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  حنطة الخبزاصناف منثالثةتأثیر الرش بالعناصر الصغرى في نمو وحاصل 

  

  ألجمیلياحمد سرحان إسماعیل

  كلیة الزراعة/ جامعة األنبار 

  

  الخالصة

فـي احـد الحقـول 2009نفذت تجربة حقلیة في تربة ذات نسجة مزیجة رملیة خالل الموسم الشتوي لعـام 

حافظـــة االنبـــار ، بهـــدف معرفـــة تـــاثیر اربعـــة مســـتویات مـــن التغذیـــة الورقیـــة م–الزراعیـــة التابعـــة لمدینـــة الفلوجـــة 

و 50و0(       وبتراكیـزمخلوطة مع بعضها )Fe ،Zn ،Cu،B( هي بمجموعة من العناصر الصغرى

) . 6شــام و99ابـاءوابـو غریـب ( فـي نمـو وحاصـل ثالثـة اصـناف مـن الحنطـة1-لتـر. ملغـم ) 150و100

وكانـت اهـم النتـائج . وبثالثة مكـررات.R.C,B.Dربة عاملیة حسب تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة طبقت تج

    -:مایلي 

اعلـى معـدل لكـل مـن     مسـاحة ورقـة العلـم 99اذ اعطى الصنف ابـاء . اختلفت االصناف معنویا فیما بینها * 

       حبـــة  وحاصـــل الحبـــوب الكلــــي1000وزن وســـنبلة / عـــدد الحبـــوبو2م/عـــدد الســـنابل وطـــول الســـنبلة و

  .فقد تفوق في صفة ارتفاع النبات فقط6اما الصنف شام ) . 1-هـ.طن 5.83( 

، اذ اعطــت قیــد الدراســةاثــرت التغذیــة الورقیــة بمجموعــة العناصــر الصــغرى تــأثیرا معنویــا فــي جمیــع الصــفات *

طـول السـنبلةومعدل لكل من ارتفاع النبـات علىأ1-لتر. ملغم 100معاملة اضافة هذه المغذیات بالمستوى 

اعلى معدل لمسـاحة ورقـة 1-لتر. ملغم 150االضافة بالمستوى بینما اعطت معاملة سنبلة ، / عدد الحبوب و 

  .)1-هـ. طن 5.79( حبة وحاصل الحبوب الكلي 1000وزن و 2م/ عدد السنابل والعلم 

ة المغــذیات الصــغرى تــأثیرا معنویــا فــي كــل مــن مســاحة ورقــة العلــم اثــر التــداخل بــین االصــناف ومســتویات اضــاف*

  ).1-هـ. طن 6.45(سنبلة  وحاصل الحبوب الكلي  /عدد الحبوب و 2م/ عدد السنابل و 

  

Effect of Foliar application of Micronutrient levels spraying on
growth and yield  of three Wheat Varieties .

Ismael A.Serhan – Al Jumelly
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

                                     

Abstract  
Field experiment was conducted in a sandy loam soil during winter season of 

2009 . In the Falluja city  Al – Anbar Governorate to know the effect of four levels of 
mixed micronutrient sprayed (Fe, Zn, Cu and B ) on wheat plants which were ( 0 , 
50,100,150) m.g./l in growth and yield of three wheat varieties ( Abu Ghraib , Ipa 99
and Sham6 ).A factorial experiment arrangement in randomaized complete block 
design ( R.C.B.D.) with three replicates . The most important result were :-
* Wheat varieties showed a different significant . The variety Ipa 99 gave a highest 

average in : flag leaf area , long of spike , number of spike /m2 , number pf grains 
per spike , weight of 1000 grain and grains yield (5.83 tan . h-1 ) . But the Sham 6 
variety gave a highest rate in plant hight only . 
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* Spraying micronutrient showed a significant effect for all traits. The leaf nutrition 
in leval 100 m.g .L-1 gave a highest rate in : plant hight, long of spike  and number 
of grain per spike . While the high level 150 m.g . L-1 gave a highest rate in : flag 
leaf area .number of spike /m2 , weight of 1000 grain, and grains yield (5.79 tan.h.-
1). 

* The interaction between varieties and sprayed micronutrient was significant effect in 
: flag leaf area , number of spike/ m-1 , number of grains per spike and grains yield 
(6.45 tan . h-1 ) .

  

  المقدمة

مـن بـین المحاصـیل المسـتعملة المحصول االول فـي العـالمL.Triticum aestivumحنطة الخبزتعد 

اذ تعد حبوبها المصـدر االساسـي كغذاء من حیث االهمیة االقتصادیة والمساحة المزروعة وحجم االنتاج السنوي،

اتعلـــــى نســـــبة عالیـــــة مـــــن البروتینـــــهـــــابســـــبب احتوائللطاقـــــة التـــــي یحتاجهـــــا االنســـــان الرتفـــــاع قیمتهـــــا الغذائیـــــة 

  ) .15( والكاربوهیدرات 

وعلــى الــرغم مــن االســتخدام المتصــاعد لوســائل االنتــاج الزراعــي الحدیثــة اال ان العجــز الغــذائي ال یــزال 

قائما ، بل ان الفجـوة تتزایـد نتیجـة لسـوء اسـتغالل المـوارد الطبیعیـة مـن جهـة وازدیـاد اعـداد سـكان العـالم مـن جهـة 

ادة االنتــاج الزراعــي مــن محصــول الحنطــة عــن طریــق التوســع یــلز ى ، لــذلك البــد مــن تكثیــف الجهــود العلمیــة اخــر 

وبما ان التوسع االفقي ترافقه مشاكل عدیدة منها صعوبة تـوفیر ) . 11(االفقي والعمودي لمواحهة هذه التحدیات 

یجــب التركیــز علــى المیــة حــادة جــدا ، لــذاازمتهــا العاالرض الصــالحة للزراعــة وكــذلك تــوفر المیــاه التــي اصــبحت

وهذا یتم مـن خـالل اسـتنباط اصـناف ذات انتاجیـة . التوسع العمودي من خالل زیادة االنتاجیة في وحدة المساحة 

عالیة الن االصناف تختلف في مـدى اسـتجابتها للظـروف البیئیـة وعملیـات خدمـة التربـة والمحصـول وهـذا یـنعكس 

وخاصــة كمــا تعــد اضــافة المغــذیات . والفســیولوجیة وبالتــالي علــى مقــدرتها االنتاجیــة علــى صــفاتها المورفولوجیــة

النهـا تلعـب دورا مهمـا فـي الكثیـر مـن العملیـات الصغرى منها ایضا من العوامـل المهمـة فـي زیـادة انتاجیـة النبـات 

الـى عملیـات الفقـد والتثبیـت ان اضافة هذه المغذیات الى التربة مباشرة قـد یعرضـها ) .5( الحیویة داخل النبات

14(والترسیب فال یستفید منها النبات وهذا ما دفع الباحثین الى التفكیر في ضرورة ایجـاد طرائـق بدیلـة الضـافتها 

ومن هذه البدائل هو التغذیة الورقیة والمتمثلة باستعمال محالیل مخففه من العناصـر الغذائیـة الصـغرى ورشـها ) . 

لتــأمین متطلباتــه مــن هــذه المغــذیات اثنــاء مراحــل فــي المواعیــد والتراكیــز المناســبةنبــاتعلــى المجمــوع الخضــري لل

  ) .17(له والتي تعجز الجذورعن توفیرها النمو الحرجه والحساسة 

اصناف من الحنطة تحت تأثیر تراكیز مختلفة من الرش ثالثةوبناءا على ماتقدم اجري هذا البحث بهدف اختبار 

وحــــدة         علــــى االوراق للحصــــول علــــى اعلــــى انتاجیــــة فــــي)Fe ،Zn،Cu،B( بالعناصــــر الصــــغرى

  . المساحة 

  

  المواد وطرائق العمل

في منطقة النعیمیـة التابعـة لقضـاء الفلوجـة 2010–2009نفذت تجربة حقلیة في الموسم الشتوي لعام 

. )1(یمیائیـة والفیزیائیـة موضـحة فـي جـدول ومواصـفاتها الكمحافظة االنبار في تربة ذات نسـجة مزیجـة رملیـة–

وكــان مصـــدر ) 6شـــام و99ابــاء وابـــو غریــب ( تضــمنت التجربــة ثالثـــة اصــناف مــن محصـــول الحنطــة هــي 

، Fe 2%  (  مجموعــة عناصــر صـغرى مخلوطــه مـع بعضــها هـيوالبـذور الهیئــة العامـة للبحــوث الزراعیـة، 
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Zn 2%    ،B 0.50% ،Cu 0.25% (وبتراكیـز )مـاء ، اضـیفت 1-لتـر. ملغـم ) 150، 100، 50، 0

وقـد تـم رش كـل مسـتوى حتـى البلـل التـام الوراق النبـات ) .2( كتغذیة ورقیة في بدایة مرحلتي التفرعـات والبطـان 

تــم .فقــطالمقطــرلتــر، امــا معاملــة المقارنــة فقــد رشــت بالمــاء15فــي الصــباح البــاكر باســتخدام مرشــة یدویــة ســعة 

حســـب تصـــمیم القطاعـــات الكاملـــة Factorial Experimentsالتجربـــة وفـــق نظـــام التجـــارب العاملیـــة تطبیـــق 

  .وبثالثة مكررات .R.C.B.Dالمعشاة 

تـــم تهیئـــة ارض التجربـــة مـــن حراثـــة وتنعـــیم وتســـویة ثـــم قســـمت الـــى وحـــدات تجریبیـــة ، احتـــوت الوحـــدة 

وبـــذلك اصـــبحت مســـاحة الوحـــدة م0.20ر م والمســـافة بــین خـــط واخـــ4خطـــوط طـــول الخـــط 10التجریبیــة علـــى 

180للبــذار مقــداره لاســتخدم معــد.م 1وفصــلت الوحــدات التجریبیــة عــن بعضــها بمســافة . 2م8  التجریبیــة 

  :) 10( االتیةوقد حسبت كمیة البذار للخط الواحد وفق المعادلة ) . 8( 1-هـ.كغم 

                                                                                                                                                           

  

  وأخر خطالمسافة بین = d     كمیة البذار للخط الواحد      = Q:  إذ ان   

L                         =                    طول الخطR  =بذار للدونم الواحدمعدل ال  

  

  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة حقل التجربة قبل الزراعة. 1جدول 

ةالقیم  الوحدةالخاصیة

  12,2  1- م.دیسي سیمنزاالیصالیة الكهربائیه

PH  7.8التربة  

  42,0◌ٰ ‾كغم.غمالنتروجین

  4,9◌ٰ ‾كغم. ملغم الفسفور الجاهز

2.8◌ٰ ‾كغم.ملغم الحدید الجاهز

  18,1  ◌ٰ ‾كغم. ملغم   النحاس الجاهز

  0.35  ◌ٰ ‾كغم. ملغم الزنك الجاهز

0.54◌ٰ ‾كغم.غم البورون الجاهز

  2,10  ◌ٰ ‾كغم.غم المادة العضویة

235◌ٰ ‾كغم.غممعادن الكاربونات

  0,511◌ٰ ‾كغم.غم الرمل

  3,275  ◌ٰ ‾كغم.غم الغرین

  7,220  ◌ٰ ‾كغم.غم الطین

مزیجة رملیة  نسجة التربة

  

ثم اعطیـت ریـة االنبـات وبعـدها اسـتمر الـري 2009منتصف تشرین الثاني لعامیدویا في البذورزرعت 

كغـم 200كمصدر للنتـروجین وبمسـتوى ) N 46%(تم اضافة سماد الیوریا .حسب رطوبة التربة وحاجة النبات 

N /النبات اما الكمیة المتبقیة من السماد فقد اضیفت بـدفعتین هكتار ، اضیفت نصف الكمیة بعد اسبوعین من ا

متساویتین واحدة منها عند مرحلة االستطالة واالخرى عنـد مرحلـة البطـان ، كمـا تـم اضـافة سـماد السـوبر فوسـفات 

كمـا ) .4(    اضـیف دفعـة واحـدة عنـد الزراعـة هـ/pكغم 52كمصدر للفسفور وبمستوى ) P 20%(الثالثي 
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غـم مـادة تجاریـة Logran60و 1-هــ.مـل Topic150مبیدي في الحقل باستعمال النامیةالدغال افحةمكاتم 

  .1-هـ. 

درســـت صـــفات النمـــو وهـــي ارتفـــاع النبـــات ومســـاحة ورقـــة العلـــم وطـــول الســـنبلة كمعـــدل لعشـــر نباتـــات 

وعـدد 2م/عـدد السـنابل عشوائیة من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة ، امـا صـفات الحاصـل ومكوناتـه وهـي 

حبــة وحاصــل الحبــوب الكلــي فقــد تــم دراســتها مــن النباتــات المحصــودة مــن مســاحة 1000ســنبلة ووزن / الحبــوب 

بطریقـة تحلیـل التبـاین وشخصـت حللت البیانات احصـائیا . المتر المربع من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة 

  % .5ى مستوى احتمال الفروق االحصائیة باستخدام اقل فرق معنوي عل

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات 

اذ تفــوق . معنویــة بــین االصــناف فــي صــفة ارتفــاع النبــاتقالــى وجــود فــرو )2(تشــیر نتــائج الجــدول 

سـم بینمـا اعطـى الصـنف ابـو غریـب والـذي لـم 89.36بلـغ بأعطاءه اعلى معدل هذه الصفهفي 6الصنف شام 

وقـد یرجـع السـبب فـي ذلـك الـى .سـم  87.26بلـغ الرتفاع النباتأقل معدل 99باء یختلف معنویا عن الصنف ا

ومــن ثــموجــود اختالفــات وراثیــة بــین االصــناف فــأنعكس ذلــك فــي اخــتالف اســتجابتها للظــروف البیئیــة المحیطــة 

  .اختالفها في ارتفاع النبات  

  

  ارتفاع النباتالمغذیات الصغرى في رشتاثیر االصناف و .2جدول               

  

  االصناف

  ماء1- لتر. التراكیز ملغم
  المعدل

050100150

  87.26  88.23  89.73  86.53  84.53  ابو غریب

  87.44  88.40  90.57  86.60  84.20  99اباء 

  89.36  90.40  92.03  88.73  86.27  6شام 

    89.01  90.78  87.29  85.00  المعدل

LSD 0.05   غ م= التداخل   1.89= العناصر   1.63= االصناف  

  

اذ تفـوق الـرش . معنویـة فـي صـفة ارتفـاع النبـات على االوراق فروقاالمغذیات الصغرى رش كما اظهر

ه اعلـى ئـباعطا1-لتـر. ملغـم 150والذي لم یختلف معنویا عن معاملـة الـرش بـالتركیز1-لتر.ملغم 100بالتركیز 

اقـل معـدل لهـذه الصـفه بلـغ ) بـدون رش ( معاملة المقارنة سم  ، بینما اعطت90.78رتفاع النبات بلغ  المعدل 

وخاصــة رتفـاع النبــات الــى الــدور االیجـابي للعناصــر الصــغرىالادة یــوقــد یعــود السـبب فــي هــذه الز . سـم  85.00

صــــناف امــــا التــــداخل بــــین اال.)1(فــــي تكــــوین الخالیــــا النباتیــــة وانقســــامها ومــــن ثــــم اســــتطالتهاالزنــــك والبــــورون

  .تاثیرا معنویا في هذه الصفه الصغرى فلم یكن لهوالعناصر
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  مساحة ورقة العلم 

فقــد حقــق . الــى وجــود فــروق معنویــة بــین االصــناف فــي مســاحة ورقــة العلــم ) 3(تشــیر نتــائج الجــدول 

، متفوقـا بـذلك معنویـا علـى االصـناف ابـو غریـب   2سـم41.94أعلى معدل لهـذه الصـفه مقـداره 99الصنف اباء 

وقـد یرجـع . علـى التـوالي 2سـم  38.82و 37.55والتي اعطت كل منها معـدال لمسـاحة ورقـة العلـم بلـغ 6وشام 

قد استغل قدراته الوراثیة والفسلجیة بكفاءة عالیة للحصول على متطلبات 99السبب في ذلك الى ان الصنف اباء 

لعلــم ، فضــال عــن االنخفــاض فــأنعكس هــذا فــي زیــادة مســاحة ورقــة االنمــو بشــكل افضــل مــن االصــناف االخــرى 

وهذا ادى الى توفیر قدر اكبر مـن الغـذاء المصـنع لیـذهب الـى االوراق فیزیـد ) 2جدول(النسبي في ارتفاع نباتاته 

  .)14(من مساحتها بدال من استغالله في نمو خالیا الساق واستطالتها

  

  ساحة ورقة العلمالمغذیات الصغرى في مرشتاثیر االصناف و   .3جدول               

  االصناف
  ماء1- لتر. التراكیز ملغم

  المعدل
050100150

  37.55  37.60  39.60  37.23  35.77  ابو غریب

  41.94  47.73  42.67  40.63  36.73  99اباء 

  38.82  37.90  40.60  39.10  37.67  6شام 

    41.14  40.96  38.99  36.72  المعدل

LSD 0.05   4.22= التداخل   2.44= العناصر   2.11= االصناف  

  

مـاء أعلـى معـدل لمسـاحة 1-لتـر.ملغـم 150سجلت معاملة اضافة المغذیات الصغرى بـالتركیز االعلـى 

. 2سم36.72أقل معدل لهذه الصفة بلغ ) بدون رش(، بینما اعطت معاملة المقارنة 2سم41.14ورقة العلم بلغ

ة مســتوى الــرش بمجموعــة العناصــر الصــغرى الــى كــون هــذه وقــد یرجــع الســبب فــي زیــادة مســاحة ورقــة العلــم بزیــاد

العناصــر تــؤدي وظــائف عدیــدة داخــل النبــات مــن خــالل مشــاركتها فــي عملیــة االكســدة واالختــزال والتــنفس وتكــوین 

وهذا یؤدي الى زیادة المواد االلكتروني في عملیة التمثیل الضوئي النقلالكلوروفیل كما تلعب دورا مهما في نظام 

  .)14و    12و2.(ة التي تساهم في عملیة انقسام الخالیا واستطالتهاالمصنع

حصـــل تـــداخل معنـــوي بـــین االصـــناف ورش مجموعـــة العناصـــر الصـــغرى فـــي مســـاحة ورقـــة العلـــم ، اذ 

أعلـى معــدل لهـذه الصــفه 1-لتــر. ملغـم 150تحــت تـأثیر الــرش بـالتركیز العــالي 99اعطـت نباتـات الصــنف ابـاء 

بو غریب الغیـر مرشوشـه بالعناصـر الصـغرى اقـل معـدل لمسـاحة بینما اعطت نباتات الصنف ا.2سم47.73بلغ

  .  2سم35.77  ورقة العلم بلغ

  

  طول السنبلة 

. مجموعــة العناصــر الصــغرى معنویــا فــي متوســط طــول الســنبلة تركیــزاثــرت االصــناف ومعــدالت رش

سـم ، واختلـف معنویـا 12.05دل لطـول السـنبلة بلـغ بأعلى مع99تفوق الصنف اباء ) 4(اظهرت نتائج الجدول 

فـي 99وقد یعود السبب في تفوق الصنف اباء ) . سم 11.33(6وشام ) سم 10.41(عن الصنفین ابو غریب 
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ممـا زاد مـن عملیـة التمثیـل الضـوئي التـي اثـرت ایجابـا ) 3جـدول (هذه الصفه الى تفوقه في مسـاحة ورقـة العلـم  

لنامیة بمتطلباتها من الغذاء المصنع الالزم النقسامها واستطالتها فانعكس ذلـك فـي زیـادة طـول في تجهیز الخالیا ا

  .السنبلة

  

  المغذیات الصغرى في طول السنبلةرشتاثیر االصناف و . 4جدول 

  االصناف
  ماء1- لتر. التراكیز ملغم

  المعدل
050100150

  10.41  10.43  10.57  10.40  10.23  ابو غریب

  12.05  12.30  12.27  12.07  11.57  99اباء

  11.33  11.37  11.57  11.40  11.00  6شام 

    11.37  11.47  11.29  10.93  المعدل

LSD 0.05   م. غ = التداخل   0.29= العناصر  0.25= االصناف  

  

كمـــا اثـــرت معـــامالت اضـــافة المغـــذیات الصـــغرى معنویـــا فـــي صـــفة طـــول الســـنبلة ، اذ اعطـــت معاملـــة 

ســـم ولـــم تتفـــوق معنویـــا عـــن 11.47مـــاء اعلـــى معـــدل لهـــذه الصـــفه بلـــغ1-لتـــر. ملغـــم 100كیز االضـــافة بـــالتر 

.سـم  10.93التي اعطت اقـل معـدل لطـول السـنبلة بلـغ  ) بدون رش ( المعامالت االخرى عدا معاملة المقارنة 

مختلفـة بصـورة مباشـرة المهم في اجراء التفاعالت الحیویة الوقد یرجع السبب في ذلك الى دور العناصر الصغرى

او غیـر مباشـرة مـن خـالل تنشـیطها لالنزیمـات المختلفـة والمسـؤولة عـن التفـاعالت االیضـیة التـي یقـوم بهـا النبــات 

13(السـنبلة   الى زیادة طولمما ادىوخاصة في مناطق النمو الفعالة فیه لتسهم في زیادة انقسامها واستطالتها 

  .تاثیرا معنویا في هذه الصفه هعناصر الصغرى فلم یكن لاما التداخل بین االصناف وال) .

  

  2م/ عدد السنابل 

99اذ تفــــوق الصــــنف ابــــاء ) .5جــــدول (2م/ اظهــــرت االصــــناف اختالفــــا معنویــــا فــــي عــــدد الســــنابل 

ثـم الصــنف ابــو ) 2م/ســنبله432.1(6یلیـه الصــنف شـام2م/ســنبلة462.6بأعطـاءه اعلــى معـدل لهــذه الصـفه بلــغ 

وقــد یعــزى ســبب تبــاین االصــناف فــي عــدد .  2م/ســنبله402.8ي اعطــى اقــل معــدل لهــذه الصــفه بلــغ غریــب الــذ

الى اختالف قابلیتها الوراثیة على انتاج االشـطاء فضـال عـن اختالفهـا فـي انتـاج المـواد الممثلـة التـي 2م/ السنابل 

  .)7(تدعمها لكي تتحول الى اشطاء خصبة تحمل سنابل 

بزیـادة معـدالت رش المغـذیات 2م/ ان هنـاك زیـادة معنویـة فـي صـفة عـدد السـنابل بینت نتائج الجـدول

  2م/سنبلة450.6ماء أعلى معدل لهذه الصفه بلغ 1-لتر. ملغم 150الصغرى ، اذ اعطى الرش بالتركیز العالي 

السبب فـي ذلـك الـى وقد یعود.   2م/سنبلة392.6بلغ 2م/، بینما اعطت معاملة المقارنة أقل معدل لعدد السنابل

ممـا ادى ) 3جـدول (الدور المهم للعناصر الصغرى في زیادة النمو الخضري للنبات وخاصـة مسـاحة ورقـة العلـم 

  ) .3( الى زیادة كفاءة عملیة التمثیل الضوئي ومن ثم تحفیز نمو التفرعات 
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  2م/المغذیات الصغرى في عدد السنابل رشتاثیر االصناف و .5جدول 

  االصناف
  ماء1- لتر. لتراكیز ملغما

  المعدل
050100150

  402.5  415.7  400.3  410.7  384.3  ابو غریب

  462.6  490.7  495.0  462.3  402.3  99اباء 

  432.1  445.3  450.0  441.7  391.3  6شام 

    450.6  448.4  438.2  392.6  المعدل

LSD 0.05   28.19= التداخل   16.27= العناصر   14.09= االصناف  

  

99حصــل تــداخل معنــوي بــین االصــناف والتغذیــة الورقیــة بالعناصــر الصــغرى ، اذ انــتج الصــنف  ابــاء 

بینمـــا اعطـــى .   2م/ســـنبلة495.0بلـــغ2م/اعلـــى معـــدل لعـــدد الســـنابل 1-لتـــر. ملغـــم 100المرشـــوش بـــالتركیز 

  .  2م/نبلةس384.3التداخل بین الصنف ابو غریب ومعاملة المقارنة اقل معدل لهذه الصفة بلغ 

  

  سنبلة /عدد الحبوب 

الــى وجــود تــأثیر معنــوي لالصــناف والمعــامالت الســمادیة للعناصــر الصــغرى ) 6(تشــیر نتــائج الجــدول 

55.13اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 99اذ اعطى الصنف اباء . سنبلة / والتداخل بینهما في صفة عدد الحبوب 

اقـل والصنف ابـو غریـب الـذي اعطـى ) سنبلة /حبة49.17(6م سنبلة  متفوقا بذلك معنویا على الصنف شا/حبة

فـي هـذه الصـفه99وقـد یرجـع سـبب تفـوق الصـنف ابـاء . سـنبلة  / حبـة 47.43سـنبلة بلـغ /معدل لعدد الحبوب 

ممــا ادى الــى ) 4و3و2الجــداول (انخفــاض ارتفاعــه نســبیا وتفوقــه فــي مســاحة ورقــة العلــم وطــول الســنبلة الــى

كبر من الغذاء المصنع بعملیة التمثیل الضوئي لینتقل الى البذور الناشئة فیقلل من اجهاضها ومن ثـم توفیر قدر ا

  .)9(النبات یستطیع عقد ونضج البذور التي یمكن ان یجهزها بنواتج التمثیل فقطالنزیادة عقدها ، 

  سنبلة/المغذیات الصغرى في عدد الحبوب رشتاثیر االصناف و .6جدول 

  افاالصن
  ماء1- لتر. التراكیز ملغم

  المعدل
050100150

  47.43  49.07  53.07  46.90  40.70  ابو غریب

  55.13  65.53  55.63  53.07  46.30  99اباء 

  49.17  47.77  55.53  49.67  43.73  6شام 

    54.12  54.74  49.88  43.58  المعدل

LSD 0.05   7.52= التداخل   4.34= العناصر   3.76= االصناف  
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والتي لم 1-لتر.ملغم 100اما بخصوص اضافة المغذیات الصغرى فقد اعطت معاملة االضافة بالتركیز

54.74اعلــــى معـــدل لعــــدد الحبــــوب بالســــنبلة بلــــغ  1-لتــــر. ملغــــم 150تختلـــف معنویــــا عــــن االضــــافة بـــالتركیز 

وقـد .سـنبلة  /حبـة43.58بلـغ اقـل معـدل لهـذه الصـفة ) بـدون رش ( سـنبلة  ، بینمـا اعطـت معاملـة المقارنـة /حبـة

فـي زیـادة انبـات حبـوب اللقـاح والبورونیعود السبب في ذلك الى الدور المهم للعناصر الصغرى وخاصة النحاس

وتقلیـل اجهـاض البویضـات ، الن نســبة الخصـب فـي االزهـار تتــأثر بعوامـل عـدة منهـا مــا یتعلـق بالتركیـب الــوراثي 

ادى التداخل بین االصناف ومعدالت رش العناصر الصغرى الى وجـود ) .16و14(یتعلق بالتغذیةاومنها م

1-لتــر. ملغــم 150المرشــوش بــالتركیز العـالي 99سـنبلة ، اذ تفــوق الصــنف ابـاء /تـأثیر معنــوي فـي عــدد الحبــوب

ومعاملة المقارنه سنبلة  ، بینما اعطى التداخل بین الصنف ابو غریب/حبة65.53بأعلى معدل لهذه الصفه بلغ 

  .سنبلة  /حبة40.70اقل معدل لهذه الصفه بلغ 

  

  حبة 1000وزن 

لالصناف ومعدالت رش العناصر الصغرى في صفة وجود تأثیر معنوي) 7(یتضح من نتائج الجدول 

2.91(مقـدارهاغـم  وبزیـادة 37.83بـاعلى معـدل لهـذه الصـفه بلـغ 99حبة ، اذ تفوق الصـنف ابـاء 1000وزن 

وقـد یعـود السـبب فـي . غـم  34.92حبة بلـغ  1000ریب الذي اعطى اقل معدل لوزن عن الصنف ابو غ) غم 

مكونــات وراثیــة وفســلجیة افضــل مــن االصــناف االخــرى وكفاءتــه العالیــة فــي 99ذلــك الــى امــتالك الصــنف ابــاء 

العلـم ، فضال عن تفوقه في مساحة ورقة ) البذور (تحویل منتجات عملیة التمثیل الضوئي الى حاصل اقتصادي 

مـن الغـذاء المصـنع الـالزم المتالئهـا والتي ساهمت بشكل كبیر في تجهیز الحبوب النامیـة بمتطلباتهـا ) 3جدول (

  .)6( وزیادة وزنها 

اذ یتضـــح مـــن نتـــائج . حبـــة 1000اثـــرت التغذیـــة الورقیـــة بالعناصـــر الصـــغرى تـــاثیرا معنویـــا فـــي وزن 

صـــفة بزیـــادة التركیـــز المضـــاف مـــن العناصـــر الصـــغرى حتـــى الجـــدول ان هنـــاك زیـــادة تدریجیـــة فـــي معـــدل هـــذه ال

غــم  ، بینمــا اعطــت 38.11الــذي اعطــى  1-لتــر. ملغــم 150وصــلت الــى اعلــى قیمــة لهــا عنــد التركیــز العــالي 

  . غم  33.89حبة بلغ  1000اقل معدل لوزن ) بدون رش ( معاملة المقارنة 

  

  حبة1000زنالمغذیات الصغرى في و رشتاثیر االصناف و .7جدول 

  االصناف
  ماء1- لتر. التراكیز ملغم

  المعدل
050100150

  34.92  36.67  35.00  34.67  33.33  ابو غریب

  37.83  40.00  39.67  37.33  34.33  99اباء 

  36.25  37.67  37.33  36.00  34.00  6شام 

    38.11  37.33  36.00  33.89  المعدل

LSD 0.05   م.غ = التداخل   1.22= العناصر   1.06= االصناف  
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وقـد یعــود الســبب فــي ذلــك الــى ان اضــافة هـذه المغــذیات ادى الــى زیــادة نشــاط الفعالیــات الحیویــة داخــل 

الن هــذه البــذور بعــد ) البــذور ( النبــات ومنهــا التمثیــل الضــوئي ومــن ثــم انتقــال نواتجــه مــن المصــدر الــى المصــب 

حولیـة وان الجـزء االكبـر مـن نـواتج التمثیـل سـواء كانـت فترة مـن نشـوئها تصـبح هـي المصـب الـدائم فـي النباتـات ال

حدیثــة التكــوین او مخزونــة فانهــا تســتعمل فــي زیــادة وزن البــذوراثناء مرحلــة امتالءهــا ، الن وزن البــذور الي نبــات 

امـا التـداخل بـین االصـناف والمغـذیات الصـغرى فلـم ) . 9(عبارة عن دالة لمعدل التمثیـل الضـوئي وانتقـال نواتجـه 

  .  ن له تاثیرا معنویا في معدل هذه الصفه یك

  

  حاصل الحبوب الكلي 

الى وجود تاثیر معنوي لالصـناف ومعـدالت رش المغـذیات الصـغرى والتـداخل ) 8(تشیر نتائج الجدول 

5.83اعلـــى معـــدل لهـــذه الصـــفة بلـــغ  99اذ اعطـــى الصـــنف ابـــاء .  بینهمـــا فـــي صـــفة حاصـــل الحبـــوب الكلـــي 

اللـذین اعطیـا معـدال لحاصـل الحبـوب الكلـي بلـغ 6ابـو غریـب وشـام نمعنویـا علـى الصـنفیمتفوقـا بـذلك1-هـ.طن

فـي حاصـل البـذور الكلـي جـاء نتیجـة لتفوقـه 99ان تفوق الصـنف ابـاء . على التوالي 1-هـ.طن   5.01، 4.87

، ) 7و6و5الجـداول ( حبة 1000وعدد الحبوب بالسنبلة ووزن 2م/هي عدد السنابل في مكونات الحاصل و 

  .الن حاصل الحبوب الكلي في وحدة المساحة یعد المحصلة النهائیة لمكوناته 

اذ تفــوق الـــرش . معنویـــا فــي صـــفة حاصــل الحبــوب الكلـــي الصــغرىاثــرت التغذیــة الورقیـــة بالعناصــر

معنویـا عـن والـذي لـم یختلـف  1-هــ.طـن5.79بـاعلى معـدل لهـذه الصـفة بلـغ  1-لتر. ملغم 150بالتركیز العالي 

بـدون (             ، بینما اعطت معاملة المقارنـة1-هـ.طن 5.62الذي اعطى 1-لتر. ملغم100الرش بالتركیز

ان السبب في زیادة معدل هذه الصفة عند .   1-هـ. طن4.47اقل معدل لصفة حاصل الحبوب الكلي بلغ ) رش 

المعنـوي فـي زیـادة مسـاحة ورقـة العلـم وعـدد جابیـا لتـأثیرهلعناصـر الصـغرى جـاء انعكاسـا ایلي لاالرش بـالتركیز العـ

  .)7و5و3الجداول  ( حبة 1000ووزن 2م/السنابل 

  

  تاثیر االصناف ورش المغذیات الصغرى في حاصل الحبوب الكلي.8جدول 

  االصناف
  ماء1- لتر. التراكیز ملغم

  المعدل
050100150

  4.87  5.10  5.26  4.81  4.30  ابو غریب

  5.83  6.45  6.25  5.95  4.65  99اباء 

  5.01  5.50  5.34  4.75  4.45  6شام 

    5.79  5.62  5.15  4.47  المعدل

LSD 0.05   0.43= التداخل   0.25= العناصر   0.21= االصناف  

  

حصل تداخل معنوي بین االصناف ومعـدالت رش العناصـر الصـغرى فـي صـفة حاصـل الحبـوب الكلـي 

صـــل الحبـــوب قــد ازداد معنویـــا فـــي جمیــع االصـــناف عنـــد رشــها بـــالتراكیز المختلفـــة ویتضــح مـــن الجــدول ان حا. 

ولكـن الزیـادة كانـت اكثـر وضـوحا فـي الصـنف ابـاء ) بـدون رش ( للعناصر الصـغرى بالقیـاس مـع معاملـة المقارنـة
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1-لتــر. ملغــم 150عنــد رشــه بالتركیزالعــالي   1-هـــ. طــن6.45الــذي اعطــى اعلــى معــدل لهــذه الصــفه بلــغ 99

مع معاملة المقارنة   1-هـ. طن 4.30مقارنة مع الصنف ابو غریب الذي اعطى اقل معدل لحاصل الحبوب بلغ 

ویستنتج من هذه الدراسة وفـي ظروفهـا ان االصـناف قـد اختلفـت فـي مـدى اسـتجابتها للـرش بالعناصـر الصـغرى . 
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