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المحمیةالزراعة ظروف لزنك في نمو وانتاج الخیار تحت المخلبیة لالعضویةكفاءة بعض االسمدة

بسام رمضان سرهید*الحمدانيفوزي محسن علياكرم عبد اللطیف حسن الحدیثي
كلیة الزراعة/جامعة االنبار

الخالصة
من تفاعل حامض الهیومیك صنعةالمة اسمدة الزنك المخلبیدراسة تأثیراجریت تجربة حقلیة ل

والهیومیك+الفولفیك المستخلصة من كوالح الذرة الصفراء وقش الحنطة مع كبریتات الزنك والتي اضیفت بصورة 
المستخلصة من كوالح الذرة وهیومات Zn-HA+FAz)) وهیومات وفولفات الزنك (Zn-HAzهیومات الزنك (

اضیف الزنك كما المستخلصة من قش الحنطة (Zn-HA+FAw)) وهیومات وفولفات الزنكZn-HAwالزنك (
بالمستوى A1)رشًا على الجزء الخضري (والتي اضیفت جمیعهاZnSO4.7H2OوZn-DTPAایضًا بصورة 

). A3) ومناصفة الكمیتین بالطریقة (A2الى التربة (عند اضافتها1-.هZnكغم10وبالمستوى 1-.هZnكغم2
تفوق سماد هیومات وفولفات ٍاذ مصادر الزنك اثرت معنویًا في زیادة حاصل الخیار. اظهرت النتائج ان جمیع 

وبأعلىالزنك المستخلصة من كوالح الذرة في الحاصل الكلي وعدد الثمار ومحتوى الفسفور والزنك في االوراق 
% على التوالي. اما المصدر المعدني للزنك312.30% و42.89% و68.51% و54.44زیادة بلغت 

)ZnSO4.7H2O( للصفات المذكورة 151.97% و13.92% و35.07% و32.22فقد حقق زیادة بنسبة %
على التوالي ایضًا مقارنة بمعاملة المحاید. في حین حقق سماد هیومات وفولفات الزنك المستخلص من قش 

مقارنة 79.16% و80.78الحنطة أعلى محتوى للنیتروجین والبوتاسیوم في االوراق وبنسبة زیادة مقدارها 
.بمعاملة المحاید

Efficiency of Some Chelated Fertilizers Sources of Zinc in the
Growth and Production of Cucumber Under Protected Farming

Conditions
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Agriculture Collage / Al-Anbar University

Abstract
A field experiment was conducted to study the efficiency of chelated zinc

fertilizers produced from  the reaction of Humic and Humic +Fulvic extracted from
corn cubs and wheat straw with zinc sulphate added as zinc Humate (Zn-HAz) and
Humate and fulvat zinc (Zn–HA +FAz) extracted from corn cubs, Zinc Humat (Zn –
HAw ) ,zinc humat and fulvat (Zn–HA+FAw) extracted from wheat straw. zinc was
also added as Zn–DTPA and ZnSO4.7H2O. All sources were sprayed on the green
part (A1) at a level of 2 Kg Zn.ha-1 and 10 kgZn.ha-1 when added to soil (A2) and half
these amount added to green part and to soil (A3).

Results showed that sources of zinc has significantly increasing cucumber yield.
Zn-HA+FAz was out starting in the total yield, number of fruits and Phosphorus and
Zinc content. in leaves with the an increase of 54.44%, 68.51%, 42.89% and 312.30%
respectively compared to control. mineral zinc source (ZnSO4.7H2O) has achieved an
increase of 32.22%, 35.07%, 13.921% and 151.97% of the parameters respectively
compared  to control . Zn-HA+FA extracted from wheat straw has achieved highest



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

196

content of N and K in leaves with an increase of  80.78%, and 79.16% in comparison
with the control treatment.

المقدمة
سع االنتشار في كثیر من دول العالم وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة الصغرى وامغذیاتنقص ال

وقلة محتواها من المادة العضویة مما یؤثر في ومیل درجة تفاعلها الى القاعدیة بسبب طبیعة التربة الكلسیة 
ن أن فقد وجد عدد من الباحثیالصغرى. مغذیاتیته اي انخفاض محتواها من النقص الحاصل وانخفاض نوع

% من ترب الهند تعاني من انخفاض في كمیة 78لوحظ إن فقد ،نقص الزنك یتواجد في كثیر من ترب العالم
ملیون هكتار من المنطقة القابلة للزراعة مرشحة ان 14) بان حوالي 20(وفي تركیا بین .)28الزنك الجاهز(

التي تعد من اكبر مناطق زراعة محصول تعاني تربتها نقصًا في الزنك وال سیما الترب في هضبة االناضول 
) لثالثین بلدًا في العالم لتقییم حالة التربة 21() في دراسة أجریت من قبل 39(وقد اشار الحنطة في تركیا.

ومحتواها من الزنك الجاهز وتبین ان العراق في المرتبة األولى الذي یعاني من مشكلة نقص الزنك الجاهز في 
) لدراسة محتوى ترب  المناطق 12(وفي دراسة تربة، 1-.كغمZnملغم0.29تركیزه التربة والذي بلغ معدل

–0.21الشمالیة والوسطى من العراق من الزنك إن محتواها من الزنك الجاهز قد تراوح بین 
- 0.4) بأن ترب وسط وجنوب العراق یتراوح فیها الزنك الجاهز بین 37(كما ذكر ،تربة1-.كغمZnملغم1.30
) ان محتوى الترب في منطقة اللطیفیة (وسط العراق) من الزنك الجاهز 9(تربة، كما بین 1-.كغمZnغممل3.0

) لتقییم محتوى ترب محافظة بابل 11(تربة. وفي دراسة اجریت من قبل 1- .كغمZnملغم1.48–0.08تراوح بین 
3.70–0.32جاهز تراوحت بین من الزنك الان محتوى الترب ،اعة الذرة الصفراءموقعًا مستغًال بزر 13في 
ة في مختلف ترب1-.كغمZnملغم3.70- 0.08. وبشكل عام یكون تركیز الزنك الجاهز بین تربة1-.كغمZnملغم

رشًا على المجموع الخضري ZnSO4.7H2Oدور الزنك المضاف بالصیغة المعدنیة ان ) 5(ت بین.ترب العراق
حظت وجود فروقات معنویة في صفات النمو الخضري والحاصللنبات الخیار المزروع في البیوت المحمیة، وال

ومكوناته مقارنة بمعاملة المحاید، وكذلك حصول زیادة معنویة في االمتصاص الكلي للنیتروجین والفسفور 
تربة قد 1-.كغمZnملغم15و10و5و0) ان إضافة الزنك إلى التربة بالمستویات 24(والبوتاسیوم كما الحظ 

) Zn-DTPAان اسمدة الزنك المخلبیة (طماطة تحت ظروف البیت الزجاجي. الحاصل ثمار حسن من نمو و 
) بان الكفاءة 38و15(كانت األكثر فعالیة لنمو النباتات تحت ظروف البیت الزجاجي هذا ما اكدته دراسات 

فاءة في المحافظة النسبیة للزنك المخلبي والزنك المعدني على محصول الرز ان الصیغة المخلبیة كانت األكثر ك
تمتز ثم سرعان ما التي وبما ان إضافة أسمدة الزنك المعدني .النمومدةمن الزنك الجاهز طوال على اكبر كمیة 

لذا تترسب عند إضافتها إلى التربة وتتحول إلى صیغ غیر جاهزة او اقل جاهزیة لالمتصاص من قبل النبات 
في التربة بصورة مستمرة وزیادة جاهزیتهالزنكتجهیز بتتمیزالتيالمخلبیات الصناعیة فاستخدمت بدائل مثل

) بین مصادر الزنك المعدنیة 4(في مقارنة اجریت من قبل فأكثر من االسمدة المعدنیة إال أنها ذات تكلفة عالیة. 
ZnSO4.7H2O والمخلبي الصناعيZn-DTPA لإلضافة 1-كغم.هـ8و4وبین طرائق أضافتها وبالتراكیز

أشارت النتائج ،لإلضافة رشًا على المجموع الخضري في تجربتین منفصلتین1-كغم.هـ0.8و0.4ة واألرضی
كانت نسبة الزیادة في و تفوق طریقة إضافة مصادر الزنك األرضیة مقارنة بإضافتها رش على المجموع الخضري 

روف فان المواد وكما هو مع.% لصنفي الحنطة الناعمة والخشنة38.5% و24.6حاصل الحبوب بنسبة 
الدبالیة تؤثر في تیسر وجاهزیة العناصر الصغرى من خالل تكوین المخلبیات التي تؤدي الى زیادة جاهزیتها 
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) عند إضافة ثالثة مصادر للزنك وهي هیومات الزنك المستخلص من قش الحنطة 8و3(اشار كما . للنبات
كمیة الزنك الممتص من و الحاصلفيالمضاف ارضیًا حصول زیادة معنویة ZnSO4.7H2OوZn-DTPAو

معنویا في زیادة حاصل الحبوب وحاصل القش وتركیز الزنك Zn-HAكما تفوقت المعاملة ،قبل نبات الحنطة
من خالل الزنكستراتیجیات لتالفي نقص االبد من استخدام في الحبوب ونسبة البروتین وكفاءة التسمید.

ومستمر لهذا العنصر خالل ادرة على المحافظة على تجهیز كافٍ قالزنكات استعمال أنواع محددة من مخلبی
.مراحل نمو النبات

لعضویة الصناعیة والزراعیة اعتمدت تقنیة انتاج السماد العضوي الطبیعي كحل لمشكلة تراكم المخلفات ا
یم كفاءة هیومات وهیومات لذا هدفت هذه الدراسة الى تقی.تسمید العضويتحویلها الى مادة مفیدة تدعم أنظمة الو 

ماد كسوالمخلبي الصناعي المعدنيمع الزنكمن كوالح الذرة وقش الحنطة ة والمصنعةوفولفات الزنك المستخلص
.للتسمید بالزنكاالستجابة البیوت المحمیة ومعرفة مدى في تسمید الخیار المزروع في

المواد وطرائق العمل
) 34(+الفولفیك) والهیومیك حسب الطریقة المعتمدة من قبلتم فصل األحماض الدبالیة (الهیومیك

جمع الراشح . )KOH(مخلفات عضویة متحللة: 10: 1وبنسبة عیاري هیدروكسید البوتاسیوم 0.1وباستخدام
ب فهو الهیومین والذي المتضمن كًال من حامضي الهیومیك والفولفیك في اوعیة بالستیكیة كبیرة اما الجزء المترس

2.0) باستخدامAcidificationالمستخلص(عن الراشح بتحمیضفقد تم فصله حامض الهیومیك امالهإهماتم
وتركت الى الیوم التالي لغرض 2.0یساوي pHللوصول الى عیاري حامض الهیدروكلوریك 

بالفصل باستخدام جهاز الطرد المركزي )الجزء المترسب (حامض الهیومیكجمع .(Coagulation)التخثر
الفولفیك المستخلصة من كوالح الذرة +حفظ في أوعیة مناسبة. تم اغناء االحماض الدبالیة الهیومیك والهیومیكو 

زنك من كبریتات الزنك. كما استعمل في هذه الدراسة المصدر المعدني%10وقش الحنطة بالزنك بنسبة 
)(ZnSO4.7H2O) والمصدر المخلبيZn-DTPAاملة المحاید (بدون اضافة ) للمقارنة باالضافة الى مع

1-.هZnكغم10وبالمستوى 1-.هZnكغم2بالمستوى A1)الزنك). اضیف الزنك رشًا على الجزء الخضري (

).A3وبطریقة اضافة نصف الكمیة ارضي + نصف الكمیة رش ()A2الى التربة (للمعامالت التي تضاف 
خالل الموسم محافظة االنبار - الرماديمدینة –في منطقة الجزیرة خاصة نفذت الدراسة في مزرعة 

.1جدول اهم خصائصها والتي یبین في تربه رسوبیة 2012الربیعي لعام 

.. بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الحقل قبل الزراعة1جدول 
CEC

(سنتي مول.
تربة)-1كغم

الجبس
)-1(غم.كغم

معادن 
الكاربونات

)-1(غم.كغم

المادة 
لعضویةا

)-1(غم.كغم 

الكثافة الظاھریة
)-3(میكاغرام.م

صنف 
النسجة

-1مفصوالت التربة غم . كغم

الطین الغرین الرمل

20.21 4.50 188.7 9.00 1.46 Silt
loam

104 712 184

الزنك
-1(ملغم.كغم

تربة)

لجاھزالبوتاسیوم ا
تربة)-1(غم.كغم

الفسفور الجاھز
تربة)-1(ملغم.كغم

النتروجین الكلي 
)-1(غم.كغم 

درجة
تفاعل التربة

pH)(

التوصیل             
الكھربائي*

)-1(دیسي سیمنز.م

2.592 148.00 16.36 0.102 7.63 2.24
1:1*مستخلص 
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م) 56x9بأبعاد (2م504ذو المساحة بیتقسمت أرض ال).34(واعتمادًا على طرائق التحلیل الموصوفة في 
، قسمت كل مصطبة م بین المصاطب0.8وتركت مسافة م0.7م وبعرض 56طب بطول إلى خمسة مصا

، مدت شبكات الري 2م1.4م  بمساحة بلغت 0.7م وبعرض 2.0وحدة تجریبیة طول الواحدة منها 19الى 
.سم 40بالتنقیط على جانبي كل مصطبة بحیث كانت المسافة بین منقط وآخر 

اشتملت التجربة على (RCBD)وفق تصمیم القطاعات التامة المعشاة لعاملیةالتجربة بترتیب التجارب انفذت 
مكررات لكل معاملة اذ ةطرائق أضافة سماد + معاملة المقارنة) وبثالثX3أنواع من األسمدة 6معاملة (19

سوبر بهیئة1-.هـPكغم250اضیف السماد الفوسفاتي بمستوى وحدة تجریبیة.57الستیكيتضمن البیت الب
وتم قلبها مع التربة اما السماد المعامالت نثرا أثناء أعداد األرض للزراعة ولجمیع)P% 20(فوسفات ثالثي 

اضیف مع میاه الري عن طریق )N% 46(بهیئة یوریا1-.هNكغم 1000ي فقد اضیف بمستوى النتروجین
اما .د على عشرة دفعاتلیة المضافة للسماحیث تم تجزئة الكمیة الكمن زمن الري المسمدة وعند الثلث االخیر 

وبدفعتین 1-.هKكغم320بمستوى )K% 41.5(السماد البوتاسي فقد اضیف بشكل كبریتات البوتاسیوم
بعد زراعة )2A(ارضیاً المصنعسمادالاضیف . مرحلة التزهیرعندء اعداد االرض للزراعة والثانیة االولى أثنا

) و A2ولكال طریقتي االضافة األرضیة (اإلضافة األرضیة بالكامل ات التجریبیة لوحدالشتالت بیومین ولكل ا
بثالث دفعاتنعرش السماد المصفقد )1Aطریقة اإلضافة الورقیة (ِ اما )A3(إضافة نصف التوصیة األرضیة 

دفعةوال. زهیر بأسبوعینالتالثانیة بعددفعةالو اسابیع)(اي بعد الشتل بثالثاألولى بدایة مرحلة التزهیردفعةال:
نصف التوصیة فقد تم أضافة)A3(ِ اما طریقة االضافة االرضیة مع الرشالثالثة بعد المرحلة الثانیة باسبوعین، 

.رقة بثالث دفعاتاالرضیة بعد زراعة الشتالت بیومین ونصف التوصیة الو 
Cucmis sativusبذور الخیار تم زراعة L.صنف یة التابعة للعائلة القرعSilyon RZ هولندي المنشأ

في اطباق زراعیة وعند ظهور من 16/1/2012بالزراعة المحمیة بتاریخ الذي یمتاز بكونه هجین أنثوي خاص
نباتات في الوحدة التجریبیة 10الى الحقل. وزرعت بواقع 12/2/2012ورقة حقیقیة نقلت الشتالت بتاریخ 2–1

سم مع ترك 40ل جانب من جوانب انبوب التنقیط المسافة بین نبات واخر الواحدة بواقع خمسة نباتات على ك
(الورقة الرابعة والخامسة اوراقاخذت عینات اربعة نباتات حارسة بین كل وحدة تجریبیة تفصلها عن االخرى. 

6من)32(اذ تكون ورقة مكتملة االتساع وفي اوج نشاطها الفسیولوجي كما أوصى بها )من القمة النامیة
أي من جمیع الوحدات التجریبیةمرحلة النمو وبعد الجنیة السابعةنباتات التي تم تحدیدها مسبقًا في منتصف 

الرطب غم من العینات المطحونة وهضمت بطریقة الهظم 0.2وجففت وطحنت ثم اخذ بعد اخر رشة باسبوعین 
بعد .)23(ورد في ) كما 1:3(بنسبةمن مزیج حامض الكبریتیك وحامض البیروكلوریك و 3سم4وذلك بأضافة 

. كما قدر الفسفور )27(يوفق الطریقة الواردة ف(Micro Kjeldahl)النتروجین باستخدام جهازتم تقدیرذلك 
)Spectro phtometerباستخدام مولبیدات االمونیوم وتم القیاس باستخدام جهاز المطیاف الضوئي (جاهزال

) على Flame photometerر البوتاسیوم بواسطة جهاز المطیاف اللهبي (). قد34(الواردة في وفق الطریقة
Atomicبجهاز االمتصاص الذريالزنك الجاهزقدر .)26(وفق الطریقة المقترحة من  Absorption)(.

حسـب عدد ثمار الوحدة التجریبیة من بدایة الجني حتى نهایة موسم النمو وقسمت على عدد نباتات الوحدة 
.) وبشكل تراكمي28/6/2012ر جنیة (من أول جنیه ولغایة آخابتداءجنیة23على اساس ةالتجریبی
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النتائج والمناقشة
.)1-الحاصل الكلي (طن.هـ

الحاصل الكلي، إذ معنویًا في زیادة اخالتهما إلى تأثیر مصدر وطرائق إضافة الزنك وتد2الجدول یشیر
ضوي الطبیعي (هیومات وفولفات الزنك المستخلص من كوالح الذرة) یالحظ تفوق مصدر الزنك المخلبي الع

المستخلصة من قش الحنطة Zn-HA+FAتلیها المعاملتین 1-طن.هـ243.35أعلى حاصل بلغ تحقیقهوذلك ب
1-طن. هـ223.87و 232.64المستخلصة من قش الحنطة ومن دون فروق معنویة وأعطتنا Zn-HAو 

1-طن.هـ195.06بلغ ZnSO4.7H2Oفي المعاملة ادنى مستوىلحاصل الكلي إلى خفض ا. وانعلى التوالي

إلى زیادة الحاصل الكلي. قد یعود سبب1-طن.هـ144.41مقارنة بمعاملة المحاید والتي بلغت رغم معنویته 
لطاقة الالزمة نتیجة توفر اوزیادة عملیة البناء الضوئي دور الزنك في زیادة عملیة انقسام الخالیا واستطالتها 

حصول زیادة في عدد الثمار ووزن الثمار والتي تصب جمیعها في من َثمّ الماء والمواد الغذائیة و المتصاص
مع الزنك و ة). على محاصیل مختلفة عند اضاف7و35و2(وجده الحاصل وهذه النتائج جاءت متفقة مع ما

: من كوالح الذرة فیعزى ذلك لسببینستخلصة ) على الطماطة. اما سبب تفوق هیومات وفولفات الزنك الم24(
وقدرته على امداد النبات بالزنك وفي جمیع مراحل النمو Zn-HA+FAاالول هو الفعل المخلبي للــ 

)، إذ (ZnSO4.7H2O) والمصدر المعدنيZn-DTPAمقارنة بمصدر الزنك المخلبي الصناعي (،)3و1و17(
بالمعامالت األخرى التي قیاساً اطول مدة عاملة بالمخلبیات الطبیعیة مالت النباتات في انتاج الثمار عند استمر 

مقارنة ،2012لعام نهایة حزیرانواستمر الجني إلى جنیة مع كون النباتات خضراء ویافعة 23وصلت بحدود 
سماد بالمعامالت والبیوت المجاورة والتي انتهى حاصلها في منتصف حزیران. والسبب الثاني فیعود لما یحتویه 

Zn-HA+FA واألسمدة العضویة األخرى من عناصر غذائیة مهمة والتي یستمر بتجهیزها إلى مراحل متأخرة
من النمو والتي زادت من قوة النمو الخضري وتمثیل العناصر والسیما زیادة محتوى األوراق من الكلوروفیل 

نات) في تج هذه العملیة ( كربوهیدرات وبروتیوالمساحة الورقیة مما زاد من نواتج التمثیل الكاربوني وتراكم نوا
) 14و42و40و19و6(الذي انعكس على زیادة الحاصل، هذه الزیادة جاءت متفقة مع االجزاء الخازنة للنبات 

.على الخیار
لطریقة في زیادة الحاصل الكليتفوق معنويد اشار التحلیل اإلحصائي إلىاما بالنسبة لطرائق اإلضافة فق

1-طن.هـ216.59كلي اللحاصل لة المصادر رشًا على المجموع الخضري بحصولها على أعلى معدل إضاف

197.60ف الكمیة ارضي بلغتمقارنة بأدناها التي وجدت عند طریقة اإلضافة نصف الكمیة رش + نص
ضافة الزنك ) في تفوق طریقة إ42و44(مع. هذه النتائج جاءت متفقة%9.61وبنسبة زیادة مقدارها1-طن.هـ

الخیار. ارنة بالطریقة األرضیة على رشًا على المجموع الخضري مق
الحاصل الكلي. أعطت زیادة في معنویاً كان للتداخل بین مصادر الزنك المختلفة وطرائق اضافتها تأثیراً 

على حاصل معاملة هیومات وفولفات الزنك المستخلصة من كوالح الذرة والمضاف رشًا على الجزء الخضري أ
اقل القیم المحاید. في حین أعطت 1-طن.هـ255.40دما أعطت قیمة بلغتمقارنة عن باقي التداخالت عن

.%77.22ة زیادة مقدارها وبنسب1-طن.هـ144.41بلغت
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)1-. تأثیر مصدر الزنك وطریقة اإلضافة في الحاصل الكلي (طن. هـ2جدول 
أنواع األسمدة

(Z)
(A)دةطرائق إضافة األسم

المعدل رشاً 
(A1)

ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)144.41144.41144.41144.41
Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)210.79205.86205.36207.34

Zn-HA+FAz من كوالح الذرة(Z2)255.40241.63233.01243.35
Zn-HAw من قش الحنطة(Z3)249.25214.51207.84223.87

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)253.44234.66209.83232.64
ZnSO4.7H2O(Z5)197.43200.12187.62195.06
Zn-DTPA(Z6)205.40202.07195.11200.86

L.S.D 0.05 A * Z40.44
216.59206.18197.60معدل طرائق اإلضافة

L.S.D 0.0515.2823.35

)1-عدد الثمار في النبات ( ثمرة. نبات
فقد تفوقت ، 1-وتداخالتهما في عدد الثمار. نباتتهوطرائق إضافالزنكتأثیر مصدر3یوضح جدول 

تفوق سماد هیومات وفولفات الزنك جمیع المعامالت معنویًا في زیادة عدد الثمار قیاسًا بمعاملة المحاید، كما
معنویًا على جمیع مصادر الزنك العضویة الطبیعیة (عدا (Zn-HA+FAz)لح الذرة المستخلصة من كوا

وذلك الصناعي أو المعدنيهیومات وفولفات الزنك المستخلصة من قش الحنطة ) ومصدر الزنك المخلبي 
% 54.44% و16.80% و13.12وبنسبة زیادة مقدارها 38.44بلغ 1-نباتأعلى معدل لعدد الثمار.بأعطائه

ومعاملة (ZnSO4.7H2O)وسماد الزنك المعدني (Zn-DTPA)رنة بسماد الزنك المخلبي الصناعي مقا
(Zn-DTPA)معنویة بین مصدر الزنك المخلبي الصناعي لم تالحظ فروقاً في حینالمحاید على التوالي. 

% 36.52دارها تفوقا على معاملة المقارنة بنسبة زیادة مقولكنهما(ZnSO4.7H2O)ومصدر الزنك المعدني 
% على التوالي. 32.22و

معنویة بین طرائق اإلضافة، إذ تفوقت طریقة اإلضافة ائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقأظهرت نت
ثمرة. 35.28بأعطائها اعلى معدل بلغ وذلك 1-في زیادة عدد الثمار.نباترشًا على المجموع الخضري معنویًا 

عند إضافة المصادر بنصف الكمیة رش + نصف الكمیة 1-ثمرة نبات32.12مة في حین كانت اقل قی1-نبات
%. كما لوحظ تفوق معنوي في طریقة اإلضافة األرضیة عند المقارنة مع 9.83ارضي وبنسبة زیادة مقدارها 

%، هذه النتائج 7.90طریقة إضافة األسمدة بنصف الكمیة رش+ نصف الكمیة ارضي وبنسبة زیادة مقدارها 
) في تفوق طریقة رش حامض الهیومیك في هذه الصفة عند زراعة الخیار. 44(ق مع تتف

كما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي فروقات معنویة للتداخل بین عاملي الدراسة (مصادر الزنك وطرائق 
الزنك عند معاملة هیومات وفولفات 1-ثمرة. نبات41.19إضافتها) في هذه الصفة. فقد بلغ أعلى معدل 

(دون حایدالم. أما أقلها  فكان في معاملة المضاف رشًا على المجموع الخضريالمستخلصة من كوالح الذرة
.% 65.49انت نسبة الزیادة بمقدار اي ك1-ثمرة. نبات24.89إضافة الزنك) بلغ  
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1-. تأثیر مصدر الزنك وطریقة اإلضافة في عدد ثمار الخیار. نبات3جدول 

أنواع األسمدة
(Z)

(A)طرائق إضافة األسمدة
المعدل رشاً 

(A1)
ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)24.8924.8924.8924.89

Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)34.9636.7832.7434.83

Zn-HA+FAz من كوالح الذرة(Z2)41.1937.0437.1138.44

Zn-HAwة من قش الحنط(Z3)38.0435.9332.7435.57

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)40.8538.8532.8937.53

ZnSO4.7H2O(Z5)32.9333.7432.0632.91

Zn-DTPA(Z6)34.1135.4132.4133.98

L.S.D 0.05 A * Z4.73

35.2834.6632.12معدل طرائق اإلضافة

L.S.D 0.051.792.73

)1- .كغمNفي أوراق الخیار (غمالنتروجینمحتوى 
في أوراق الخیار، إذ النتروجیناإلضافة في محتوى ائقیر المصادر المختلفة للزنك وطر تأث4یبین جدول 

قیاسًا بمعاملة في أوراق الخیار النتروجینتوى محزیادة في ةق معنویو تؤكد نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فر 
) أعلى محتوى نیتروجین بلغ Z4المستخلص من قش الحنطة (الزنكسماد هیومات وفولفاتأعطى ، اذالمحاید 
) ولكن Z2المستخلص من كوالح الذرة (معنویًا عن هیومات وفولفات الزنكوالذي لم یختلف 1-غم.كغم29.25

في نتروجینالفي حین كانت اقل قیمة في محتوى األوراق من ویًا على جمیع المعامالت األخرى،تفوق معن
) بنسبة زیادة Z4. كما لوحظ تفوق المعاملة (1-غم.كغم16.18معاملة المحاید (عدم إضافة الزنك)، إذ بلغت 

توالي. ومعاملة المحاید على الZnSO4.7H2OوZn-DTPAـللـ%80.78و%35.73% و27.78مقدارها 
طبیعیة سواء لحامض الهیومیك او تفوق معنوي لجمیع مصادر الزنك العضویة ال4كما یالحظ من الجدول 

حامض الهیومیك + حامض الفولفیك وبفارق معنوي إذ كانت اقل قیمة لها عند معاملة هیومات الزنك 
% 15.96% و9.17مقدارها لتي تفوقت بنسبوا1-غم.كغم24.99) والبالغة Z1المستخلصة من كوالح الذرة (

حاید على التوالي. على العكس فقد اشارت النتائج ومعاملة المZnSO4.7H2OوZn-DTPA% للــ54.45و
لم یظهر اي فرق معنوي مع السماد المعدني للزنك (Zn-DTPA)ان السماد المخلبي الصناعي 

)(ZnSO4.7H2O كما تفوق 41.47ولكن اظهر تفوق معنوي عن معاملة المحاید وبنسبة زیادة قدرها ،%
.%33.19إضافة زنك بزیادة مقدارها دون معنویًا المصدر المعدني للزنك على معاملة ب

النتروجینیعزى ذلك إلى دور الزنك في تكوین األحماض االمینیة والكربوهیدرات ومركبات الطاقة وفي تحوالت 
. النتروجینمما یزید من نشاط النبات في امتصاص الماء والمغذیات ومن بینها RNAوتكوین الحامض النووي 

ي تنشیط العدید من االنزیمات وزیادة عملیتي التنفس والبناء الضوئي. هذه النتائج وكذلك دور الزنك المهم ف
) الذین اشاروا إلى زیادة محتوى الزنك في أوراق زهرة الشمس عند إضافة الزنك 7و29(جاءت متفقة مع نتائج 
.) في الخیار5(لوحظ نفس الشيء عند 
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)1- . كغمNفي اوراق نبات الخیار (غمالنتروجینى . تأثیر مصدر الزنك وطریقة اإلضافة في محتو 3جدول 

أنواع األسمدة
(Z)

(A)طرائق إضافة األسمدة

المعدل رشاً 
(A1)

ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)16.1816.1816.1816.18
Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)23.7025.8225.4624.99

Zn-HA+FAzوالح الذرة من ك(Z2)26.6828.9827.1627.61
Zn-HAw من قش الحنطة(Z3)24.7324.4927.7125.64

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)25.5227.9534.2729.25
ZnSO4.7H2O(Z5)21.3322.1221.2121.55
Zn-DTPA(Z6)22.1223.0323.5222.89

L.S.D 0.05 A * Z3.50
22.8924.0825.07ق اإلضافةمعدل طرائ

L.S.D 0.051.322.02
زید من جاهزیة تالتربة الىعلى النبات أو رشًا أن األحماض الدبالیة العضویة المضافة سواءًا اذ 

في االوراق النتروجینومن ثم انعكس على محتوى نعكس على النمو الخضريیالعناصر الغذائیة والذي
) او قد یعود السبب إلى محتوى المستخلصات العضویة وخاصة هیومات 13و22وامتصاص النبات لها (

كما أن لحامض الهیومیك أهمیة في خفض النتروجینمن خلصة من قش الحنطة على كمیةوفولفات الزنك المست
دور )، وله Volatilization) (43عن طریق التطایر (النتروجینمما یقلل من فقدان Ureaseفعالیة أنزیم الــ 

) 19و6و33() وهذا یتفق مع 31و25مهم في تطویر النظام الجذري مما یساعد في امتصاص جید للعناصر  (
.الخیارند دراستهم على ع

الجدول الى وجود فروق معنویة في طرائق إضافة مصادر الزنك إذ نتائجاما بالنسبة لطرائق اإلضافة، تشیر 
معنویًا في زیادة محتوى النتروجین في االوراق نصف الكمیة ارضي تفوقت طریقة اإلضافة بنصف الكمیة رش +

والتي لم تختلف 1-غم.كغم25.07بلغ النتروجینأعلى معدل لمحتوى أوراق نبات الخیار من بإعطائهاوذلك 
) ولكنها تفوقت معنویًا على طریقة اإلضافة رشًا على 1-غم.كغم24.08معنویًا عن معاملة اإلضافة األرضیة (

%. یعود السبب إلى تجزئة 9.52وبنسبة زیادة مقدارها 1-غم.كغم22.89المجموع الخضري والذي بلغ معدله 
ة وال ) اي ان تغذیة النبات تكون جذری(A3األحماض الدبالیة المستخلصة إلى طریقتي إضافة (رش وارضي) 

. تروجینالنفي محتوى هذه األحماض والمضاف للتربة من جذریة لضمان عدم حصول فقد
وأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي تأثیرًا معنویًا للتداخل بین مصادر الزنك المختلفة وطرائق إضافتها في 

ها في األوراق فقد تفوقت معاملة هیومات وفولفات الزنك المستخلصة من قش الحنطة بتداخلالنتروجینمحتوى 
1-غم.كغم34.27حصولها على أعلى قیمة بلغت + نصف الكمیة ارضي  بمع طریقة اضافة نصف الكمیة رش

. 1-غم.كغم16.18% مقارنة مع معاملة المقارنة التي سجلت اقل قیمة 111.80وبنسبة زیادة مقدارها 
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)1- .كغمPنبات الخیار (غممحتوى الفسفور في أوراق
محتوى أوراقزیادةفيمعنویًا تداخالتهما تأثیر مصدر وطرائق إضافة الزنك و الى 5تشیر نتائج جدول 

الذرة أعلى قیمة بلغت نباتات الخیار من الفسفور، إذ أعطى سماد هیومات وفولفات الزنك المستخلص من كوالح 
، والذي لم یختلف معنویًا عن بقیة المصادر العضویة الطبیعیة األخرى، ولكنه وزن جاف أوراق1-غم.كغم5.13

) ZnSO4.7H2Oوالسماد المعدني (Zn-DTPA)اد المخلبي الصناعي (تفوق معنویًا على معامالت السم
% على التوالي. كما یشیر الجدول  إلى 42.89% و25.43% و17.66ومعاملة المحاید وبنسبة زیادة مقدارها 

تفوق هیومات وفولفات الزنك المستخلصة من قش الحنطة معنویًا أیضا على السماد المخلبي الصناعي. كما لم 
) عند مقارنته مع السماد المعدني للزنك Zn-DTPAي فرق معنوي بین السماد المخلبي الصناعي (یالحظ أ

األوراق مقارنة بمعاملة المحاید.% لمحتوى الفسفور في 21.45ولكنه تفوق وبشكل معنوي وبنسبة زیادة مقدارها 
تي التنفس وتمثیل الكربوهیدرات ویعود سبب زیادة تركیز الفسفور إلى دور الزنك المهم في تنشیط عملی
) عند اضافتهم 6و10(تائج مع وینعكس ذلك على زیادة فعالیات النبات في زیادة امتصاص الفسفور وتتفق الن

إلى محتوى األحماض الدبالیة ). یمكن ان یعزى السبب5(الخیار عند لنباتزنك رشًا على المجموع الخضري ال
فسفور مما یجعل تجهیز النبات من الفسفور عن طریق األحماض الدبالیة وخاصة هیومات وفولفات الزنك من ال

)  عند أضافتهم االحماض 19و6و33(ینعكس على األوراق والثمار. و یتفق مع ومن ثممصدرًا اضافیًا له 
الدبالیة الى محصول الخیار.  

)1- . كغمPق نبات الخیار (غم. تأثیر مصدر الزنك وطریقة اإلضافة في محتوى الفسفور في اورا5جدول 
أنواع األسمدة

(Z)
(A)طرائق إضافة األسمدة

المعدل رشاً 
(A1)

ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)3.593.593.593.59
Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)4.744.574.464.59

Zn-HA+FAz من كوالح الذرة(Z2)4.834.835.745.13
Zn-HAw من قش الحنطة(Z3)4.704.505.454.88

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)4.835.015.465.10
ZnSO4.7H2O(Z5)4.243.674.374.09
Zn-DTPA(Z6)4.324.374.394.36

L.S.D 0.05 A * Z0.95
4.464.364.78معدل طرائق اإلضافة

L.S.D 0.050.360.55
أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي تفوق طریقة اإلضافة بنصف الكمیة رش + نصف الكمیة 

في حین بلغ اقل معدل عند اإلضافة 1-غم.كغم4.78ارضي معنویًا إذ بلغ أعلى محتوى للفسفور في األوراق 
%. 9.63وبنسبة زیادة مقدارها 1-غم.كغم4.36األرضیة بلغت 

یل اإلحصائي إلى وجود تأثیر معنوي للتداخل بین مصادر الزنك وطرائق إضافتها، إذ كما تشیر نتائج التحل
هیومات وفولفات عند إضافة1-غم.كغم5.74لوحظ إن أعلى معدل لمحتوى الفسفور في أوراق الخیار كان 
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انت الزنك المستخلصة من كوالح الذرة الصفراء وبطریقة نصف الكمیة ارضي + نصف الكمیة رش وأدناها ك
% وبنسبة زیادة مقدارها 56.40مقدارها دةزیاالزنك المعدني ارضیًا وبنسبة عند اضافة1-غم.كغم3.67

.)1-غم.كغم3.59% عند مقارنتها مع معاملة المحاید (59.88

) 1- .كغمKمحتوى البوتاسیوم في أوراق الخیار (غم
محتوى البوتاسیوم زیادةفيمعنویًا داخالتهما تأثیر مصدر وطرائق اضافة الزنك وت6تظهر نتائج جدول 

المصادر حصول زیادة معنویة اي مصدر من مصادر الزنك أدىإضافة الحظ انی. إذ في أوراق نبات الخیار
سماد هیومات أضافةأعلى محتوى للبوتاسیوم عند. بلغ الزنكمقارنة مع عدم إضافةمحتوى البوتاسیوم في 

جمیع مصادر الزنك نوالذي اختلف معنویًا ع)1-غم.كغم24.08(ن قش الحنطة وفولفات الزنك المستخلص م
أعطى سماد هیومات وفولفات العضویة الطبیعیة األخرى ومصدر الزنك المخلبي الصناعي والمصدر المعدني. 

% 21.19مقدارها حتوى األوراق من البوتاسیوم بنسبالزنك المستخلص من قش الحنطة زیادة في م
) والمعدني (Zn-DTPA% مقارنة بمحتواه عند أضافة مصادر السماد المخلبي 79.16و% 27.14و

(ZnSO4.7H2O) ومعاملة المحاید (بدون إضافة) على التوالي. كما لوحظ تفوق جمیع مصادر الزنك العضویة
الطبیعیة سواء لحامض الهیومیك او لحامض الهیومیك + حامض الفولفیك معنویًا (عدا هیومات الزنك 

المصدر المستخلصة من كوالح الذرة غیر معنویًا) على المصدر المخلبي الصناعي وتفوقت جمیعها على 
ویعزى سبب الزیادة في تركیز البوتاسیوم إلى دور الزنك المهم في تنشیط العدید من .المعدني ومعاملة المقارنة

قد یعزى كما.یتي التنفس والبناء الضوئيها عملاإلنزیمات وبالتالي تنشیط العملیات الحیویة في النبات وبضمن
السبب إلى دور األحماض الدبالیة في زیادة نفاذیة األغشیة الخلویة إذ تزید من نفاذیتها وتسهل حركة المغذیات 

وهذا امتصاص البوتاسیوم) مما ینعكس ذلك ایجابیا على نشاط النبات في16إلى المواقع التي تتطلب وجودها (
ولذلك فقد ) على الخیار.5(لبوتاسیوم عند إضافة الزنكزیادة محتوى أوراق زهرة الشمس من ا) في 7(یتفق مع

ازداد محتوى البوتاسیوم في األوراق وكذلك دور هذه األحماض في تحفیز التفاعالت اإلنزیمیة وخصوصا 
ج تتفق مع ). وهذه النتائInvertase)36و Transaminaseو Phosphataseانزیمات التنفس وانزیم 

شًا على إضافة حامض الهیومیك ر عندادة البوتاسیوم في األوراق ) على الخیار الذین وجدوا زی19و6و33(
.  لتربةالى االنبات أو أضافته 

اما بالنسبة لطرائق إضافة مصادر أسمدة الزنك المختلفة فقد أعطت طریقة اإلضافة رشًا على المجموع 
والتي تفوقت معنویًا على طریقتي اإلضافة األرضیة واإلضافة 1-غم. كغم22.28الخضري أعلى معدل بلغ 

وبنسبة زیادة 1-غم.كغم19.63و19.09أعطتا قیمة بلغت لتینیة رش + نصف الكمیة ارضي والبنصف الكم
% مقارنة بالطریقتین على التوالي. 13.50% و16.71مقدارها 

ائق اضافته فقد بینت النتائج ان أعلى قیمة لمحتوى األوراق من اما تأثیر التداخل بین مصدر السماد وطر 
وطریقة الرش على المجموع الخضري واقلها عند Z4عند التداخل بین 1-غم. كغم31.00البوتاسیوم بلغت 

یًا . هذا الفرق كان له تأثیرا معنو 1-غم .كغم18.21المصدر المعدني المضاف بالطریقة االرضیة والتي بلغت 
.%70.24بة زیادة مقدارها وبنس
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)1- .كغمK(غم. تأثیر مصدر الزنك وطریقة اإلضافة في محتوى البوتاسیوم في اوراق نبات الخیار6جدول 
أنواع األسمدة

(Z)
(A)طرائق إضافة األسمدة

المعدل رشاً 
(A1)

ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)13.4413.4413.4413.44
Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)23.4620.3321.1221.64

Zn-HA+FAz من كوالح الذرة(Z2)24.2522.1522.9323.11
Zn-HAw من قش الحنطة(Z3)23.0720.1220.5621.25

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)31.0020.2920.9624.08
ZnSO4.7H2O(Z5)19.5818.2119.0318.94
Zn-DTPA(Z6)21.1719.0819.3619.87

L.S.D 0.05 A * Z2.96
22.2819.0919.63معدل طرائق اإلضافة

L.S.D 0.051.121.71

) 1- .كغمZnمحتوى الزنك في اوراق الخیار (ملغم
راق نبات الخیار. إذ وتداخالتهما في محتوى الزنك في أو االضافةتأثیر مصدر الزنك وطرائق 7یبین جدول 

، فقد أدت إضافة الزنك من مصادره محتوى الزنك في اوراق الخیارثیر المعنوي لمصادر الزنك في یتضح التأ
وبغض النظر عن طریقة ZnSO4.7H2O)والمعدني ((Zn-DTPA)المخلبیة الطبیعیة والمخلبي الصناعي 

سماد وحققملة المحاید (بدون إضافة زنك)اسا مع معااإلضافة إلى زیادة معنویة في تركیز الزنك في األوراق قی
والذي تفوق معنویًا 1-ملغم.كغم191.72هیومات وفولفات الزنك المستخلص من كوالح الذرة أعلى معدل بلغ 

و 133.67و 159.72على جمیع مصادر الزنك العضویة الطبیعیة األخرى والذي بلغ عندها محتوى الزنك 
ل من هیومات الزنك المستخلصة من كوالح الذرة وهیومات الزنك المستخلصة من قش لك1-ملغم.كغم138.25

الحنطة وهیومات وفولفات الزنك المستخلصة من قش الحنطة على التوالي كما وتفوق أیضا وبنسبة زیادة مقدارها 
والسماد المعدني Zn-DTPA)% مقارنة بالسماد المخلبي الصناعي (312.30% و63.62% و55.63

(ZnSO4.7H2O) .ومعاملة المحاید على التوالي
وتفوق كل من هیومات الزنك المستخلص من كوالح الذرة وهیومات الزنك المستخلص من قش الحنطة وهیومات 

% 12.22% و8.50% و29.65وفولفات الزنك المستخلصة من قش الحنطة معنویًا وبنسب زیادة مقدارها  
% 14.08% و36.31) وبنسب زیادة Zn-DTPAالصناعي(على التوالي مقارنة بالمصدر المخلبي

. ان هذه الزیادة المعنویة في تركیز (ZnSO4.7H2O)% على التوالي أیضا مقارنة بالمصدر المعدني 17.78و
) عند دراستهم على محاصیل 8و1و30(الزنك في األوراق تتفق من النتائج التي توصل إلیها عدد من الباحثین 

) على الطماطة. مقارنة مع 24(در أسمدة مخلبیة طبیعیة وصناعیة ومعدنیة للزنك، و مختلفة باستخدام مصا
Zn-DTPA وZnSO4.7H2O اللذان أعطیا زیادة في محتوى األوراق من الزنك ولكن بكمیات اقل من

.الهیومیك ) على محصول الخیار عند إضافة حامض18(ما وجده كذلكالمخلبیات الطبیعیة 
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)1- . كغمZnمصدر الزنك وطریقة اإلضافة في محتوى الزنك في اوراق نبات الخیار (ملغم. تأثیر7جدول 
أنواع األسمدة

(Z)
(A)طرائق إضافة األسمدة

المعدل
رشاً 
(A1)

ارضي
(A2)

نصف كمیة األسمدة
(A3)رشا+ ارضي 

Control(Z0)46.5046.5046.5046.50

Zn-HAz من كوالح الذرة(Z1)187.92129.25162.00159.72

Zn-HA+FAz من كوالح الذرة(Z2)275.00135.17165.00191.72

Zn-HAw من قش الحنطة(Z3)178.1797.33125.50133.67

Zn-HA+FAw من قش الحنطة(Z4)179.92107.75127.08138.25

ZnSO4.7H2O(Z5)170.5084.0097.00117.17

Zn-DTPA(Z6)174.5893.92101.08123.19

L.S.D 0.05 A * Z25.57

173.2399.13117.74معدل طرائق اإلضافة

L.S.D 0.059.6714.76

اما بالنسبة لتأثیر طرائق إضافة مصادر الزنك المختلفة فقد أعطت طریقة اإلضافة رشًا على 
معنویًا على معاملتي اإلضافة األرضیة والتي تفوقت1-ملغم.كغم173.23المجموع الخضري أعلى معدل بلغ 

117.74و99.13واإلضافة بنصف الكمیة رش + نصف الكمیة ارضي  والذي بلغ عندها محتوى الزنك 
% على التوالي. كما تفوقت طریقة اإلضافة بنصف 47.13% و 74.75وبنسبة زیادة مقدارها 1-ملغم.كغم

99.13ة األرضیة التي أحرزت اقل معدل بلغ الكمیة رش + نصف الكمیة ارضي على طریقة اإلضاف
ق ) عند مالحظتهما تفو 41(%. هذه النتیجة جاءت متوافقة مع 18.77معنویًا وزیادة بنسبة مقدارها 1-ملغم.كغم

.طریقة رش الهیومیك على الطماطة
بلغ أعلى ق، إذوكان للتداخل بین مصادر الزنك وطرائق اضافتها تأثیر معنوي في تركیز الزنك في األورا

من كوالح الذرة رشًا على عند إضافة سماد هیومات وفولفات الزنك المستخلص1-كغمملغم.275.00معدل 
ثم معاملة المقارنة 1-ملغم.كغم84.00. واقل معدل عند اضافة كبریتات الزنك بالطریقة االرضیة بلغت النبات

% على التوالي .491.39% و 227.38مادة جافة اي نسبة زیادة مقدارها 1-ملغم.كغم46.50
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