مجلة المثنى للعلوم الزراعية
المجلد األول – العدد االول حزيران 2013

JMAS
ISSN:2226-4086 Volume: 1 No:1 JUN:2013

تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للموزالعراقً
المزروع فً جنوب العراق
Musa Paradisica L . Var Sapientum
( L . ) Oktze
محمود شاكر عبد الواحد
جامعة ذي قار /كلٌة الزراعة واالهوار
الخالصة:
2010
أجرٌت الدراسة فً قضاء ابً الخصٌب –محافظة البصرة خالل موسم النمو
20
بهدؾ معرفة تأثٌر التسمٌد الورقً بالحدٌد وذلك برش الحدٌد المخلبً بتركٌزٌن (
و )ppm()40إضافة إلى معاملة المقارنة وقد بٌنت النتائج أن معامالت الرش بالحدٌد المخلبً
أثرت معنوٌا فً الصفات الفٌزٌائٌة لثمار الموز عدا قطر الثمرة التً لم تتأثر معنوٌا بمعاملتً
الرش بالتركٌزٌن من الحدٌد المخلبً حٌث بلػ وزن الثمرة فً معاملة الرش بالتركٌز
 103.2( ppm40ؼم) بنسبة زٌادة ( .)%4.87بٌنما بلػ أعلى طول للثمار فً معاملة الرش
بالتركٌز  ppm 40وكان (  16.4سم) بنسبة زٌادة (  )%46.42كذلك فان معاملتً التسمٌد
الورقً بالحدٌد المخلبً أثرت معنوٌا فً المحتوى المائً للثمار حٌث ارتفع فً معاملة الرش
بالتركٌز  ppm 40وبلؽت (  )%76.6معنوٌا عن بقٌة المعامالت وبنسبة زٌادة ( )%8.03
وكذلك نسبة النشا فً نفس المعاملة إذ بلؽت (  )%4.2أي بنسبة زٌادة ( )%75ولم ٌظهر أي
تأثٌر معنوي فً نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة وقد أظهرت النتائج ان محتوى األوراق من
 ppm 40وبلػ ( )18.24
الكلوروفٌل قد ارتفع معنوٌا فً معاملة الرش بالتركٌز
ملؽم100.ؼم 1-إي بنسبة (.)%73.05
المقدمة:
الموز  Musa L.نبات عشبً كبٌر من ذوات الفلقة الواحدة ٌتبع العائلة Musaceae
التً تضم جنسٌن هما  Enseteو  Musa L.وٌقع الموز تحت الجنس الثانً الذي ٌضم
حوالً  25نوعا ( ) Nakasone and Paull,1998وٌعتقد ان الموطن االصلً هو فً
المنطقة الحارة االستوائٌة لجنوب شرق اسٌا ،وقد انتشرت زراعته من جنوب شرق اسٌا عبر
الهند الى افرٌقٌا وخاصة فً ؼٌنٌا الجدٌدة( .)Ramcharan,1997وللموز اهمٌة اقتصادٌة
كبٌرة وخاصة ان ثمارة تنتج على مدار السنة اذ تمثل تجارة الموز الدعامة الرئٌسٌة فً اقتصاد
االكوادور والهندوراس وبنما وبعض جزر الكارٌبً والصومال ،اما فً االقطار العربٌة فتعد
الصومال والسودان ومصر اكثر االقطار العربٌة انتاجا واهتماما بزراعة
الموز( .)FAO,1998وللموز قٌمة ؼذائٌة عالٌة فهو من الثمار الشهٌة الؽنٌة بالكاربوهٌدرات
التً تشكل نسبة  %30من الوزن الطازج للثمار باالضافة الى الفٌتامٌنات والعناصر المعدنٌة
(.)Sepulaveda etal,1990
ً
ٌعد عنصر الحدٌد من العناصر الضرورٌة للنبات حٌث ٌؤدي دورا مهما واساسٌا فً نظام
العدٌد من االنزٌمات التً تدخل فً عمٌلة التنفس (التمٌمً)1997،كذلك فان الحدٌد عنصر مهم
فً الحفاظ على المادة الخضراء داخل النبات وٌلعب دورا اساسٌا فً تمثٌل األحماض االمٌنٌة
والبالستٌدات الخضراء حٌث انه ٌساعد على بناء الكلوروفٌل على الرؼم من أنه ال ٌدخل فً
تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً....
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تركٌبه وٌدخل فً بناء الساٌتوكرومات ذات االهمٌة الكبٌرة فً عملٌتً البناء الضوئً والتنفس
(عواد.)1987،ان المركبات المخلبٌة هً مركبات تحتوي على جزئٌن من مركب عضوي
ٌتحد مع احد العناصر المعدنٌة بحٌث ٌفقد العنصر خواصة االٌونٌة مع احتفاظة بالقدرة على
الحركة والذوبان وبذلك ٌكون جاهزا لالمتصاص من قبل النبات (كبوتة،)2005 ،تعد التؽذٌة
الالجذرٌة من الطرائق الحدٌثة ذات الكفاءة االقتصادٌة العالٌة (  )Brayan,1999ان اضافة
االسمدة رشا على النبات تضمن دخول العنصر المؽذي مباشرة للنبات ومن ثم اٌض االنسجة
النباتٌة مما ٌقل استهالك الطاقة كما ان هذه التقنٌة تزٌد من امكانٌة خلط المؽذٌات مع منظمات
النمو مما ٌوفر الكثٌر من الجهد والوقت ( .)Focus,2003تظهر اهمٌة التؽذٌة الورقٌة عندما
تكون ظروؾ التربة ؼٌر مناسبة لألمتصاص مثل ارتفاع القاعدٌة ودرجة حموضة التربة
ووجود كربونات الكالسٌوم او ارتفاع نسبة الملوحة فً التربة (عبد الحمٌد والفولً)1995 ،
ونظرا لقلة الدراسات على التسمٌد الورقً بالعناصر الصؽرى الشجار الموز فقد اجرٌت هذه
الدراسة لمعرفة تاثٌر الرش بالحدٌد المخلبً على صفات ثمار واشجار الموز.
المواد وطرائق العمل:

اجرٌت الدراسة فً قضاء ابو الخصٌب فً محافظة البصرة لموسم  2010على اشجار الموز
صنؾ العراقً حٌث اختٌرت عدة اشجار من الموز متشابهة قدر االمكان بالنمو الخضري
والعمر وكانت المعامالت التجرٌبٌة كاالتً حٌث رشت االشجار بثالث مستوٌات من الحدٌد
المخلبً (:)Fe-EDTA
.1معاملة المقارنة (الرش بالماء المقطر)
.2رش األوراق بـ.)ppm( 20
.3رش األوراق بـ.)ppm( 40
حٌث رشت المعامالت بهٌئة محلول مائً رشا على األوراق على المجموع الخضري حتى
البلل التام .
وكانت الصفات المدروسة كاألتً:
:1الصفات الفٌزٌائٌة للثمار
:1-1وزن الثمرة
تم قٌاس وزن الثمرة وذلك بوزن ( )10ثمار لكل مكرر باستخدام مٌزان كهربائً حساس ثم
أستخراج المعدل.
:2-1طول الثمرة وقطرها
تم قٌاس طول الثمرة باستعمال القدمة ( )vernierحٌث تم قٌاس الطول بٌن طرفً الثمرة
وقٌاس قطر الثمرة من وسطها الذي ٌمثل اكبر قطر لها أجرٌت القٌاسات لـ( )10ثمار من كل
مكرر ثم استخرج المعدل.
:2الصفات الكٌمٌائٌة للثمار
:1-2المحتوى المائً()%
تم وزن  100ؼم من الثمار المقطعة ووضعت فً فرن مفرغ من الهواء على درجة حرارة
 75م  oولمدة  48ساعة حتى ثبات الوزن وحسب المحتوى المائً للثمار كاالتً
الوزن الطازج للعٌنة-الوزن الجاؾ للعنٌة
المحتوى المائً للثمار(100X-----------------------------= )%
الوزن الطازج للعٌنة
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:2-2المواد الصلبة الذائبة الكلٌة (.)TSS
تم وزن  10ؼم من لب الثمار المقطعة واضٌؾ الٌها  10مل من الماء المقطر وهرست
باستخدام خالط  Blenderثم رشحت وقدرت نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة فٌها باستخدام
o
جهاز  Hand Refractometerوعدلت النتائج على اساس درجة الحرارة المثلى  20م
اعتمادا على ()Shirokov,1968
 :3-2النشا
قدر النشا حسب الطرٌقة الواردة فً (.)Whilsler and Wolfrom,1964
:3الصفات الكٌمٌائٌة لالوراق.
:1-3الكلورفٌل:
تم تقدٌر المحتوى الكلً للكلوروفٌل فً األوراق اعتمادا على الطرٌقة الموصوفة فً
)(Zehringer et al.,1974
النتائج والمناقشة:
.1وزن الثمرة(غم)
ٌبٌن الشكل (  )1تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً على وزن الثمرة حٌث ٌالحظ الزٌادة فً وزن
الثمار عند الرش بالحدٌد المخلبً بتركٌز (  )40 ppmوالتً بلؽت (  103.2ؼم) وبفارق
معنوي عن معاملة الرش بالتركٌز (  )ppm20والتً بلؽت (  99.5ؼم) ومعاملة المقارنة
 )ppm20عن معاملة
والتً بلؽت (  98.4ؼم) بٌنما لم تختلؾ معاملة الرش بالتركٌز (
المقارنة معنوٌا ً
.2طول الثمار(سم):
ٌبٌن الشكل(  )2تاثٌر التسمٌد الورقً بالحدٌد المخلبً فً طول ثمار الموز للصنؾ العراقً
حٌث ٌالحظ ان الرش بالتركٌز ( )ppm 40قد ادى زٌادة معنوٌة فً طول الثمار وبلػ (16.4
سم) بٌنما بلػ طول الثمار فً معاملة الرش بالتركٌز (  13.5 ( )ppm 20سم) والتً تفوقت
معنوٌا على معاملة المقارنة والتً بلؽت ( 11.2سم).
.3قطر الثمار(سم)
ٌبٌن الشكل (  )3ان الرش بالحدٌد المخلبً لم ٌؤثر معنوٌا على قطر ثمار الموز للصنؾ
العراقً حٌث كان قطر الثمرة (  3.5و  )3.7سم لمعاملتً الرش بالتركٌزٌن (  20و 40
 )ppmعلى التوالً بٌنما بلػ فً معاملة المقارنة كان (  3.1سم) .وقد ٌعزى السبب فً زٌادة
وزن الثمار وطولها الى دور الحدٌد فً تمثٌل االحماض النووٌة والبالستٌدات مما ٌؤدي الى
زٌادة محتوى الكلوروفٌل وبروتٌن البالستٌدات الخضراء االمر الذي ادى الى زٌادة كفاءة البناء
الضوئً وبالتالً زٌادة معدالت النمو من خالل زٌادة معدل انقسام واستطالة الخالٌا ومن ثم
زٌادة الوزن اضافة الى دور الحدٌد المهم فً العدٌد من العلمٌات الحٌوٌة ومنها تكوٌن البروتٌن
واإلنزٌمات التً تشجع انقسام واستطالة الخالٌا فٌزداد معدل نمو الثمار وبالتالً زٌادة وزنها
(عمادي , 1991،شراقً واخرون.) 1985,
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شكل ()1تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً على األوراق فً وزن ثمار الموز للصنف العراقً (غم)
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تركٌز الحدٌد المخلبً ()ppm

شكل ( )2تاثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً طول ثمار الموز للصنف العراقً
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شكل ( )3تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً قطر ثمار الموز للصنف العراقً

a
a
ppm 40

قطر الثمرة(سم)
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-4المحتوى المائً(:)%
ٌظهر الشكل (  )4ان المحتوى المائً لثمار الموز للصنؾ العراقً قد ازداد بشكل معنوي
فً معاملة الرش بالتركٌز (  )ppm 40وبلػ (  )%76.6بٌنما اظهر الرش بالتركٌز
( )ppm20ارتفاع ؼٌر معنوي عن معاملة المقارنة وبلػ ( )%72.6بٌنما بلػ المحتوى المائً
فً معاملة المقارنة (  )%70.9وقد ٌعزى السبب فً زٌادة تركٌز الحدٌد فً رفع المحتوى
المائً الى دور الحدٌد فً بناء الكلوروفٌل واشتراكة فً بناء الفرٌدوكسٌن
(الرخوي)1994،كل هذا ساهم فً زٌادة كفاءة البناء الضوئً األمر الذي انعكس إٌجابا على
تحسٌن صفات النمو ومن ضمنها إنتاج مجموع جذري قوي وبالتالً زٌادة كفاءة الجذور فً
االمتصاص
شكل( )4تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً المحتوى المائً لثمار الموز للصنف العراقً()%
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-5نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة ( ) TSS
ٌالحظ من الشكل (  )5ان  TSSفً ثمار الموز للصنؾ العراقً لم ٌختلؾ معنوٌا فً
معامالت الرش بالحدٌد المخلبً ومعاملة المقارنة حٌث بلؽت نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة
( )%()13.2 ،12.9 ، 12.5لمعامالت (المقارنة و  ppm 20و  )ppm 40على التوالً
وعلى الرؼم من ارتفاع المحتوى المائً للثمار فً معاملة الرش بالحدٌد المخلبً اال ان TSS
لم ٌختلؾ معنوٌا وقد ٌعزى السبب الى تاثٌر الحدٌد فً ارتفاع نسبة السكرٌات فً معاملة الرش
بالحدٌد المخلبً كما اكد ذلك ) Abdi and Hedayat (2010فً دراستهم على ثمار
النخٌل صنؾ الجبجاب و ) Kassem et al (2010فً دراستهم على اشجار الكاكً صنؾ
كوستانا .ومن المعروؾ ان السكرٌات تمثل النسبة االكبر من المواد الصلبة الذائبة فً الثمار
شكل ( )5تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً نسبة المواد الصلبة الذائبة لثمار الموز للصنف العراقً
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تركٌز الحدٌد المخلبً ()ppm

-6النشا
ان رش اشجار الموز بالحدي المخلبً قد ادى الى زٌادة النشا فً ثمار الموز للصنؾ
العراقً حٌث ٌبٌن الشكل(  )6ان الرش بالحدٌد المخلبً بتركٌز (  )ppm 40قد أدى إلى زٌادة
معنوٌة فً كمٌة النشا فً الثمار وبلػ ( )% 4.2مقارنة بمعاملة المقارنة ( )ppm 0ولم ٌالحظ
فرق معنوي بٌن معاملتً الرش بالتركٌزٌن للحدٌد المخلبً حٌث بلؽت نسبة النشا فً معاملة
الرش بالتركٌز (  )%3.8 ( )ppm 20بٌنما كانت فً معاملة المقارنة (  ،)%2.4وكما سبق
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فان لدور الحدٌد المهم فً بناء الكلوروفٌل والبناء الضوئً ادى الى زٌادة نسبة النشا فً ثمار
الموز.
شكل ( )6تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً نسبة النشا لثمار الموز للصنف العراقً
5
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نسبة النشا ()%
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ppm 40
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ppm 20
تركٌز الحدٌد المخلبً ()ppm

-7الكلوروفٌل فً االوراق
ٌالحظ من الشكل (  )7ان محتوى اوراق الموز من الكلوروفٌل قد ازداد وبشكل معنوي
وكبٌر فً معاملة الرش بالتركٌز (  )ppm 40من الحدٌد المخلبً وبلػ (  )18.24ملؽم100 .
ؼم 1-بٌنما كان فً معاملة الرش بالتركٌز ( )13.85( )ppm 20ملؽم 100.ؼم 1-وفً معاملة
المقارنة (  )10.54ملؽم100 .ؼم 1-وقد ٌعزى السبب فً ذلك الى دور الحدٌد فً تمثٌل
الحامض النووي الراٌبً ) (RNAللبالستٌدات الخضراء فً االوراق وبالتالً زٌادة
الكلوروفٌل فٌها (دمحم)1985،
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شكل ( )7تأثٌر الرش بالحدٌد المخلبً فً نسبة الكلوروفٌل فً أوراق الموز للصنف العراقً

c

ppm 40

ppm 20

1-

b

محتوى االوراق من الكلوروفٌل (ملغم 100 .غم

a

19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

تركٌز الحدٌد المخلبً ()ppm
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Effect of Spray by Chelated Iron in physical and Chemical
Characteristics of Iraqi Banana Musa Paradisica L . Var
Sapientum ( L . ) Oktze Cultivation South Iraq
Mahmood Sh.Abdul-wahid
College of Agri . and marshes Uni.of Thi - Qar
ABSTRACT:
This study was conducted in Abu-Khaseb –basra Province season
2010 to study the effect of foliar fertilization by iron that spray by
chelated iron in two concentrations (20 and 40 ppm) addition to
control treatment (0 ppm) in some physical and chemical of
banana fruit and chlorophyll in leaves the results showed the spray
by chelated iron effected in physical characteristics expect fruit
diameter which the fruit weight in spray by 40 ppm was 103.2 gm
with increased percentage (4.87 %),while the length of fruit in
same treatment was 16.4 cm with increased percentage (46.42%),
also the two spray treatments affected in water content percentage
which the water content percentage in 40 ppm treatment was
76.6% with significantly difference compared with other treatments
and with increased percentage (8.03%),also starch percentage
increased significantly in 40 ppm treatment it was 4.2% compared
with other treatments with increased percentage (75%), while the
spray by chelated iron did not affected in TSS, also the results
showed the chlorophyll in banana leaves increased significantly in
100 gm-1 with increased .40 ppm treatments it was 18.24 mg
percentage (73.05%).
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