتادة نشتاط العمليتات

النتائج و المناقشة

الحيويتة وبمتتا أن النتتروجين متتن المغتذيات ستتريعة الحركتة بالنبتتات

ارتفاع النبات :

فينتقتتل لزجتتزاء والنمتتوات الحديثتتة  ,ويزيتتد متتن انقستتام الخاليتتا و

بينتتت نتتتائج جتتدول ( )2أن إضتتافة الستتماد النتروجينتتي بمستتتويات

استطالتها وبالتالي زيادة ارتفاع النبات  ,وأيضا يعمتل علتى تكتوين

مختلفتتة قتتد اظهتتر تتتأثيرا معنويتتا فتتي ارتفتتاع النبتتات قياستتا بمعاملتتة

و تنظيم حتامض الجبترلين التذي بتدوره يجعتل النبتات أكثتر ستمكا و

المقارنة (بتدون إضتافة )  .إذ حققتت مستتويات اإلضتافة  N1و N2

يمنعتته متتتن الرقتتاد  .وهتتتذه النتتتتائج تتفتتق متتتع متتا وجتتتده المرجتتتاني

و  N3متوسطات قدرها  102.8و  109.2و  111.9سم بالتتابع

( )2005و  Winkaaraو )2009( Buahوعبتتد و و آختترون

وبنستتب زيتتتادة بلغتتت  .6.6و  02621و  % 0.611عتتتن معاملتتتة

( . )2011ويالحتتت متتتن جتتتدول ( )2أن رش الحديتتتد علتتتى الجتتتزء

المقارنتة والتتتي ستتجلت اقتتل متوستط قتتدره  96.4ستتم  ,ويالح ت إن

الخضتتري للنبتتات قتتد أدى إلتتى حصتتول زيتتادة معنويتتة فتتي ارتفتتاع

المستوى  N3قد تفتوق معنويتا علتى جميتع المستتويات األخترى عتدا

النبتتات قياستتا بمعاملتتتة المق ارنتتة (بتتتدون رش) إذ حققتتت مستتتتويات

المستوى  N2إذ لم يختلتف معته معنويتا  .ويمكتن تفستير الزيتادة فتي

الترش  F1و  F2و  F3متوستطات قتتدرها

 103.4و 107.3و

ارتفتاع النبتات إلتتى زيتادة جاهزيتتة النتتروجين فتتي المحتيط الجتتذري

 109.6ستم بالتتتابع وبنستب زيتادة بلغتت 7.40
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و

% 9.70

بالتتتابع للمستتوين  F2و F3عتن معاملتة المقارنتة والتتي ستجلت اقتل

األهمية الكبيرة في عمليات التمثيل الضتوئي والتتنفس ممتا يزيتد متن

متوسط قدره  99.9سم  ,ويالح إن المستوى  F3قتد تفتوق معنويتا

فعاليتة النبتات المتصتاص المغتذيات ومتن ثتم زيتادة االرتفتاع وهتتذه

على جميع مستتويات الترش األخترى عتدا مستتوى  F2إذ لتم يختلتف

النتيجتتتتة تتفتتتتق متتتتع متتتتا ذكتتتتره  Ghorbaniوآختتتترون ( )2009و

معته معنويتتا  ,و أن المستتتوى  F2لتتم يختلتتف معنويتتا عتتن  F1و أنتته

الخزرجتي ( )2011و التميمتي و التتوطيفي ( .)2015كمتا و يالح ت

بتدوره لتتم يختلتتف عتتن المقارنتة .إن زيتتادة معتتدالت ارتفتتاع النبتتات

متن الجتتدول ( )2أعتاله أن معاملتتة التتتداخل  N 3 F3قتد أعطتتت أعلتتى

يعتتزى إلتتى التتدور الفعتتال للحديتتد فتتي عمليتتات انقستتام الخاليتتا وفتتي

متوسط بلغ  114.1سم وبنسبة زيادة بلغت  % 26.35عتن معاملتة

تكتتوين العديتتد متتن مركبتتات الستتايتوكرومات و الفيرودوكستتين ذات

المقارنتتتتة  N 0 F0التتتتتي أعطتتتتت اقتتتتتل متوستتتتط بلتتتتغ  90.3ستتتتتم .

جدول ( .)2تأثير مستويات النتروجين و الرش بالحديد و التداخل بينهما في ارتفاع النبات (سم) .
مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين
(كغم هكتار )0-

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

90.3

93.3

98.6

103.4

96.4

N1

95.4

101.4

105.9

108.5

102.8

N2

104.8

107.4

111.9

112.7

109.2

N3

109.1

111.5

113.1

114.1

111.9

المتوسط

99.9

103.4

107.3

109.6

L.S.D

N*F

F

N

8.2

4.1

4.1

المساحة الورقية

رش الحديد بمستويات مختلفة لم يكن له تأثير معنوي في زيادة

أظهرت نتائج جدول ( )3زيادة في معدالت المساحة الورقية

المساحة الورقية عدا المستوى  F3الذي أعطى أعلى متوسط بلغ

و

 47.53سم 2وبنسبة زيادة بلغت  % 12.63مقارنة مع معاملة

 45.59و  49.21سم 2بالتتابع لمستويات اإلضافة  N1و  N2و

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

للنبات مع زيادة إضافة السماد النتروجيني بلغت 43.26

 N 3وبنسب زيادة  12.48و  %21.41للمستوين  N 2و N3

المستوى

بالتتابع نسبة لمستوى المقارنة الذي أعطى أقل متوسط 40.53

اختلف معنويا عن المستوى . F0أم ا المستويات األخرى لم تختلف

إن المستوى  N3قد تفوق معنويا على جميع

معنويا فيما بينها  .وتعود زيادة المساحة الورقية بزيادة الحديد إلى

المستويات عدا المستوى . N 2وكذلك المستوى  N2لم يتفوق

دور الحديد في تكوين الكلوروفيل في النبات ومشاركته في

معنويا على المستوى  N1وهو بدوره لم يتفوق على معاملة

العمليات الحيوية واالنقسام داخل الخاليا مما يعمل على زيادة

المقارنة .تعود هذه الزيادة إلى دور النتروجين المهم في الوظائف

كفاءة النبات على النمو وزيادة المساحة الورقية وهذا ما أشار له

الفسلجية داخل النبات إذ يدخل في تركيب األحماض النووية (

التميمي و آخرون ( )2014و التميمي و الوطيفي ( (2015كما و

سم . 2يالح

 F3لم يختلف معنويا عن المستويين  F2 , F1ولكنه

2

 (RNA , DNAو إنزيمات السايتوكروم الضرورية لعملية

إن معاملة التداخل  N3 F3قد أعطت أعلى متوسط بلغ  52.39سم

التنفس و التركيب الضوئي وتكوين الكلوروفيل وكذلك له دور

وبنسبة زيادة بلغت  % 37.03عن معاملة المقارنة التي أعطت

مهم في زيادة إنتاج األوكسين الذي يساهم في تنشيط المجموع

اقل متوسط بلغ  38.23سم , 2ويالح إن معاملة التداخل N 3 F3

الخضري ( حسن  )1990 ,وهذا يتفق مع ما توصل إليه االلوسي

لم تختلف معنويا مع كثير من معامالت التداخل .

( )2001و سالمة وآخرون ( .(2007ولوح من جدول ( )3أن

28

جدول ( .)3تأثير التسميد بالنتروجين و الرش بالحديد و التداخل بينهما في المساحة الورقية (سم. )2
مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين (كغم
هكتار )0-

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

38.23

39.92

40.88

43.09

40.53

N1

40.26

42.98

44.56

45.24

43.26

N2

44.05

44.58

48.50

49.42

45.59

N3

46.28

48.19

50.01

52.39

49.21

المتوسط

42.20

43.91

45.98

47.53

L.S.D

N*F

F

N

9.31

4.65

4.65

وزن  1000حبة غم

فضال عن زيادة البروتينات الذائبة التي تنتقل إلى الحبوب وبالتالي

يالح من جدول ( )6أن هناك زيادة في وزن 1000حبة بازدياد

ينعكس على زيادة وزن الحبوب وهذا ما أشار له الوائلي (

مستوى إضافة النتروجين  ,إذ أعطت المستويات  N 1و  N2و N3

(2002و المرجاني ( )2005و جدوع و فرج ( . )2015و أظهر

أعلى متوسطات بلغت  48.44و 51.95و  54.02غم وبنسبة

جدول ( ) 6أن رش الحديد بمستويات مختلفة لم يكن له أي تأثير

زيادة بلغت  13.47و % 17.99بالتتابع  N2و  N3عن مستوى

معنوي يذكر في صفة وزن  1000حبة (غم)  .و أشارت نتائج

أن

التداخل معاملة التداخل  N3 F3قد أعطت أعلى متوسط بلغ 56.33

المستوى  N3قد تفوق على جميع مستويات اإلضافة أخرى ما عدا

غم وبنسبة زيادة بلغت  % 24.62عن معاملة المقارنة التي

المستوى  , N2و أن المستوى  N 2لم يختلف معنويا مع المستوى

أعطت أقل متوسط بلغ  45.20غم  ,ويالح

من الجدول أن

 N 1وهو بدوره لم يختلف معنويا مع معاملة المقارنة  .وتعزى

معاملة التداخل  N3 F3لم تتفوق معنويا على كثير من معامالت

الزيادة إلى دور النتروجين الممتص من خالل المجموع لخضري

التداخل عدا معامالت  N0 F0و  N0 F1و  N0 F2و  N1 F0و

في رفع كفاءة السفا على إنتاج النشا والذي يتحول إلى سكريات,

.N1 F1

المقارنة إذ أعطى اقل متوسط بلغ  45.78غم  ,ويالح

جدول ( .)4تأثير التسميد بالنتروجين و الرش بالحديد و التداخل بينهما في وزن  1000حبة (غم)
مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين (كغم
هكتار )0-

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

45.20

45.23

46.23

46.46

45.78

N1

45.50

46.33

50.73

51.20

48.44

N2

50.56

50.96

52.10

54.20

51.95

N3

51.66

52.70

55.40

56.33

54.02

المتوسط

48.23

48.80

51.11

52.04

L.S.D

F
N.S

N*F
10.46

تركيز النتروجين في النبات عند التزهير ()%
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N
5.23

يوضح جدول ( )5تأثير إضافة مستويات من النتروجين و الرش

مستوى المقارنة .وقد تعود هذه الزيادة إلى دور الحديد في تنشيط

بالحديد في تركيز النتروجين ( . )%إذ أدت إضافة مستويات من

العمليات الحيوية كالتنفس والتركيب الضوئي

و الكلوروفيل

السماد النتروجيني إلى زيادة معنوية بين مستويات التجربة عدا

وبالتالي زيادة الطاقة ونمو الخضري مما ينعكس على نمو الجذور

بين مستويين  N2و  N3إذ لم يكن هناك فرق معنوي بينهما  ,إذ

وازدياد امتصاص العناصر من التربة وزيادة تركيزها بالنبات

حققت مستويات اإلضافة  N 1و  N2و  N3متوسطات قدرها

االلولسي و آخرون ( )2005و الدليمي و الدراجي (.) 2106

 2.48و 2.75و %2.98بالتتابع عن مستوى المقارنة التي حققت

ويالح من الجدول ( )5من التداخل بين التسميد النتروجيني و

اقل متوسط  , %2.12و بلغت نسبة الزيادة  16.98و 29.72و

الرش بالحديد أن هناك زيادة معنوية في تركيز النتروجين في

 % 40.57بالتتابع مقارنة بمستوى المقارنة  .السبب في ذلك هو

النبات بين معامالت التداخل إذ تفوقت معاملة التداخل

زيادة جاهزية و تركيز النتروجين بالتربة وبمحيط الجذور

معنويا وبمتوسط قدره  %3.07عن معاملة المقارنة  N 0 F0ذات

وتوزيعه المتجانس مع زي ادة اإلضافة مما يرفع كفاءة الجذور

األقل متوسط وقدره  % 2.05وبنسبة زيادة  % 49.76عن

على تمثيل اكبر كمية من النتروجين وبالتالي زيادة تركيزه بالنبات

 N3 Fلم تتفوق

.وهذا يتفق مع نتائج  Block Showوآخرون ((2002

مستوى المقارنة  .ويالح أن معاملة التداخل

3

3

N3F

و

معنويا على كثير من المعامالت وأن التفوق المعنوي بدأ من

فرحان (  (2005والمرجاني ( . (2005ولوح من ذات الجدول

معاملة التداخل  N1 F2وصوال إلى معاملة المقارنة  .إن السبب

أن رش الحديد بمستويات مختلفة على المجموع الخضري للنبات

في زيادة معدل النتروجين الممتص ربما يعود إلى دور كل من

ل م يؤد إلى زيادة معنوية بين مستويات التجربة عدا بين المستويين

التسميد األرضي بالنتروجين والرش بالحديد ودورها المتداخل في

 Fو  F3إذ كان هناك فرق معنوي بينهما  ,فقد حقق المستوى

تنشيط العمليات الحيوية المختلفة للخلية النباتية وبالتالي زيادة

0

امتصاص العناصر مما ينعكس على التركيز.

 F3أعلى متوسط قدره  %2.72مقارنة بمعاملة المقارنة إذ حققت
اقل متوسط قدره  , %2.46وبنسبة زيادة بلغت % 10.57عن

جدول ( .)5تأثير التسميد بالنتروجين و الرش بالحديد في تركيز النتروجين في النبات ()%
0مستويات الحديد ملغم لتر
مستويات النتروجين كغم .هكتار

0-

المتوسط
F0

F1

F2

F3

N0

2.05

2.09

2.15

2.20

2.12

N1

2.37

2.40

2.49

2.68

2.48

N2

2.64

2.68

2.73

2.94

2.75

N3

2.79

3.00

3.05

3.07

2.98

المتوسط

2.46

2.54

2.60

2.72

N*F
0.45

F
0.22

L.S.D

تركيز الحديد في النبات عند التزهير ( ملغم  Feكغم

0-

متوسطات قدرها  80.59و91.98

مادة

N
0.22

و  98.12ملغم  Feكغم

0-

جافة)

مادة جافة و بنسب زيادة بلغت 8.65

يشير جدول ( ).أن إضافة السماد النتروجيني و بمستويات

بالتتابع عن مستوى المقارنة الذي سجل اقل متوسط قدره 74.17
0-

و  24.01و %32.29

مختلفة قد أظهر زيادة معنوية في تركيز الحديد مقارنة بمستوى

ملغم  Feكغم

المقارنة بدون إضافة  ,حيث حققت المستويات  N 1و  N2و N3

معنويا على جميع مستويات اإلضافة األخرى  .وتعود الزيادة إلى
28

مادة جافة  .ويالح أن المستوى  N3قد تفوق

دور النتروجين في زيادة قدرة الجذور على امتصاص الحديد

النبات كما انه عنصر بطئ الحركة داخل أنسجة النبات حتى من

ونقله عبر مجموعة بروتينات ( ) IRT proteinsو كذلك يعمل

األوراق القديمة للحديثة لذلك يفضل رشه على النبات  .وهذه

عن طريق األكسدة على خفض  pHو بالتالي تحول الحديد من

النتيجة تتفق مع ما جاء به المحمدي (  ) 2005و  Celikو

صيغته الثالثية إلى ثنائية قادر النبات على امتصاصه و يعمل

آخرون ( ) 2010واحمد والعارضي ( )2013و الدليمي و

النتروجين على زيادة نمو النبات و بالتالي زيادة امتصاص الحديد

الدراجي ( )2106و يظهر جدول ( ).أن التداخل بين إضافة

مما ينعكس إيجابا على تركيزه داخل النبات  Kutmanو آخرون

السماد النتروجيني والرش بالحديد قد أدى إلى زيادة معنوية في

( )2101و جنو واخرون (  . )2102و يالح من جدول ( ).أن

هذه الصفة  ,حيث تفوقت معاملة التداخل  N3 F3على جميع

رش الحديد على المجموع الخضري قد أدى إلى زيادة تركيز

المعامالت األخرى عدا المعاملة  N3F2حيث لم تتفوق معنويا

الحديد في النبات مقارنة بمستوى المقارنة  ,حيث حققت مستويات

عليها  ,وأعطيت هاتان المع املتان أعلى متوسطين بلغا  101.7و

اإلضافة  F1و  Fو  F3أعلى متوسطات بلغت  83.61و

 103.76ملغم  Feكغم  0-مادة جافة وبنسب زيادة بلغت  52.90و

89.81و  93.41ملغم  Feكغم  0-مادة جافة و بنسب زيادة بلغت

 %56.00بالتتابع عن معاملة المقارنة التي أعطت اقل متوسط بلغ

 7.34و 15.30و  % 19.92بالتتابع عن مستوى المقارنة الذي
حقق اقل متوسط بلغ  77.89ملغم  . Feكغم

0-

 66.51ملغم  . Feكغم

0-

مادة جافة  .قد تعود الزيادة إلى زيادة

مادة جافة ,

إضافة السماد النتروجيني ودوره في خفض  PHالتربة وزيادة

ويالح أن المستوى  F3قد حقق زيادة معنوية على باقي مستويات

جاهزية الحديد و بالتالي امتصاصه من قبل النبات جنو واخرون

اإلضافة األخرى  .وقد تعود الزيادة في محتوى الحديد في النبات

( ) 2102و كذلك رش الحديد بمستويات مختلفة و دوره في زيادة

إلى زيادة كميته بمحلول الرش مما ينعكس على زيادة محتواه في

نمو النبات وزيادة امتصاصه للمغذيات.

جدول ( ) 6تأثير التسميد بالنتروجين و الرش بالحديد والتداخل بينهما في تركيز الحديد في الحبوب (ملغم  Feكغم  0-مادة جافة)
مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين (كغم هكتار )0-

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

66.51

73.6

75.32

81.26

74.17

N1

69.06

78.43

85.7

89.20

80.59

N2

83.53

88.45

96.53

99.43

91.98

N3

92.46

94.56

101.7

103.76

98.12

المتوسط

77.89

83.61

89.81

93.41

L.S.D

N*F

F

N

3.83

1.91

1.19

النتروجين الجاهز في التربة عند التزهير ( ملغم  Nكغم  0-تربة
)
يوضح الجدول ( )7تأثير إضافة السماد النتروجيني بمستويات

ملغم  Nكغم

معنويا على جميع المستويات عدا المستوى  , N 2و أن المستوى
 N2لم يتفوق معنويا على المستوى  . N1هذه النتائج تبين الدور

مختلفة على قيم النتروجين الجاهز في التربة عند فترة التزهير ,

االيجابي للتسميد النتروجيني في زيادة كمية النتروجين الجاهز في

إذ أدت زيادة مستويات النتروجين إلى زيادة قيم النتروجين الجاهز
و بمتوسطات قدرها  28.12و  32.31و  35.71ملغم  Nكغم

0-

تربة  .ويالح من الجدول أن المستوى  N 3تفوق

التربة مع زيادة اإلضافة مقارنة مع معاملة المقارنة ومع كمية

0-

النتروجين في التربة قبل الزراعة جدول ( )0ألنه من العناصر

تربة بالتتابع لمستويات اإلضافة  N 1و  N2و  N3بالتتابع وبنسب

التي يزداد خزينها بإضافة المصادر العضوية و المعدنية وهذه

زيادة بلغت  27.76و  46.79و  %62.24عن مستوى المقارنة

تتفق مع ما توصل إليه فرحان ( (2005و اليساري ( ) 2012و

والتي أعطت أقل متوسط لتركيز النتروجين بالتربة بلغ 22.01
22

أظهرت نتائج جدول ( )7أن تأثير الرش بمستويات مختلفة من

النتروجين فبالتالي ظهر تأثير الزيادة بقيم النتروجين  .ولوح من

الحديد على قيم النتروجين الجاهز بالتربة عند فترة التزهير لم يؤد

نتائج التداخل أن معاملة التداخل  N3 F3قد تفوقت معنويا وأعطت

إلى حدوث فروق معنوية بين المعامالت ,ما عدا الفرق المعنوي

متوسط قدره 38.81

ملغم  Nكغم  0-تربة عن معاملة المقارنة

بين المستوى  F3الذي بلغ متوسطه  32.63ملغم  Nكغم  0-تربة

 N0 F0التي أعطت أقل متوسط وقدره  20.86ملغم  Nكغم  0-تربة

مقارنة مع مستوى المقارنة  F0الذي أعطى أقل متوسط قدره

وبنسبة زيادة بلغت  % 86.06عن معاملة المقارنة  ,لكن متوسط

تربة وبنسبة زيادة بلغت , % 23.64

هذه المعاملة لم يختلف معنويا مع أغلب معامالت التداخل .

 26.39ملغم  Nكغم

0-

ربما الزيادة تعود إلى إن التربة تم إضافة إليها مستويات من
جدول ( ) 7تأثير التسميد بالنتروجين و الرش بالحديد و التداخل بينهما في النتروجين الجاهز في التربة عند التزهير ( ملغم  Nكغم  0-تربة ) .

مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين (كغم هكتار )0-

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

20.86

21.43

21.89

22.21

22.01

N1

25.80

26.48

29.04

61.81

28.12

N2

26.83

30.95

34.80

36.69

32.31

N3

32.10

34.96

37.00

38.81

35.71

المتوسط

26.39

28.45

30.68

32.63

L.S.D

N*F
12.06

F
6.03

N
6.03

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

متوسط بلغ  3.10ملغم  Feكغم

يالح من جدول ( )9أن إضافة النتروجين وبمستويات مختلفة قد

 % 24.00عن مستوى المقارنة الذي أعطى أقل متوسط بلغ

اثر معنويا في قيم الحديد الجاهز بالتربة  ,إذ أعطى المستوى N3

 2.50ملغم  Feكغم

أعلى متوسط بلغ  3.35ملغم  Feكغم  0-تربة وبنسبة زيادة 44.39
 Feكغم

0-

تربة  ,و أن المستويات األخرى لم تختلف

فيما بينها معنويا وهذه تتفق مع حصل عليه الخزرجي (. )2100

 %عن مستوى المقارنة الذي أعطى اقل متوسط بلغ  2.32ملغم
0-

0-

ت ربة وبنسبة زيادة بلغت

و يالح من نتائج التداخل أن المعاملة  N 3 F3قد أعطت أعلى

تربة  ,و أن المستوى  N3تفوق معنويا على باقي

متوسط بلغ  3.93ملغم  Feكغم

المستويات ما عدا المستوى  , N 2و أن باقي المستويات لم تختلف

0-

تربة وبنسبة زيادة بلغت

 % 48.20عن معاملة المقارنة التي أعطت اقل متوسط بلغ 2.28

مع بعضها معنويا و كذلك مقارنة بكمية الحديد في التربة قبل

ملغم  Feكغم

الزراعة جدول ( , )0و تعود الزيادة ربما إلى تأثير سماد اليوريا

0-

تربة  ,و لم تتفوق معنويا على اغلب معامالت

التداخل.

المضاف في التربة وتحرر ايونات الهيدروجين بعد تحول اليوريا

نستنتج مما سبق أن إضافة السماد النتروجيني و الرش بالحديد

إلى نتر ات والذي يؤثر في جاهزية العناصر الغذائية ومنها الحديد

كان له األثر في الصفات المدروسة و أعطى نتائج معنوية لبعض

في التربة ( جبر وراهي . ) 2000,و ظهر من جدول ( )1أن

الصفات كذلك التداخل بين السمادين اثر معنويا في صفات النبات

رش الحديد بمستويات مختلفة لم يؤثر معنويا في قيم الحديد الجاهز

و التربة المدروسة  .و نوصي بمزيد من الدراسات و بمستويات

بالتربة عند فترة التزهير  ,عدا المستوى  F3الذي أعطى أعلى

مختلفة على نفس المحصول و محاصيل أخرى.

جدول ( ) 1تأثير التسميد بالنتروجين والرش بالحديد و التداخل بينهما في الحديد الجاهز في التربة عند مرحلة التزهير (ملغم  Feكغم  0-تربة ) .

مستويات الحديد( ملغم لتر )0-

مستويات النتروجين (كغم هكتار )0-
28

المتوسط

F0

F1

F2

F3

N0

2.28

2.29

2.35

2.36

2.32

N1

2.34

2.35

2.64

2.73

2.51

N2

2.55

2.56

3.33

3.39

2.96

N3

2.82

2.87

3.81

3.93

3.35

المتوسط

2.50

2.51

3.03

3.10

L.S.D

N*F

F

N

1.28

0.64

0.64
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