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  الخالصة

فــي . كــم260غــرب بغــداد /تربــة صــحراویة جبســیة فــي الهضــبة الغربیــة مــن العــراق أجریــت تجربــة حقلیــة فــي 

المزروعـــة تحـــت 99محصـــول الحنطـــة صـــنف أبـــاء واســـتجابةالمنظومـــةبهـــدف تقـــیم اداء2004-2003الموســـم 

  .لبعض االسمدة وطرق استعمالهامنظومات الري بالرش المحوري 

160ي حسـب التوصـیة السـمادیة ئومعاملـة التسـمید الكیمـاتضمنت التجربة سبع معامالت هي معاملة السیطرة

4اسـتعملت كبریتـات الحدیـد والزنـك بمعـدل )هــ /Nكغـم 160هــ و/Pكغـم 33.6( هــ/كغم یوریا 300كغم داب و 

كمـــا اســـتخدم الـــداب رشـــا أو نثـــرا إضـــافة إلـــى التوصـــیة الســـمادیة وبـــنفس . هــــرشا إضـــافة للتوصـــیة الســـمادیة /كغـــم 

. 2م 300زرعـــت المعـــامالت حســـب تصـــمیم تـــام التعشـــیة بثالثـــة مكـــررات لوحـــدات تجریبیـــة بمســـاحة . المســـتویات

یــوم وعنــد الحصــاد، وتضــمنت الصــفات المورفولوجیــة وهــي عــدد التفرعــات ،طــول 100، 50أخــذت القیاســات بعــد 

ن ألـــف حبـــة ، الحاصـــل النبــات ، المســـاحة الورقبـــة، الــوزن الجـــاف ، عـــدد الســـنابل، عــدد الحبـــوب فـــي الســنبلة ، وز 

والكلــي Bو Aوبعــض الصــفات الفســلجیة والنوعیــة وهــي كلوروفیــل .البــایلوجي وحاصــل الحبــوب ودلیــل الحصــاد 

  .كما احتسبت كفاءة إضافة الماء . والكربوهیدرات والبروتین والفوسفور والنیتروجین الكلي في التربة والنبات 

زنـك مـع الـداب رشـا حققـت زیـادة معنویـة فـي الحاصـل الـذي بلـغ أوضحت النتائج إن إضافة كبریتات الحدید وال

عـن التوصـیة السـمادیة تلتهـا نفـس المعاملـة باسـتخدام الـداب نثـرا بزیـاد %15.6هــو بنسـبة زیـادة قـدرها / كغم 3250

بلغــت اعلـى نسـبة مـن الكربوهیـدرات والبـروتین فـي الحبــوب . عـن التوصـیة السـمادیة% 12.45معنویـة بلغـت نسـبتها 

ـــ نبـــات بالنســـبة / غـــم112.6-106.6معـــاملتي كبریتـــات الزنـــك والحدیـــد مـــع الـــداب رشـــا أو نثـــرا وتراوحـــت بـــین ي ف

حافظــت جمیــع المعــامالت علــى مســتوى مقبــول یحقــق حاجــة .بالنســبة للبــروتین % 19.3-17.5للكربوهیــدرات وبــین 

إال إن الحال اختلـف مـع .معاملة السیطرة یوم باستثناء 100النبات بالمدى المتوسط من النیتروجین في التربة لعمر 

یــوم ممــا یؤشــر أهمیــة إضــافة 50الفوســفور اذ ظهــر االنخفــاض عــن الحــدود الــدنیا التــي تحقــق حاجــة النبــات بعــد 

  .الفوسفور رشا بمراحل تلي ذلك

یســتنتج مـــن الدراســـة ضـــرورة التســـمید بمعـــدالت أعلـــى مــن التوصـــیة الســـمادیة المعتمـــدة مـــن وزارة الزراعـــة فـــي

  . یوم فما فوق50ظروف الترب الجبسیة مع اإلضافة رشا بعمر 

  

  

Integrated nutrition for wheat in Gypsiferous soils under center pivot 
sprinkler irrigation system
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Abstract
Field experiment was conducted in gypsiferous desert soil in western desert of Iraq/ 

to the west of Baghdad  260km. at the season 2003-2004 to study the response of wheat 
(Ebba-99 ) to integrated nutrition and the method of nutrient application under center 
pivot sprinkler irrigation system. Experiment consisted of seven treatments which were 
: Control, chemical fertilization treatment according to the recommendation of ministry 
of agriculture 160 kg./hec.DAP +300Kg./hec.( 33.6kg P/hec., 160 kg 
N/hec.)Urea.Ferrous and Zinc sulfate were used at rate 4 kg./hec. With water plus to the 
fertilizer recommendation Also DAP was used with water or soil besides fertilizer 
recommendation at the same levels. Treatments were distributed according to 
completely randomized design with three replicates for experimental units with area300 
m2 .Measurements were carried out after 50,100 days and at harvesting which consisted 
of morphological properties like number branches, plant height, leaf area, dry weight , 
number of spikes , number of grains in spike , weight of 1000 grain , biological yield, 
grain yield and  harvesting index. Same physiological and qualitative properties were 
estimated that are chlorophyll a,b and total , carbohydrate, protein, total nitrogen 
,available phosphorus in soil and plant. Also water use efficiency was calculated.

Results showed that Fe+ Z n+ DAP with water achieved significant increasing in 
yield which was 3250 kg./hec with increasing percentage 15.6% as compared with 
recommended fertilization.The followed treatment was (Fe+Zn+DAP with soil) with 
significant increasing percentage 12.45%.The highest percentage of carbohydrate and 
protein in grains were corresponded by treatment (Fe+Zn+DAP with water and soil) and 
ranged between 112.5-106.6 gm./ plant for carbohydrate and between 17.5-19.3% for 
protein . All treatments conserved good level cover the requirement of plant from 
nitrogen in soil to age 100 days without control treatment. But for phosphorous the 
decreasing appeared under minimum limits which cover plant requirement after 50 
days. That is mentioned the importance of phosphorous application  with water at stages 
after 50 days. It will be concluded the importance of fertilization with more than 
recommended rates by ministry of agriculture under gypsiferous soils conditions and 
adding the elements with water after age 50 days.

  مقدمة

 انــه لــم مــن مســاحة العــراق الكلیــة إال% 20بــالرغم مــن حجــم النشــاط الزراعــي فــي التــرب الجبســیة والتــي تشــكل 

هــذه زراعــة.یؤخــذ بنظــر االعتبــار حاجتهــا مــن المغــذیات  بالتوصــیة الســمادیة المقــرة لمحصــول الحنطــة خاصــة وان 

أوضـحت البحـوث الحدیثـة إن ،الترب باستمرار سیحتاج إلى نظام من التغذیـة المتكاملـة لقلـة مخزونهـا مـن المغـذیات 

لنمــو المناســـبة وبالكمیـــات المطلوبــة یحقـــق زیــادة فـــي اإلنتـــاج إمــداد نبـــات الحنطــة بالمغـــذیات المطلوبـــة فــي مراحـــل ا

فـي مـزارع منطقـة ) 1(ریت من فبـل الحـدیثي وجماعتـهجوفي تجربة أ. ویحافظ على قابلیة اإلنتاج للتربة لسنوات أكثر

كغــم تحــت نظــام الــري بــالرش المحــوري ومزروعــة /غــم 220الــى140راوة فــي تــرب تــراوح محتواهــا مــن الجــبس بــین 

هـ مقارنة /كغم65+500وبینت التجربة أفضلیة السماد سوبر فوسفات مع الیوریا ،2ول الحنطة صنف تموز بمحص

هـ عند الحد األدنى لمحتوى الجبس /كغم حبوب 6776هـاذ بلغ اإلنتاج /كغم45+ 640والیوریا ) NP(مع المركب 

جربـة اسـتجابة أربعـة أصـناف مـن الحنطـة في ت) 2(كما وجد ادهام وجماعته.ونخفض مع زیادة المحتوى من الجبس 
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علــى األصــناف 95للتســمید العــالي فــي التــرب الجبســیة وتحــت منظومــة الــري بــالرش المحــوري تفــوق الصــنف ایبــاء 

هـــ ســوبر فوســفات /كغــم50هـــ عنــد التســمید /كغــم 4012وأبــو غریــب وســن الجمــل وبلــغ اعلــى حاصــل لــه 2-تمــوز

اخـتالف االسـتجابة لمحصــول ) 3(والحـظ العـاني . هــ / كغـم2لزنـك والحدیـد هــ یوریـا مـع الـرش بكبریتـات ا/كغـم75و

الحنطـــة بـــاختالف المصـــدر ألســـمادي وحصـــلت أعلـــى اســـتجابة فـــي التـــرب الفقیـــرة بمحتواهـــا مـــن العناصـــر والواطئـــة 

سـمدة بـان األ)5(.AL-Khateeb et.alو ) Salah et.al.)4وعـد كـال مـن  .التثبیت مع توفیر الرطوبة المالئمـة

المستخدمة حالیا قد فشلت بالمحافظة على جاهزیة الفوسفور بصورة مستمرة من السوبر فوسفات والمركبالفوسفاتیة

في الحقل لذا تعبر عملیة إضافة األسمدة بدفعات  خالل الموسم مهمة خاصة وانها تثبت ما یضـاف إلیهـا باسـتمرار 

.  

فـي ظـروف التـرب 99-ا المطلوبـة لمحصـول الحنطـة ایبـاءتهدف التجربـة الـى تحدیـد كمیـات األسـمدة وأنواعهـ

  .الجبسیة الصحراویة تحت منظومات الري بالرش المحوري 

  

  المواد وطرائق العمل

رملیــة مزیجــة % 18فــي تربـة صــحراویة جبسـیة 30/11/2003فــي قضـاء  حدیثــة بتـاریخ نفـذت تجربــة حقلیـة

، تضـمنت 99-ـ مزروعـة بمحصـول حنطـة صـنف ابـاءهـ30دومنیون مساحة –تحت منظومة ري بالرش محوري 

  .)1الجدول(المغذیات مع التوصیة السمادیة إضافةالمعامالت 

  

  المعامالت المستعملة في التجربة1جدول 

  الرمز  المواصفات  المعاملة

كغم /  الكليN.والجاهزP2O5ملغم من4.5و18تحتوي التربة   )تربة الحقل قبل المعاملة(المقارنة

  بةتر 

C

دفعات 8هـ مع التربة و /یوریا،كغم300سماد داب و 160  التوصیة السمادیة

  )هـ/Nكغم 160هـ و/Pكغم 33.6(رشا

T  

F-Z-T  اإلنباتیوما من 35هـ رشا بعد/كغمFeSO4+ZnSO4 +4+4+التوصیة السمادیة 

T-D-s  اإلنباتیوم من 50هـ رشا بعد /كغم 40+ داب رشا+التوصیة السمادیة 

T-D-N  هـ نثرا مع التربة/كغم 40+ داب نثرا+التوصیة السمادیة 

T-F-Z-Ds  أعالهرشا كم ورد   04+4+4+   داب رشا+FeSO4+ZnSO4+التوصیة السمادیة

T-F-Z-DN  أعالهكما ورد   04+4+4+   داب نثرا+FeSO4+ZnSO4+التوصیة السمادیة
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  2004–الساقطة في المنطقة خالل الموسم یبین كمیة االمطار 1شكل

  

كـل مسـاحةالبالغـة مكـررات للوحـدات التجریبیـة ةبثالثـاسـتخدام تصـمیم تـام التعشـیة الكامـلبالمعامالت عتر ز 

مـــن ایومـــ50كافـــة عملیـــات الخدمـــة للمحصـــول وأخـــذت القیاســـات والفحوصـــات التالیـــة بعـــد أجریـــت.2م300منهمــا

الكلـي والكاربوهیـدرات ، bو  aكلوروفیـل ،الـوزن الجـاف ،المساحة الورقیـة ، طول النبات ، عدد التفرعات اإلنبات، 

، 50بعــد (نیتــروجین فــي النبــات والوالفوســفورفــي التربــة، وقــدر الفوســفور الجــاهز والنیتــروجین الكلــي)8و7، 6(

1000ســنبلة  ووزن / وعــدد الحبـوب 2م /، كمــا سـجل عــدد السـنابل )  10و 9( یومـا مــن اإلنبـات150، 100

ء ونسبة اوكفاءة استعمال الم.  وحاصل الحبوب)  هـ/وزن حاصل الحبوب والمادة الجافة(لوجي و حبة والحاصل البای

  .100* لوجيو الحاصل البای/الحبوبحاصل=ودلیل الحصاد . البروتین 

  

  والمناقشةالنتائج

  -:یوم100-50الصفات النوعیة والكمیة للنبات بعمر -1

تحـت المعـامالت مو یـ50ربعمـرةالمقـدالصـفاتبعـضفـي معـدالتة یو معنة ادزیدو جو 3و 2نالو یبین الجد

الصــفات المقــدرة بمعــدل زیــادة معنویــة ألخــرىاالمعــامالت أعطــتهـــ نثــرا ، كمــا /كغــم داب 40التــي اســتخدم فیهــا 

زیـادة الكاربوهیـدرات وسـجلت إلـىمالت المسـتخدم بهـا كبریتـات الحدیـد والزنـك االمعـوأدت. مقارنة بمعاملة السـیطرة 

ونسـبة البـروتین المـأخوذمعنـوي فـي كمیـة النیتـروجین تـأثیرولـم یحصـل كغـم داب نثـرا40زیادة مع اسـتعمال أعلى

تــوفر كمیــة النیتــروجین أهمیــةإلــىكغــم داب نثــرا 40وقــد یعــود تمیــز معاملــة .تمیــزت عــن معاملــة الســیطرةإنهــاإال

  .یوم50بغد األخرىرشا في المعامالت إضافته وتأخر  األولیةوالفوسفور في المراحل 

  

  

  

  

  

  یوم50یبین تأثیر المعامالت المدروسة على بعض الصفات لمحصول الحنطة بعمر   2جدول 

  %البروتینكاربوهیدرات   غم/كلوروفیل ملغم  وزن جافمساحة طول /التفرعات  المعامالت
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النبات   نبات

  سم

ة یورق

  2دسم

  نبات/ غم
a  b  كلي  

  50  نبات/غم

  یوم

100  

  یوم

C3  38  1.6  4.1  0.311  0.297  0.608  44.7  4.06  5.62  

T  4  53  2.9  18.3  0.820  0.488  1.311  86.6  10.5  16.2  

FZT4  53  3.4  22.0  0.958  0.500  1.458  102.2  10.3  16.2  

TD5  54  3.8  23.6  0.955  0.531  1.526  98.3  10.9  17.2  

TDs4  50  3.3  21.9  0.908  0.501  1.409  95.5  10.2  17.8  

TFZD5  58  4.1  25.3  1.099  0.612  1.717  112.5  10.8  17.6  

TFZDs4  53  3.6  23.2  0.934  0.509  1.444  106.6  10.2  18.3  

LSD=0.051.685.132.31  2.05  0.350.250.66  14.4  3.32  2.0  

  

  -:صفات الحاصل النوعیة والكمیة -2

یـوم وفـي الحاصـل تباینـت بـاختالف المعـامالت 100إن كمیـة النیتـروجین فـي النبـات بعمـر3یالحظ من جدول

یـوم والحبـوب علـى 100نبـات بعمـر غـم  لل/ملغـم31.0و29.3رغم تجانسها قبل هذا العمـر ،وحصـلت أعلـى كمیـة 

انعكــس ذلــك علــى نســب البــروتین اذ بلغــت فــي .TFZD)( التــوالي عنــد اســتعمال الــداب رشــا والعناصــر الصــغرى

مـن %.17.5ونفـس المعاملـة بـدون عناصـر صـغرى .تلتها نفس المعاملة مـن اسـتعمال الـداب نثـرا %19.30الحبوب 

یــوم وكانــت أعلــى كمیــة مــع اســتعمال الــداب رشــا100باینــت بعــد مــدة جانــب أخــر تبــین كمیــة الفوســفور  المــأخوذة ت

وهذا یؤكد عجـز التربـة عـن تـوفیر حاجـة النبـات فـي المراحـل المتقدمـة مـن عمـر النبـات مـن المعـامالت ). 3جدول (

  .، لذا یتطلب استعمال كمیات إضافیة بالرش)1شكل (األخرى 

سـنبلة ووزن / ى كال مـن عـدد الحبـوبعلالتأثیرف معنویا في المعامالت المستعملة لم تختلإن4الجدول نیبی

مــن الــداب نثــراإضــافیةقــیم مــع اســتعمال كمیــة أعلــىوتحققــت زادت معنویــا عــن معاملــة الســیطرةأنهــاإالحبــة ألــف

وأدت.2زیـادة كمیـة النیتـروجین فـي محـیط البـذرة فـي مرحلـة التفرعـات ممـا زاد عـدد السـنابل جـدول إلى ویعزى ذلك 

حاصـل بـایولوجي وأعلى ، 2م /سنبلة400معاملة استعمال الداب رشا مع العناصر الصغرى إلى زیادة عدد السنابل 

مقارنـة بالتوصـیة السـمادیة% 15.65زیادة معنویـة فـي حاصـل الحبـوب بلغـت إلى، انعكس ذلك هـ/كغم6810بلغ 

زیـادة إلـىمال العناصـر الصـغرى مـع التوصـیة اسـتعأدىبینمـا ملـم مـاء،/كغـم حبـوب50.78،وكفاءة استعمال للمـاء 

اإلنتـاجلـم تزیـد إنهـاإالفي عدد السـنابل مـن اسـتعمال الـداب نثـرا المحققةالزیادةورغم %. 3.5في الحاصل بلغت 

  .السمادیةةعن التوصی% 44.6تحت معاملة السیطرة بنسبة اإلنتاجفقد انخفضآخرومن جانب %.12.45سوى 

  

  

  

  

  

  أثیر المعامالت  على بعض الصفات النوعیة لمحصول الحنطةیبین ت3جدول

  المعامالت

البروتین   غم/النیتروجین المأخوذ ملغم  غم/الفوسفور المأخوذ ملغم

100  یوم50الحصاد یوم 100  یوم50  %حبوب

  یوم
الحصاد 
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  الحبوب  الحبوب  /

C
0.41  0.65  0.68  6.5  9.0  14.0  8.75

T  
1.05  1.31  1.88  16.8  26.0  21.0  13.12  

FZT
1.10  1.35  1.76  16.5  26.0  23.0  14.37

TD
1.18  1.36  1.86  17.5  27.5  26.0  16.27

TDs
1.09  1.51  1.95  16.3  28.5  27.0  17.5

TFZD
1.16  1.43  1.75  17.4  28.3  28.0  17.5

TFZDs
1.06  1.56  1.86  16.4  29.3  31.0  19.3

LSD P=0.05
0.320.22  0.23  3.42.10  2.05  1.38

  

  -:صفات التربة المقدرة

یـوم إذ تراوحـت 50انخفاض كمیة الفوسفور الجاهز فـي التربـة تحـت جمیـع المعـامالت بعـد 1یبین الشكل 

كغم وحصـلت أعلـى كمیـة مـع اسـتعمال كمیـة إضـافیة مـن الـداب نثـرا، وقـد زاد /P2O5ملغم 14.0-9.0الكمیة بین 

كغــــم وكــــان اشــــد انخفاضــــا بعــــد معاملــــة الســــیطرة  /P2O5ملغــــم 7.5-5.0یــــوم لیصــــل بــــین 100االنخفــــاض بعــــد 

وهــذا یبــین مســتوى اإلجهــاد للتربــة وصــعوبة .المعــامالت التــي لــم تســتخدم بهــا كمیــات إضــافیة مــن الــداب رشــا أو نثــرا

حصــول النبــات علــى احتیاجــه مــن الفوســفور ، إال إن اضــافتة رشــا علــى النبــات یقلــل وصــوله إلــى التربــة ویمتصــه 

  .عن طریق األوراق أو مع ماء الري في الربةالنبات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبین تأثیر المعامالت المدروسة على بعض الصفات لمحصول الحنطة4جدول 

  المعامالت

عدد 

  السنابل

  2م 

عدد 

الحبوب

  سنبلة/

وزن 

1000

  حبة

الحاصل 

البایلوجي 

  هـ/كغم

الحاصل 

  هـ/ كغم

فرق اإلنتاج 

عن 

  %التوصیة

كفاءة استعمال 

  الماء

  ملم ماء/كغم حبوب

دلیل 

الحصاد 

%  
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C175  38  35  3400  1500  44.61-  23.43  44.1  

T  310  40  38  6400  2810  -  43.90  43.9  

FZT348  45  38  6250  2910  3.55+  45.46  48.8  

TD380  42  40  6350  2980  6.04+  46.56  45.3  

TDs360  40  39  6350  3050  8.54+  47.65  48.0  

TFZD416  40  39  6430  3160  12.45+  49.35  49.1  

TFZDs400  44  40  6810  3250  15.65+  50.78  49.2  

LSD=0.0513.6  4.52.8  188  146  -  -  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بقیـت إال أنهـایـوم تحـت جمیـع لمعـامالت 50الكلي في التربةبعدالنیتروجینانخفاض كمیة 2كذلك یبین الشكل 

الــداب نثـــراإضــافةمـــع كمیــةأعلــىكغـــم وحصــلت /Nملغــم 65-48وتراوحــت بــین یاجــات النبـــاتضــمن مــدى احت

لثمـان هــ/كغـم32یومـا بمعـدل 14كـل يالحقـل  مـع میـاه الـر إلـىدفعـات مـن سـماد الیوریـا إضـافةإلـىویعزى ذلـك 

تحـــت كغـــم/Nم ملغـــ20-16وبمـــدىوبلـــغ أشـــدهیـــوم 100بعـــد مـــدة ، كمـــا ازداد االنخفـــاضدفعـــات خـــالل الموســـم

أمــا عنــد هــذه المعــامالت التــي اســتخدم بهــا المعــامالت التــي لــم تســتخدم بهــا كمیــة إضــافیة مــن الــداب نثــرا أو رشــا 

بـین الفـرو قـاتوقلـت االنخفـاضمع معاملة الرش بالـداب ،وقـد ازداد كغم /Nملغم 38كمیة أعلىكانت اإلضافات 

  . المعامالت في وقت الحصاد
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استخدام عدد من العناصر الغذائیة كما یتطلـب زیـادة التوصـیة السـمادیة المقـرة همیةأویستنتج من هذه الدراسة 

إجـراءوان عملیة تجزئة الكمیات المضـافة علـى مراحـل عمریـة مهمـة ، ویتطلـب من وزارة الزراعة لمثل هذه الترب ،

  . جاهزیة العناصر الغذائیةعن طریق استعمال محسنات للتربة تزید من اإلنتاجرفع مستو إلىدراسات الحقة تهدف 
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  .40-35:)1(عدد)2(مجلد،مجلة االنبار للعلوم الزراعیة.بالرش
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