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  الصةالخ

) جنـوب بغـدادكـم30(التابعة لـوزارة العلـوم والتكنولوجیـا   أللطیفیةأبحاثنفذت تجربتان حقلیتان في محطة 

صنفین من الحنطة هما صنف بعض مكونات الحاصل لالزنك في إضافةبهدف معرفة تأثیر مستوى ومصدر وطریقة 

التربـــة إلـــىفیهـــا الزنـــك أضـــیفاألولـــىلتجربـــة ا). 85دور (وصـــنف الحنطـــة الخشـــنة ) 3ابوغریـــب (الحنطـــة الناعمـــة 

أضـیفالتجربة الثانیـة فقـد ماأ). الزنكإضافةمن دون (فضًال عن معاملة المحاید 1-هـ. كغم زنك8و 4بالمستویین 

رش بالمـاء (فضًال عـن معاملـة المحایـد 1-كغم زنك هـ0.8و 0.4فیها الزنك رشًا على المجموع الخضري بالمستویین 

أظهرت).Zn-DTPA(والعضوي ) ZnSO4.7H2O(التجربتین من المصدرین المعدنيلتاالزنك وفي كأضیف.)فقط

حبــة وعــدد 1000ووزن 2م/ زیــادة معنویــة فــي عــدد الســنابل إلــىأدت1-كغــم زنــك هـــ8المســتوى إضــافةإنالنتــائج 

% 28.8و 21.8نـــت الزیـــادة بنســـبة وكا) الزنـــكإضـــافةعـــدم (للصـــنفین قیاســـًا مـــع معاملـــة المحایـــد ســـنبلة / الحبـــوب 

على التـوالي قیاسـًا مـع معاملـة 85ودور 3لصنفي الحنطة ابوغریب % 10.6و 22.0وبنسبة % 7.4و 6.6وبنسبة 

كغـم 0.8المسـتوى إمـا. المصـدرینبـینةً معنویتظهر فروقلم إذالمحاید وكمعدل لمصدري الزنك المعدني والعضوي 

/ حبــة وعــدد الحبــوب 1000ووزن 2م/ زیــادة معنویــة كــذلك فــي عــدد الســنابل إلــىدىأفقــد والمضــاف رشــا 1-زنــك هـــ

قیاســــًا بمعاملـــة المحایــــد % 13.7و 17.6وبنســـبة %  3.8و 5.7وبنســـبة % 15.7و 13.4بنســــبة للصـــنفین ســـنبلة 

الزنـك إنلـىإوهـذا یشـیر .علـى التـوالي85ودور 3وكانت الزیـادة كمعـدل لمصـدري الزنـك لصـنفي الحنطـة ابوغریـب 

  .في هذه المؤشراتفعالیة في التاثیر التربة اكثر إلىالمضاف 
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Abstract
Two field experiments were carried out to study the effect of zinc fertilization in 

yield components of two wheat cultivars, bread wheat cv. Abu-Ghraib 3 and durum 
wheat cv. Doar 85.
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In the first experiment Zinc was applied to the soil, Zinc levels were 4.0 and 8.0 
kg Zn.ha-1 and control treatment (without Zinc). The Zinc was added from two sources, 
inorganic (ZnSO4.7H2O) and organic (Zn-DTPA). In the second experiment Zinc was 
applied as a foliar application. Zinc levels were 0.4 and 0.8 kg Zn.ha-1 and control 
treatment (spraying with water only). The results showed that number of spike / m2, 
weight of 1000 seed and number of seed / spike increased significantly when Zinc  were 
added at 8.0 kg Zn ha-1 as a soil addition and 0.8 kg Zn ha-1 as a foliar addition compared 
to control treatment. The rate of increases by soil application of 8.0 kg Zn ha-1 of spike / 
m2, weight of 1000 seed and number of seed / spike were 21.8 and 28.8,  6.6 and 7.4,  
22.0 and 10.6 for two wheat cultivars, bread wheat cv. Abu-Ghraib 3 and durum wheat 
cv. Doar 85 respectively. Also, the same components increased significantly by foliar 
application of 0.8 kg Zn ha-1. The rates of increasing were 13.4 and 15.7, 13.4 and 15.7, 
17.6 and 13.7 for two wheat cultivars, bread wheat cv. Abu-Ghraib 3 and durum wheat 
cv. Doar 85 respectively. In general, soil addition of zinc resulted in higher increases in 
yield components compared to foliar addition of zinc.

  

  المقدمة

.Triticum sppنطة یأتي محصول الح desf. بین محاصیل الحبوب فـي العـالم مـن مناألولىفي المرتبة

إحصــائیاتملیــون طــن حســب 600الســنوي حــوالي اإلنتــاجبلــغ حجــم إذواإلنتــاجحیــث الطلــب والمســاحة المزروعــة 

انتشـــارًا بالنســـبة األكثـــرنقـــص الزنـــك هـــو إنإلـــىالعدیـــد مـــن البـــاحثین أشـــار، )1(منظمـــة الغـــذاء والزراعـــة الدولیـــة 

حاصـل الحبـوب والقـش لكثیـر مـن فـي زیـادةأهمیـةلـه لـذا فـأن التسـمید بالزنـك ) 2(لمحاصیل الحبوب والسیما الحنطـة 

أن حاصل الحبوب هو عبارة عن حصیلة لعدة مكونات تمثـل عـدد السـنابل فـي وحـدة المسـاحة وعـدد .الحنطةأصناف

, 4(بـین مكونـات الحاصـل األهـمالمكـون هـي2م/ عدد السنابل ك فانكذل).3(حبة1000الحبوب في السنبلة ووزن 

هــذه الصــفة تعــد مــن الصــفات المرتبطــة بطبیعــة التركیــب الــوراثي بســبب اخــتالف التراكیــب إنإلــى) 6(أشــارفقــد . )5

یــاة النبــات عــدد الســنابل یتحــدد فــي المراحــل المبكــرة مــن حإنإلــى) 7(أشــاركمــا. االشــطاءإنتــاجالوراثیــة فــي عملیــة 

األكثـرهـو مكـون الحاصـل 2م/ عـدد السـنابل إنإلـى)8(أشـار ذلككـ.االشطاء وتكوین السـنابلإنتاجوذلك في فترة 

عــدد الحبــوب فــي إمــا. التربــة والــرش معــاإلــىاإلضــافةالتربــة وعنــد إلــىاإلضــافةســیما طریقــة الزنــك والبإضــافةتــأثرًا 

األعضــاءوحبــوب اللقــاح فــي نباتــات الحنطــة والتــي تعــد هــي ألمتــكتطــور نإ) 9(وجــد الســنبلة لمحصــول الحنطــة فقــد 

، وهـــذا الضـــرر قـــد یكـــون ناتجـــًا عـــن ررت بصـــورة كبیـــرة نتیجـــة نقـــص الزنـــكالرئیســـة فـــي عملیـــة عقـــد الحبـــوب قـــد تضـــ

والتــي یــدخل الزنــك فــي )10(والبــروتین ) Indole acetic acid(ألخلیــكانخفــاض فــي مســتویات االنــدول حــامض 

،)11(الحبـوبیـرتبط معنویـًا مـع حاصـل إذحبـة احـد مكونـات الحاصـل الرئیسـة 1000یعد وزن كذلك .یة تمثیلهاعمل

وزن إن) 12(فــي حــین بــین حبــة،1000التراكیــب الوراثیــة تختلــف فیمــا بینهــا فــي صــفة وزن إنإلــى) 7(أشــارفقــد 

.وحتـى النضـج الفسـیولوجياإلخصـابوالتي تبدأ من الحبة یعتمد على معدل وطول فترة تجهیز الحبة بالمواد الغذائیة 

وزن إن) 8(كـــذلك فقـــد وجـــد، حبـــة لمحصـــول الحنطـــة1000یـــادة وزن ز إلـــىأدتالزنـــك إضـــافةإنبینـــت الدراســـات 

لـــذا . الزنـــكإضـــافةتــأثرًا بطـــرق األقـــل، لكـــن مكــون الحاصـــل هـــذا كـــان الزنكةمعنویـــًا نتیجـــة الضـــافازدادحبــة 1000

الزنــك فــي بعــض مكونــات الحاصــل لصــنفین مــن إضــافةمســتوى ومصــدر وطریقــة تــأثیرســة لمعرفــة هــذه الدراأجریــت

  .الحنطة
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  المواد وطرائق العمل

التـي أللطیفیـةالتابعة لوزارة العلوم والتكنولوجیا والواقعة في ناحیة أللطیفیةأبحاثفي حقول محطة ةنفذت الدراس        

252و342.1ص تربـة التجربـة هـو انهـا ذات نسـجة مزیجـه طینیـة محتواهـا ان اهم خصـائ. كم جنوب بغداد30تبعد 

مـن الطـین وكاربونـات الكالسـیوم والمـاده العضـویة علـى التـوالي وذات سـعة تبادلیـة كاتیونیـة بمقـدار 1-غم كغـم13.6و

و 9.5قــدار تربــه كمــا ان محتواهــا مــن المغــذیات الكبــرى والصــغرى الجــاهز للنبــات كــان بم1-كغــم.ســنتي مــول16.44

واعتمــادًا علــى طرائــق . لكــل مــن الفوسـفو والبوتاســیوم والزنــك الجــاهز وعلــى التـوال ایضــا1-ملغـم كغــم0.40و 250.2

وبواقــع ثالثــة ) RCBD(نفــذت تجربتــان عاملیتــان بتصــمیم القطاعــات الكاملــة المعشــاة . )13(التحلیــل المــذكورة فــي 

إضـافة1-كغم زنك هــ8و  4الزنك بمستویین هما أضیفإذ) ةالتربإلىالزنك إضافةةتجرب(األولىةالتجرب.مكررات

اســتخدم مصــدران للزنــك همــا المصــدر المعــدني وبصــورة كبریتــات الزنــك المائیــة ) الزنــكإضــافةمــن دون (المحایــد إلــى

ZnSO4.7H2O)23 %(، والمصدر العضـوي المخلبـي ) زنكZn-DTPA( ،تربـة إلـىكمیـة الزنـك جمیـعأضـیفت

ةلحنطـــاهمـــا صـــنف ةن مـــن محصـــول الحنطـــازرع صـــنف) NPK(الســـماد المركـــب إضـــافةقبـــل الزراعـــة مـــع لـــواحاأل

تجربـة ةالثانیـةالتجربـإمـا. لوح36م وبواقع 2x3ألواحفي ) 85دور (ةالخشنةلحنطاوصنف ) 3ابوغریب (ةالناعم

ومصــدري الزنــك فــي التجربــة ألــواحالزنــك رشــًا علــى المجمــوع الخضــري وهــي بــنفس مســاحة ومواصــفات وعــددإضــافة

كبریتــات % 0.1محلــول الــرش تركیــز(1-هـــكغــم زنــك 0.4باســتثناء مســتویات الزنــك والتــي كانــت بالمســتویات ,األولـى

% 0.2تركیـــز محلـــول الـــرش (1-كغـــم زنـــك هــــ0.8لتـــر واحـــد لكـــل لـــوح و ةبكمیـــ) جـــزء بـــالملیون زنـــك240الزنـــك او

رشـت عنـدما كانـت النباتـات األولـىجزئـت لمـرتین أیضـالتـر واحـد ةوبكمی) ملیون زنكجزء بال240أوكبریتات الزنك 

زرعـت التجربتـان فـي موعـد ).Baoting stage(والثانیة في مرحلة البطـان ) Tillering stage(في مرحلة التفرعات 

ح الواحــد وبطــول ســم أي بواقــع عشــرة خطــوط فــي اللــو 20وأخــربــین خــط ةعلــى خطــوط المســافةواحــد وكانــت الزراعــ

استخدم السـماد إذلكال التجربتین ولكال الصنفین ) والنیتروجینالفسفور (تم توحید المعاملة السمادیة . للخطأمتارثالثة 

1-هــ. كغـم120كـل الكمیـة قبـل الزراعـة مـع اسـتخدام أضـیفت1-هـ. كغم400بمقدار ) NPK)0:18:18المركب 

حصـدت التجربتـان فـي موعـد واحـد وبعـد ). 14(واحـدة فـي بدایـة مرحلـة البطـان بدفعـة أضیفت%) N46(من الیوریا 

قورنــت الفــروق بــین . التجربتــانحبــة لكــالإلــفســنبلة ووزن / وعــدد الحبــوب 2م/تــم حســاب عــدد الســنابل الحصــاد 

  .0.05عند مستوى احتمال ) م.ف.أ(المتوسطات الحسابیة باختبار اقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  2م/ عدد السنابل        

قیاسـًا للصـنفین2م/ زیادة معنویة في عدد السنابلإلىأدت1-هـكغم زنك8المستوى إضافةنأ1یتضح من شكل  

علــــى التــــوالي 85ودور 3لصــــنفي الحنطــــة ابوغریــــب % 28.8و 21.8لزیــــادة بنســــبة امــــع معاملــــة المحایــــد وكانــــت 

لصنفي الحنطـة 2م/ حصول هذه الزیادة في عدد السنابل نأ.بینهمارق معنویًا لم یكن الفإذوكمعدل لمصدري الزنك 

لمحصـول 2م/من حصول زیادة معنویة فـي عـدد السـنابل) 15(إلیهأشارالتربة تتفق مع ما إلىالزنك إضافةنتیجة 

إضـافةنتیجـة 2م/ سـنابل الحظ من خـالل نسـب الزیـادة فـي عـدد ال.التربةإلىالحنطة نتیجة التسمید بالزنك المضاف 
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قد اظهر استجابة كبیرة قیاسًا مع استجابة صنف الحنطـة الناعمـة 85صنف الحنطة الخشنة دور نأالتربة إلىالزنك 

  الحنطة الخشنة أصنافوهذا قد یكون نتیجة كون 3ابوغریب 
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أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي اخـتالف صـنفي الحنطـة ). 16(إلضافته حساسة لنقصة وتستجیب نباتاتها بدرجة اكبر

قـد اسـتجاب 85الزنـك علـى الـرغم مـن كـون صـنف الحنطـة دور إضافةعند عدم ،2م/ صفة عدد السنابل معنویا في 

مــن اعلــي2م/ عــدد ســنابل وأعطــىحــافظ علــى تفوقــه 3صــنف الحنطــة ابوغریــب إنإالالزنــك إلضــافةبدرجــة اكبــر 

كــون هــذه الصــفة مـن الصــفات المرتبطــة بطبیعــة التركیــب الــوراثي إلــىوق قــد یعـزى تفــبقــاء هــذا الإن.85الصـنف دور

الزنــك رشــًا علــى المجمــوع الخضــري إضــافةفــي تجربــة مــاأ). 6(االشــطاء إنتــاجنتیجــة الخــتالف التراكیــب الوراثیــة فــي 

معنویـــًا للصـــنف2م/ زیـــادة عـــدد الســـنابل إلـــىدتأرشـــًا 1-هــــ.كغـــم زنـــك0.4المســـتوى إضـــافةإنوضـــح ی2فشـــكل 

فـي حـین ,%7.2وكانت الزیادة كمعدل لمصدري الزنـك بنسـبة ) رش بالماء فقط(قیاسًا مع معاملة المحاید 3ابوغریب 

إلـىأدىفقـد 1-كغـم زنـك هــ0.8المسـتوى مـاأ.المستوى نفسهإضافةعند 85ف دور صنفي معنویة تظهر فروقلم 

للصنفین قیاسًا بمعاملة المحاید وكانت الزیادة كمعدل لمصـدري الزنـك بنسـبة 2م/ یة كذلك في عدد السنابل زیادة معنو 

/ هـذه الزیـادات الحاصـلة فـي عـدد السـنابل إن. علـى التـوالي85ودور 3لصنفي الحنطة ابوغریـب % 15.7و 13.4

إضــافتهإنمــن ) 14(إلیــهفــق مــع مــا توصــل الزنــك رشــًا علــى المجمــوع الخضــري تتإضــافةلصــنفي الحنطــة نتیجــة 2م

الزنـك إضـافةتفـوق طریقـة عمومـا یالحـظ.95إبـاءمعنویـًا لصـنف الحنطـة 2م/ زیادة في عـدد السـنابل إلىأدترشًا 

یتحـدد فـي عـدد السـنابل إنإلـىیعـزى قـدوهـذارشـاً اإلضـافةقیاسـًا مـع طریقـة 2م/ التربـة فـي زیـادة عـدد السـنابل إلى

التربة إلىالزنك إضافةفان لذلك)15(ذلك إلىأشاراالشطاء كما إنتاجرة من موسم النمو وذلك في فترة مراحل مبك

إذ) 8(إلیـهیتفـق مـع مـا توصـل وهـذایتیح الفرصة للنبات في االستفادة منه في زیادة عدد السنابل خالل فتـرة تكوینهـا

إضـافةأدتفـي حـین % 81التربـة كانـت اكبـر وبنسـبة إلـىزنـك الإضافةنتیجة 2م/ الزیادة في عدد السنابلإنوجدوا 

  .لمحصول الحنطة% 33بنسبة 2م/ زیادة عدد السنابل إلىالزنك رشًا 

  حبة1000ن زو 

حبـة 1000زیـادة معنویـة فـي وزن أدى إلـى حصـولالتربـة إلـى1-هــ. كغم زنك4المستوى إضافةنأ3یوضح شكل   

علــى ,85ودور 3قیاســًا بمعاملــة المحایــد وللصــنفین ابوغریــب % 4.3و 5.6ارها لصــنفي الحنطــة وبنســبة زیــادة مقــد

حبـة 1000زیـادة معنویـة فـي صـفة وزن إلـىأدىفقـد 1-كغم زنك هــ8المستوى إما. لمصدري الزنكالتوالي وكمعدل

علــى التــوالي ,نفینللصــ%7.4و 6.6قیاســًا بمعاملــة المحایــد، وكانــت الزیــادة بنســبة 85ودور 3ابوغریــب ینلصــنفل

تفـوق الصـنف اإلحصـائينتـائج التحلیـل أظهرتكما .لم یكن الفرق معنویًا بین المصدرینإذوكمعدل لمصدري الزنك 

85للصـنف دور اعلـيحبـة 1000حبة في معاملة المحاید مع بقـاء قیمـة وزن 1000معنویًا في صفة وزن 85دور 

زیـادة إلـىأدتالزنـك قـد إضـافةإنإلـىوهـذا یعـزى أیضـا،تسـمید بالزنـك عنـد ال3قیاسًا مع قیمتهـا للصـنف ابوغریـب 

اقــل أعطــىالــذي 85بنســبة اكبــر قیاســًا بالصــنف دور 3ابوغریــبســنبلة للصــنف/ وعــدد الحبــوب 2م/ عــدد الســنابل 

ثیر هـــذا التـــأإن. حبـــة1000تفوقـــه فـــي صـــفة وزن إلـــىبـــدوره أدىســـنبلة ممـــا / واقـــل عـــدد حبـــوب 2م/ عـــدد ســـنابل 

الـذین وجـدوا ) 8(إلیهحبة لصنفي الحنطة یتفق مع ما توصل 1000التربة في زیادة وزن إلىالزنك إلضافةالواضح 

% 20الحنطة وكانت هذه الزیادة بنسبة ألصنافحبة 1000التربة سببت زیادة معنویة في وزن إلىالزنك إضافةإن

  .إضافتهقیاسًا مع عدم 
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0.4المسـتوى إضـافةإن4شـكل فیوضـح ) الزنك بطریقة الرش على المجموع الخضريإضافة(في التجربة الثانیة ماأ  

الزیــادة لــم تكــن معنویــة عنــد إنإال3نطــة ابوغریــب نف الححبــة لصــ1000زیــادة فــي وزن إلــىأدت1-زنــك هـــكغــم 

قیاسـًا % 6.5انـت بنسـبة بالصـورة العضـویة وكأضیفبالصورة المعدنیة، في حین كانت الزیادة معنویة عندما إضافته

زیـادة فـي إلـى1-كغـم زنـك هــ0.4المسـتوى إضـافةأدتفقـد 85الصـنف دور إمـا).فقطرش بالماء (بمعاملة المحاید 

0.8المســتوى إمــا. الزیــادات لــم تكــن معنویــة ولكــال مصــدري الزنــك قیاســًا مــع معاملــة المحایــدإنإالحبــة 1000وزن 

بالصــورة إضــافتهعنــد 3حبــة لصــنف الحنطــة ابوغریــب 1000ة معنویــة فــي وزن زیــادإلــىأدىفقــد 1-زنــك هـــكغــم 

ه الى زیادة معنویًة فيالمستوى نفسأدىكذلك . قیاسًا مع معاملة المحاید % 7.3العضویة فقط، وكانت الزیادة بنسبة 

قیاسـًا مـع معاملـة % 5.4بالصورة العضـویة فقـط وكانـت الزیـادة بنسـبة إضافتهعند 85حبة للصنف دور 1000وزن 

إلیهالزنك رشًا تتفق مع ما توصل إضافةحبة لكال الصنفین نتیجة 1000حصول هذه الزیادات في وزن إن. المحاید

قیاسـًا % 21حبـة بنسـبة 1000زیـادة فـي وزن إلـىأدتالزنك رشًا إضافةإن) 8(كما وجد ) 1997(وآخرونحمادي 

الزیـادة الناتجـة فـي إنالزنـك رشـًا إضافةیالحظ في تجربة .مفي دراستهمستخدمةالحنطة الألصنافإضافتهمع عدم 

الناعمــة فــي الحصــول األصــنافكفــاءة إلــىوهــذا قــد یعــزى 3لصــنف الحنطــة ابوغریــب اعلــيحبــة كانــت 1000وزن 

ي الحنطــة الخشــنة والتــأصــنافالكمیــة المضــافة رشــًا علــى عكــس إلــىإضــافةعلــى مــا تحتاجــه مــن الزنــك مــن التربــة 

ستعتمد بصورة كبیرة على كمیـة الزنـك المضـافة رشـًا وذلـك لعـدم مقـدرتها علـى اخـذ مـا تحتاجـه مـن الزنـك الموجـود فـي 

الحنطــة تختلــف فــي درجــة حساســیتها أصــنافإنبینــوا إذ) 2(ذلــك إلــىأشــاركــان غیــر جــاهز كمــا إذاالتربــة الســیما 

التربـة حققـت زیـادات إلـىالزنـك إضـافةعمومـا فـان .ن التربـةلنقص الزنك وذلك لقابلیتها المختلفة في الحصول علیه مـ

وع الزنـــك رشـــًا علـــى المجمـــإضـــافةحبـــة لصـــنفي الحنطـــة قیاســـًا مـــع الزیـــادة الناتجـــة عـــن 1000فـــي صـــفة وزن اعلـــي

  .الخضري

  سنبلة/ عدد الحبوب   

ســنبلة لصــنف الحنطــة /وبعــدد الحبــمعنویــة فــيزیــادةإلــىأدت1-هـــكغــم زنــك4المســتوى إضــافةأن1جــدول بــینی  

علــى , وللمصــدرین المعــدني والعضــوي% 19.2و 10.7قیاســًا مــع معاملــة المحایــد وكانــت الزیــادة بنســبة 3ابوغریــب 

ســنبلة / زیــادة عــدد الحبــوب إلــىنفســهالمســتوىإضــافةأدتفــي حــین ,كــان الفــرق معنویــًا بــین المصــدرینإذالتــوالي 

زیــادة معنویــة فــي عــدد إلــىأدىفقــد 1-هـــكغــم زنــك8المســتوى إمــا.معنویــةالزیــادة لــم تكــن إنإال85للصــنف دور

كمعـدل لمصـدري الزنـك % 22.0قیاسًا مـع معاملـة المحایـد وكانـت الزیـادة بنسـبة 3سنبلة للصنف ابوغریب / الحبوب 

دور لصـنفلمعنویة زیادة إلىالمستوى نفسهأدىفي حین . لم یكن الفرق معنویًا بین المصدرین عند هذا المستوىإذ

هـذه الزیـادة فـي إن. قیاسـًا مـع معاملـة المحایـد% 14.1وكانـت الزیـادة بنسـبةفقـطبالصورة العضـویةإضافتهعند 85

انخفـــاض إن).8(إلیـــهالتربـــة ولكـــال الصـــنفین تتفـــق مـــع مـــا توصـــل إلـــىالزنـــك إضـــافةســـنبلة نتیجـــة / عـــدد الحبـــوب 

التربـة قیاسـًا مـع إلـىالزنـك إضافةنتیجة 85ة لصنف الحنطة الخشنة دور سنبل/ الزیادات الحاصلة في عدد الحبوب 

الحنطة الخشـنة لـنقص ألصنافالحساسیة العالیة إلىیعزى قد 3الزیادات الحاصلة لصنف الحنطة الناعمة ابوغریب 

علـى اســتجابة للحصـول اعلــيممـا قـد یتطلـب اســتخدام مسـتویات زنـك ) 18(مـن التربــة أخـذهالزنـك وعـدم كفاءتهـا فــي 

/ فـي صـفة عـدد الحبـوب3تفـوق الصـنف ابوغریـب اإلحصـائينتائج التحلیل أظهرت.85اكبر من قبل الصنف دور 

نتیجـة طبیعیـة بسـبب وبقـاء هـذا التفـوق هـإن، ء هذا التفوق عنـد التسـمید بالزنـكالزنك مع بقاإضافةحتى بعدم سنبلة 
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تفـــوق الصـــنف إن. ســـنبلة/ زنـــك فـــي زیـــادة عـــدد الحبـــوب الةالضـــاف85االســـتجابة الضـــعیفة مـــن قبـــل الصـــنف دور 

في صفة عدد الحبـوب فـي السـنبلة قـد یكـون نتیجـة ارتبـاط هـذه الصـفة بطبیعـة 85قیاسًا مع الصنف دور 3ابوغریب 

وجود فرق معنوي بین مصدري الزنك المعـدني والعضـوي اإلحصائياظهر التحلیلكما). 7(التركیب الوراثي للصنف 

قیاسـًا مـع 1-سـنبلةحبـة60.43معـدًال وأعطـىسنبلة فقد تفوق المصدر العضـوي /ثیرهما في صفة عدد الحبوبفي تأ

  .للمصدر المعدني1-حبة سنبلة57.92

كغـم زنـك0.4المسـتوى إضـافةإن2جـدول بـینفی) الزنك رشًا على المجمـوع الخضـريإضافة(في التجربة الثانیة إما  

% 14.2قیاسًا مع معاملة المحاید وكانت الزیـادة بنسـبة 3صفة للصنف ابوغریب هذه ویة فيزیادة معنإلىأدت1-هـ

زیــادة فــي عــدد إلــىالمســتوى نفســه إضــافةأدت، كمــا یكــن الفــرق معنویــًا بــین المصــدرینلــمإذمعــدًال لمصــدري الزنــك 

قیاسًا مـع معاملـة % 16.8نسبة وكانت بفقطبالصورة العضویةإضافتهعند 85سنبلة لصنف الحنطة دور / الحبوب 

  كغم 0.8المستوى إضافةماأ.المحاید

سنبلة لصنفین من /تأثیر مصدر ومستوى الزنك المضاف الى التربة وتداخالتهما في صفة عدد الحبوب) 1(جدول 

  الحنطة

  مصدر الزنك  األصناف
  × معدالت األصناف   مستویات الزنك

  1- هـ  Znكغم 8  1- هـ  Znكغم 4  من دون إضافة  المصدر

  3ابوغریب 
  65.12  70.23  65.73  59.40  معدني

  68.31  74.73  70.80  59.40  عضوي

  85دور 
  50.73  52.06  51.06  49.06  معدني

  52.55  56.00  52.60  49.06  عضوي

  V x S =2.92  0.05م .ف.أ              V x S x L =5.06  0.05م  .ف.أ

  S =2.06  0.05م .ف.أV =2.06  0.05م .ف.أL =2.53  0.05م .ف.أ   

V =           الصنفS =            المصدرL =المستوى  

  

  

  

  

سنبلة / تأثیر مصدر ومستوى الزنك المضاف رشًا على النبات وتداخالتهما في صفة عدد الحبوب ) 2(جدول 

  لصنفین من الحنطة

  مصدر الزنك  األصناف

  مستویات الزنك
  × معدالت األصناف 

  رش بالماء فقط  المصدر
  Znكغم 0.4

  1-هـ

  Znكغم 0.8

  1-هـ

  3ابوغریب 
  61.91  65.93  63.66  56.13  معدني

  62.24  66.06  64.53  56.13  عضوي
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  85دور 
  48.73  50.00  49.40  46.80  معدني

  52.64  56.46  54.66  46.80  عضوي

  V x S =3.96  0.05م .ف.أ              V x S x L =6.87  0.05م  .ف.أ

  S =2.80  0.05م .ف.أV =2.80  0.05م .ف.أL =3.43  0.05م .ف.أ   

V =           الصنفS =            المصدرL =المستوى

  

  

  

  

  

قیاســًا مــع معاملــة المحایــد 3ســنبلة للصــنف ابوغریــب / زیــادة معنویــة فــي عــدد الحبــوب إلــىكــذلك أدتفقــد 1-هـــزنــك

/ في عـدد الحبـوب معنویةزیادةإلىالمستوى نفسه أدىكما . وكمعدل لمصدري الزنك % 17.6دة بنسبة وكانت الزیا

.قیاسـًا مـع معاملـة المحایـد% 20.6بنسـبة الزیادةوكانتفقطبالصورة العضویةإضافتهاعند 85سنبلة للصنف دور 

الزنك رشًا على المجموع الخضري تتفق إضافةسنبلة ولكال الصنفین نتیجة / حصول هذه الزیادة في عدد الحبوب إن

عـــدم وجـــود فـــرق معنـــوي بـــین مصـــدري الزنـــك المعـــدني اإلحصـــائينتـــائج التحلیـــل أظهـــرتكمـــا ).14(ه امـــع مـــا وجـــد

حصـــول هـــذه إن.ســـنبلة علـــى الـــرغم مـــن تفـــوق المصـــدر العضـــوي/ والعضـــوي فـــي التـــأثیر فـــي صـــفة عـــدد الحبـــوب 

الزنـك قـد تكـون ناتجـة عـن مسـاهمة الزنـك فـي تطـور إلضـافةلكال الصنفین ونتیجة سنبلة / الزیادات في عدد الحبوب 

سـنبلة،/ وحبوب اللقاح لنباتات الحنطة ومـن ثـم تحسـین عملیـة عقـد الحبـوب ممـا یسـهم فـي زیـادة عـدد الحبـوب ألمتك

فـي عملیـة عقـد الحبـوب الرئیسـة األعضـاءوحبوب اللقاح في نباتات الحنطة والتـي تعـد ألمتكتطور إن) 9(أشارفقد 

indol(ألخلیـك، والتي قد تكون ناتجـة مـن انخفـاض مسـتویات االنـدول حـامض د تضررت كثیرًا نتیجة لنقص الزنكق

acetic acid ( والبروتین والتي یدخل الزنك في عملیة تمثیلها)10(.  
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