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 الخالصة
 

، أجريةة  (99ندنر 99 )أ ةةن تةةير ر را اليد ةةد نالفيةةع  ةةا  حةةل صةةين  ينصةةن صةةيي    ةة  اليي ةة   لدراسةة 
ربةة   فيجةة    يةةة  ،رييةةة ، أ ةةةي  جن حةة   اةةداد،  ةا ت –كيةةة  الفرااةة   –تجربة  ان يةةة   ةةا يمةةن حسةةل ال ينصة ن اليميةةة  

 00ن 0)ه ةةن   ت ي ةةن  ال يصةةن   ةة  أسةة دج اليتةةرنج   ناليسةةينر نالتنتنسةة نل، ريةة  تراك ةةف اليد ةةد نالفيةةع  ةة  كتريتةةن 
. نال  ن  نالتفه ر(الخ ري  )الي ن ا  راين ي ن الي ن   0-. لترZn يال  (000ن 00ن 0)ن  0-.لترFe يال  (000ن

 ن  الكن ي  ال حينج ترالر   كررا  أظهر  اليتنئج:أستخدل تص ةل الم نا
 0-أ  ج ةع تراك ف اليد د نالفيع نتداخالته ن أرر   حينةن  ا فيندج ج ةع  ؤيرا  الدراس ، ادد اليتنب. سيتي 

المةةةل ليصةةين  أاةةال   أايةة  2Zn2Feي ةة  نالينصةةن ال ةةن نلنجا نينصةةن اليتةةنب، يممةة   حةةن ال  التةةداخن  ألةة ننف  
 0-  .هةة (04749)،ةل ن  (3.70)ن  0-ي ة . سةيتي  (3.74)ي   نينصن اليتةنب  أل  يسترين  نف   99 ن  ليصي  أ

( 0970)( ،ةةةل ن 3.74)ن  0-( ي ةةة . سةةةيتي 3470) 99ايةةة  الترت ةةةب. ت ي ةةةن كنيةةة  ليصةةةي  دنر  0-  .هةةةة (3790)ن 
 ةا ج ةةع  ؤيةرا  الدراسةة   99 اية  الصةةي  دنر 99اية  الترت ةب. تيةةنص الصةي  أ ةن   0-(   .هةة0744)ن  0-  .هةة

  يسترين  ينصن اليتنب.
 الكي ن  ال يتنية : يي  ، يد د، فيع، ا ن ، دنر.
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Abstract 
 

To study the effect of spraying concentrations of Iron and Zinc on some yield 

components of two varieties of wheat ( Ipa 99 and Dor 29). Factoral Field experiment 

was conducted at Field of crop production Sciences, College of Agriculture – 

university of Baghdad, at silty clay loam soil. Requirements of N, P and K fertilizers 

were added. Concentrations of Fe ( 0, 50 and 100) mgFe.L-1 and ( 0, 50 and 100) 

mgZn.L-1 were sprayed at three stages of plant growth ( vegetative growth, boating 
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and flowering stages). Randomized complete block design was used at three 

replicates. Results showed that:                                                                                

All concentrations of iron and zinc were significantly increased all studied  

, weight of 1000 grain, biological yield 1-parameters which were number of grain.spike

ed high of those parameters of Ipa produc 2Zn2and grain yield. Interaction treatment Fe

weight of  1-variety except weight of 1000 garain and grain yield, ( 47.3) grain.spike

 1-and grain yield (4.91) t.ha 1-1000 grain ( 46.00) gm, biological yield ( 13.39) t.ha

( 46.8) gm, (12.5)  1-.5) grain. spikerespectively, While Dor 29 variety produced ( 43

. Ipa variety superior on Dor 29 variety in all respectively 1-and (5.33) t.ha 1-t.ha

properties except grain.                                                          
Key words: Wheat, iorn, zinc, Ipa, Dor. 

 

     المقدمة

  

الحي ة  الصةيةي  ن ة  أهةل السةتن  األسس ح يةن  خد   ال يصن  ن ق   رت    األصينف إيتنجة أ  
 نلتاذةةة  ال حديةةة  ل ةةن لهةةن  ةة  دنر نا ةة   ةةا فيةةندج  االهت ةةنلال ت حةة  لتيم ةةق أايةة  ينصةةن نأ  ةةن يناةةة  هةةن 

االستراتجة   ا الحنلل، نا  االرتمن   ا فيندج . تحد اليي      أهل ال ينص ن (2( ن)1ن) (2)ال يصن   إيتنجة 
ينصن اليتنب لهذا ال يصن  ةحد رد ن لييجنج ت   االستهالع ال تفا د لهةذا ال يصةن  نفيةندج سةكن  االرل، اذ 
ا  هةةةذا ال يصةةةن  يةةةييل ك مةةةة  ال ينصةةة ن ةيتةةةنغ الةةة  ال اةةةذةن  الصةةةارى كينجتةةةل الةةة  ال اةةةذةن  الكتةةةرى  ةةةع 

(، لةل تيةا ال اةذةن  الصةارى  يهت ةنل ال ةنير    ةا  حظةل دن  الحةنلل 6     كن  يه ةن )أختالف الك ة  ال  ين 
الرنلةةك ك ةةن هةةن االهت ةةنل  نل اةةذةن  الكتةةرى  ةة  ي ةةك الك ةةةن  ال سةةتخد  ، ر،ةةل ا  تيةةع ال اةةذةن  تحةةد أسنسةةة  

نا رج  ةا  حةل التةرب حةد تكةن   تة ال اةذةن  الصةارى ن رنري  لي ن الي ن  نالتا ةيتنجهن الي ن   ك ةن  حي ي . 
الحراحةةةةة  اال أ  جنهفيتهةةةةن تتةةةةيرر  حنا ةةةةن اةةةةدج أه هةةةةن أرتيةةةةن  درجةةةة  تيناةةةةن التربةةةة  نال يتةةةةنى الحةةةةنلا  ةةةة   حةةةةند  

 .(22)الكنربنين  
درجةة  تيناةةن التربةة   ارتيةةن تحةةنيا التةةرب  ةةا اةةدج تيةةدا   ةة  الحةةنلل  يةةكي  يمةةب اليد ةةد نالفيةةع  سةةتب 

، أ  دنر اليد ةةد )21ن    ةةن  ةةيحكس  ةةا أيتةةنغ ال ينصةة ن  ةةا تيةةع التةةرب )ن يتناهةةن الحةةنلا  ةة   حةةند  الكنربنيةة
نهر نيةن  الي ةن،   ةال اة   األيفي ةن نالفيع  هل جدا  ه ن    ال اةذةن  الصةارى التةا تمةنل تتييةة  اةدد  ة  

  لةذا (، ك ةن أ  اليد ةد  ةدخن  ةا الحد ةد  ة  ال رك ةن   ةا خالةةن الي ةن5ناالختةفا  ) األكسةدجدنره ن  ا ا يةن  
( 7 مةةة  ال اةةذةن  الصةةارى ايةة  الجةةف  الخ ةةري ) ريةةل ن أنالتةةرب التةةا تحةةنيا  ةة  يمصةةل   إلةة تتيةةتل أ ةةن تل 

ليفيةةع أه ةةة  أخةةرى  هةةن  ةة  ال اةةذةن  ال ه ةة  لاليسةةن  نالي ةةنا  نالي ةةن  ايةة  يةةد سةةنا ،  أ (، ك ةةن 1)ن (21)ن
التراك ةةةب  اخةةةتالف إلةةة ، ن ةةةنليظر (21) ن (25  ةةةال اةةة  دنر   ةةةا أيتةةةنغ يتةةةنب لمةةةني سةةةية   نانلةةةة  الي نةةةة  )

لح يةةن  خد ة  التربة  نال يصةن   ةا  مةدرتهن النرارةة  ناليسةيجة   ارة  كر را  ا صين  الي ةن ن ةدى اسةتجنتتهنالنر 
ن  (21  ن  يحكس اي  ك ة  الينصةن نينا تةل )  احتصنديينصن  إل لتينين  يتجن  ا ية  الت ر ن ال نئا 

(2).  
االصةينف  ةا أسةتجنتتهن ليتسة  د  نل اةذةن  الصةارى،  مةد أجةري  اخةتالفاةال   ة  نرد أ  نبين  اي   ن
لةرا تراك ةف  ختيية   ة  اليد ةد  19ندنر  99صةييا اليي ة  أ ةن   اسةتجن    حر ة : إلة هذا ال يةك الةذي  هةدف 

 نالفيع نأرره ن  ا  حل صين  الينصن.
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 المواد وطرائق العمل
 

 يسجتهنجن ح   اداد   ا ترب   –كية  الفراا   – ينص ن اليمية  تجرب  ان ية   ا يمن حسل ال أجري 
نال ذكنرج  Typic Torri Fluventال   1116اال ريكا اليد ك  التصي    فيج    ية  ،ريية   صيي  يسب

ل( ن تي   1× ل  1ال  الناي أ حندهن )  ( يرر  أرل التجرب  نيح   نسني  نحس  2صينتهن  ا جدن   )
( ايد الفراا ،  فرا  P %11 (   س ند سنبر نسين  الكنلس نل الرالرا  2-.هةPكال  11  أ   السناحا،

 حد ا  يست  ك ة  التذنر  2-كال تذنر.هة 211كال اي  يد    مدار 19نبذنر يي   دنر  99تذنر يي   أ ن  
( N %26)         ال نرين 2-.هةNكال  111سل، أ     11الالف   لكن لني نكني  ال سن   ت   خ  ناخر 

( أ    الس ندا  ترالك د حن   تسننة  K %2215   كتريتن  التنتنس نل ) 2-.هةKكال  211ك ن أ    
 ن ن    الد ح  االنل  نالرنلر   ا  ريي  ال  ن . أستخدل تص ةل  25االنل   حد االي ن   يستنا   نالرنية   حد 
 الم نان  الكن ي  ال حينج ترالر   كررا .

الخ ةةةري  )الي ةةن يسةةب ال حةةةن ال   ةةا رةةالك  رايةةةن  ةة  ي ةةن الي ةةةن اليد ةةد نالفيةةةع أن كي ه ةةن ي را أجةةر     
 ةةا ال رايةةن ال ةةذكنرج  ةةا أاةةال   ةةع أ ةةن    2- يال.لتةةر (211ن 51ن 1)ترالرةة  تراك ةةف  التفه ةةر(نال  ةةن  نبداةةة  

 ن  الرا يت  التين التنل ليي ن . ندج ينيرج لتمي ن اليد الس يا لي ن ، ري   حن ي  ال منري   نل ن   م ، ةك
 :1121أخذ  ال ؤيرا  االتة  ليدراس   حد اليصند  ا االستن  االخ ر    يهر يةسن     
:  ر ة  ايةرج سةةينتن  ة  كةةن  كةرر اية  يةةدج نلكةن صةي  نيسةةب اةددهن نأسةةتخرغ 2-. اةدد اليتةنب. سةةيتي 2

 ال حد  لكن صي .
   كن  كرر نأستخرغ ال حد  لكن صي .ي     أل ي   )،ل(: تل أخذ نف   أل . نف  1

 ةة  كةةن  كةةرر ن ةة  كةةن صةةي  ايةة  يةةد ، جييةة   1ل 2(: يصةةد   سةةني  2-)  .هةةة. الينصةةن ال ةةن نلنجا 1
الي نتن   ةا الت ة  الفجةنجا ال ايةق ن، ةر ال ك ة  ن حةد أسةتن  حةدر الةنف  الجةنف نتةل تينيةن الةنف  الة   سةني  

 هكتنر نايد.
ال يصةةندج  ةة  كةةن  كةةرر نلكةةن  1ل 2ي  اليتةةنب اةة  المةةا  ةة   سةةني  (:  صةة2-)  .هةةة. ينصةةن اليتةةنب 2

 تينل ةن التربة   مةد أجرية  يسةب  ةن أ ةن. 2-صي  ن حد التجي   يسةب ال حةد  لكةن صةي  رةل يةن  الة    .هةة
  ).22( ن)26)    نرد  ا كن

 
 النتائج

 
 (99ودور  99تأثير رش الحديد والزنك في بعض صفات حاصل الحنطة )أباء  
 
  1-دد الحبوب. سنبلة. ع1
 

أيةةةنر  اليتةةةنئج إلةةة  أ  لكةةةن  ةةة  تراك ةةةف اليد ةةةد نالفيةةةع نالتةةةداخن ت يه ةةةن تةةةير ر  حيةةةني  ةةةا فيةةةندج اةةةدد 
(  مةةةد كنيةةة  يسةةةب فيةةةندج الترك ةةةفي  األن  1، )جةةةدن  19ندنر  99لكةةةال صةةةييا اليي ةةة  أ ةةةن   2-اليتةةةنب. سةةةيتي 

، أ ةةةن ترك ةةةفا  Foلترت ةةةب حةنسةةةن   حن يةةة  ال منريةةة  ايةةة  ا % 2515ن  119هةةةا   2Feن  1Feنالرةةةنيا  ةةة  اليد ةةةد 
ايةةة  الترت ةةةب حةنسةةةن   حن يةةة   % 917ن  717 مةةةد يممةةةن يسةةةب فيةةةندج  مةةةدارهن   2Znن   1Znالفيةةةع االن  نالرةةةنيا 
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oZn 2،  ا ي   يمم   حن ي  التداخنZn2Fe   حةنسةن   حن ية   2-ي  . سيتي  2711أاي  حة   لهذ  الصي  تيا
تيسةةة   فيةةةندج حةةةدرهن  2-ي ةةة . سةةةيتي  1712لتةةةا كةةةن  اةةةدد اليتةةةنب   هةةةن هةةةن األحةةةن الةةةذي تيةةة  ا 0Zn0Feالتةةةداخن 

 .   99، هذا  نليس   ليصي  أ ن  1615%
 
 (. بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة البحث قبل الزراعة1جدول )  
 

 وحدة القياس القيمة الصفة
 - 7777 درجة تفاعل التربة

 1-ديسيمنز.م ECe 57.4ربائية  االيصالية الكه

 سنتيمول.شحنة.كغم تربة 95712 السعة التبادلية لاليونات الموجبة
 تربة 1-غم.كغم 10722 المادة العضوية

 تربة 1-غم.كغم 5700 الجبس
 تربة 1-غم.كغم 954722 معادن الكاربونات

 االيونات الذائبة في محلول التربة     
 1-ترمليمول.ل 12741 الكالسيوم

 1-مليمول.لتر 5744 المغنيسوم
 1-مليمول.لتر 2754 البوتاسيوم

 1-مليمول.لتر 5700 الصوديوم
 1-مليمول.لتر 17799 الكلور

 1-مليمول.لتر 751. البيكاربونات
 1-مليمول.لتر 117.2 الكبريتات

 1-مليمول.لتر Nill الكاربونات
 1-ملغم.كغم 54702 النتروجين الجاهز

 1-ملغم.كغم 11742 لجاهزالفسفور ا
 1-ملغم.كغم 192722 البوتاسيوم الجاهز

 1-ملغم.كغم 0795 الحديد الجاهز
 1-ملغم.كغم 2755 الزنك الجاهز
 مفصوالت التربة            

 1-غم.كغم 154 الرمل

 1-غم.كغم 594 الغرين
 1-غم.كغم 092 الطين

 مزيجة طينية غرينية نسجة التربة
 

إذ أ  ترك ةةةفي  19هةةذا ال ؤيةةرا حةنسةةن  نلصةةي  أ ةةن    مةةد ايخي ةة  حةةةل 19 ةة  دنر أ ةةن صةةي  اليي
اية  الترت ةب حةنسةن   حن ية  ال منرية   %1711ن 2612يممةن يسةب فيةندج  مةدارهن  2Feن 1Feاليد د األن  نالرنيا 

0Fe1،  ا ي   أ  ترك في الفيعZn   2نZn  ن  6119هن أدى ريه ن اي  ي نتةن  اليي ة  إلة  يسةب فيةندج  مةدار
أايةة   حة ةة  لهةةذ   2Zn2Fe، ت ي ةةن يممةة   حن يةة  التةةداخن oZnايةة  الترت ةةب حةنسةةن   حن يةة  ال منريةة   % 2211

 2-ي  .سةيتي  1911التةا تياة   0Zn0Fe يحةن حة ة   ةا  حن ية  التةداخن   منري  2-ي  .سيتي  2115الصي  تيا  

 %2115تيس   فيندج  مدارهن 
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 .1-زنك في عدد الحبوب. سنبلةتاثير رش الحديد وال .9جدول 
9. صنف الحنطة دور ب                           .99صنف الحنطة أباء  .أ

 
 حبة. ألفتاثير رش الحديد والزنك في وزن . 1
 

ي    أل التراك ف ال ختيي  لكن    اليد د نالفيع نالتداخن ت يه ن تير را  حينةن  ا فيندج نف   أرر را  
 2eFن  1Feاليد ةد االن  نالرةةنيا  أدى را ترك ةفي  99لكةال صةييا اليي ة  ح ةد الدراسةة .  ةا الصةي  أ ةن   )،ةل(
  2Znن  1Znترك فا الفيةع  أ ن، 0Fe  حن ي  ال منري   اي  الترت ب حةنسن %2115ن  116 مدارهن  يسب فيندج إل 

، ت ي ةن 0Znاية  الترت ةب حةنسةن   حن ية  ال منرية   %619ن  211يسب فيندج  ا هذ  الصي   مةدارهن  إل  أد  مد 
،ةةةل  تينحةةة  ايةةة   حن يةةة  التةةةداخن  2611ياةةة  اايةةة  حة ةةة  لةةةنف  الةةة  ي ةةة  ت 2Zn2Feيممةةة   حن يةةة  التةةةداخن 

0Zn0Fe  619،ل نبيس   فيندج  مدارهن  1912التا تي  نف  ال  ي   لهن% . 
أخةةةذ ييةةةس االتجةةةن  ايةةةد ريةةةل  نليد ةةةد نالفيةةةع تةةةييس التراك ةةةف، نةاليةةةا ا  اسةةةتجن    19الصةةةي  دنر 

اي  ي نتن  الصةي  دنر  2Feن  1Fe كني  أاي   ا هذ  الصي ، اذ ادى را ترك في اليد د  99الصي  ا ن  
، ت ي ةن 0Feاية  الترت ةب حةنسةن   حن ية  ال منرية   %2715ن  911ال  فيندج  ا نف  ال  ي   تيسب  مدارهن  19

ايةةة  الترت ةةةب حةنسةةةن   حن يةةة   %2715ن  912الةةة  يسةةةب فيةةةندج  مةةةدارهن   2Znن   1Znادى را ترك ةةةفي الفيةةةع 
،ل ناحن حة   كنية   2611الذي تي   2Zn2Fe مد يممتل  حن ي  التداخن ، ا ن ااي  نف  الل  ي ل 0Znال منري  

 .% 2212،ل تيس   فيندج  مدارهن  1512التا تي  نف  ال  ي   لهن  0Zn0Fe ا  حن ي  التداخن 
 

 .غم()حبة  ألفتاثير رش الحديد والزنك في وزن  .0جدول 
 .99صنف الحنطة دور . ب                               99أ. صنف الحنطة أباء 

 

_________________________ 
ندج  ةا الجةدن  نلةةس كيسةب  ئنةة ، ال  اايخي   المةل اليمةمة  ال نج   

    حن ال  الرا ن حن ي  ال منري اليسب ال ئنة  أرتيح   سب اليرص ت 

Zn     
  Fe 

oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe    1712 1916 2211 0975 
1Fe 2119 2117 2211 5979 
2Fe 2115 2611 2711 5474 

  2211 2112 2111 المعدل
oFe Fe×Zn Zn Fe L S D 

 27.7 2794 2794 27224 

 Zn   

Fe      
oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 1912 1917 2119 0979 
1Fe 2111 2217 2115 5175 
2Fe 2211 2211 2611 5571 

  2112 2219 2111 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S D 

 1744 2777 2777 27224 

     Zn 

        Fe  
oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 1911 1115 1217 0979 
1Fe 1511 1616 1919 0775 
2Fe 1112 2111 2115 5279 

  1912 1615 1215 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S D 

 2775 2752 2752 27224 
 

  Zn  

   Fe 
oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 1512 1712 1116 0771 
1Fe 1111 2117 2111 5274 
2Fe 1919 2211 2611 507. 

  2117 2111 1711 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S D 

 1771 2759 2759 27224 
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 )1-)طن.هـ. الحاصل البايولوجي 0
لكن    تراك ف اليد د نالفيع نالتداخن ت يه ةن تةير ر  حيةني  ةا فيةندج  أ  اإليصنئات ي  يتنئج التيي ن 
ذلةةةةع، نيتتةةة    يةةةةل كةةةةذلع أ   2، ك ةةةةن ةظهةةةر الجةةةةدن  19ندنر  99اليي ةةة  أ ةةةةن  الينصةةةن ال ةةةةن نلنجا لصةةةةييا 

نذلةع  ة  خةال   حةدال  الينصةن ال ةن نلنجا  19الصةي  دنر  استجن  كني  أكرر     99أستجن   يي   أ ن  
 2111ن  1176كنيةة   2Feن  1Feةاليةةا أ   مةةدار الفيةةندج لترك ةةفي اليد ةةد  99 يةةا الصةةي  أ ةةن   لكةةن صةةي .

ايةة   حن يةة  ال منريةة   2Znن   1Zn، أ ةةن فيةةندج ترك ةةفي الفيةةع 0Feايةة  الترت ةةب حةنسةةن   حن يةة  ال منريةة  2-  .هةةة
ايةة  الترت ةةب،  ةةا يةة   كنيةة  أايةة  حة ةة  ليينصةةن ال ةةن نلنجا  2-  .هةةة   1192ن  0.63 مةةد كنيةة    مةةدار 
 22111التةا تياة   0Zn0Feاخن حةنسن  يحةن حة ة  ل حن ية  التةد 2-  .هة 21119ها   2Zn2Feل حن ي  التداخن 

 .2-  .هة 1129تفيند  حدرهن  2-  .هة
 (. 1-تاثير رش الحديد والزنك في الحاصل البايولوجي ) طن.هـ .5جدول 

 .99صنف الحنطة دور ب.                            99أ. صنف الحنطة أباء  

 
ب(  ةةة  خةةةال  الفيةةةندج ال حينةةةة   ةةةا  2لةةةرا اليد ةةةد نالفيةةةع )جةةةدن   19أسةةةتجنب صةةة  اليي ةةة  دنر 

 2121ال  فيندج ك ة  الينصن ال ن نلنجا   مةدار  2Feن  1Feيد د ال الينصن ال ن نلنجا،  مد أدى را ترك في 
فيةندج  ةا الينصةن   2Znن  1Znاي  الترت ب حةنسن   حن ي  ال منري ، ت ي ةن يمةق ترك ةفا الفيةع  2-  .هة 1122ن 

 ينصةن، ا ةن ااية  حة ة  لي0Znاية  الترت ةب حةنسةن   حن ية  ال منرية   2-  .هة 2172ن  1192ال ن نلنجا  مدارهن 
ت ي ةةةن تياةةة  أحةةةن حة ةةة   ةةةا  حن يةةة  التةةةداخن   2Zn2Feل حن يةةة  التةةةداخن  2-  .هةةةة 2115ال ةةةن نلنجا  مةةةد تياةةة  

0Zn0Fe   2-  .هة 211تفيندج  ا الينصن ال ن نلنجا  مدارهن  2-  .هة 111تيا. 
 

 (1-. حاصل الحبوب ) طن.هـ5
 

الة  فيةندج  حينةة   ةا ينصةن اليتةنب أدى را  يصن  اليي   تتراك ف  ختيي   ة  اليد ةد نالفيةع    
كني  االستجن   لكال الصيي    تمنرب     خةال   اليظة   حةدال  التةير ر  ، نحد19ندنر  99لكال الصيي   أ ن  
 1151ن  111فيةةندج  مةةدارهن  99ليصةةي  أ ةةن    2Feن  1Fe،  مةةد يمةةق ترك ةةفا اليد ةةد (5 )جةةدن لكةةال الحيصةةري  

فيةةةندج  إلةةة  مةةةد أدى ريةةةه ن  2Znن  1Zn. أ ةةةن ترك ةةةفا الفيةةةع 0Feحن يةةة  ال منريةةة  ايةةة  الترت ةةةب حةنسةةةن    2-  .هةةةة
نليصةي  ذاتةل، ك ةن تياة  أاية  حة ة   0Znاي  الترت ب حةنسن   حن ي  ال منري   2-  .هة 1155ن  1122 مدارهن 

  هةةن أحةةن التةةا تيةة  ينصةةن اليتةةنب  0Zn0Feحةنسةةن   حن يةة  التةةداخن  2-  .هةةة 2Zn2Fe 2192ل حن يةة  التةةداخن 
 .2-  .هة 2111تفيندج  مدارهن 2-  .هة 1111حة   

   Zn 

     

Fe 

oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 22111 22111 21111 117.7 
1Fe 22195 21151 21115 19750 
2Fe 21116 21121 21119 19794 

  21175 21127 22112 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S  

D 

 2709 2714 2714 27224 

   Zn 

     Fe 
oZn 1Zn 2nZ المعدل 

oFe 1111 9111 9119 971. 
1Fe 9171 21116 21195 12705 
2Fe 21121 22111 21151 11702 

  22122 21112 9117 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S D 

 1702 2794 2794 27224 
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 مةةدارهن  19الةة  فيةةندج  ةةا ك ةةة  ينصةةن اليتةةنب ليصةةي  دنر  2Feن  1Feرا ترك ةةفي اليد ةةد  أدى 
فيةةندج  2Znن  1Znت ي ةةن يمةةق ترك ةةفا الفيةةع . 0Feايةة  الترت ةةب حةنسةةن   حن يةة  ال منريةة   2-  .هةةة 2112ن  1167

. لمةد تياة  0Znاية  الترت ةب حةنسةن   حن ية  ال منرية   2-  .هة 2115ن  1159 مدارهن   ا ك ة  ينصن اليتنب
 0Zn0Fe ةةا يةة   كنيةة  أحةةن حة ةة   ةةا  حن يةة  التةةداخن  2-  .هةةة 2Zn2Fe  5111أايةة  حة ةة  ل حن يةة  التةةداخن 

 2-  .هة 2191نكني  ك ة  الفيندج  ا ينصن اليتنب -  .هة 1115تيا  
 

 .(1-الحبوب )طن.هـيد والزنك في حاصل تاثير رش الحد .4جدول 
 .99صنف الحنطة دور ب .                  99صنف الحنطة أباء أ.     .أ

 
 المناقشة

 
أ  تراك ةةةةف اليد ةةةةد نالفيةةةةع ال  ةةةةن   ريةةةةن ايةةةة  ال ج ةةةةن   5ن 2ن 1ن 1ةاليةةةةا  ةةةة  يتةةةةنئج الجةةةةدان   

التراك ف أرر   حينةن  ا فيندج ج ةةع  ؤيةرا  الدراسة ، نل ةن كنية   تيعالخ ري ل يصن  اليي   نالتداخن ت   
ختيين   ا صينته ن النرارة  نأستجنتته ن ال ن   ال اذةن  سةنا  كنية  الة  الدراس  اي  ترك ت   نرار     ييه ن  

،    أ  أالصينف تختي   ا أستجنتتهن (2( ن)21)كن      أكدن ن اي  ال ج ن  الخ ري، نهذا  الترب  ان ري
  تةنا ر ال ن   ال اذةن .  أ  را اليد د نالفيع اي  ي نتةن  اليي ة   ةا رةالك  رايةن  ة  ي ةن الي ةن  أدى الة

هةةةةذ   الحيصةةةةري    يةةةةكن جةةةةنهف لال تصةةةةنب   ةةةةدج أ ةةةةن    ةةةةن أدى الةةةة  فيةةةةندج صةةةة ا  الكينرن  ةةةةن  ةةةةا أنراص 
ال يصن ،   ن أدى ال  فيندج كين ج الت ر ن ال نئا نتن  ر ك ة  كن ة     ال ندج الاذائة  ال صيح   ةا االنراص 

االخصةنب السةة ن ايةد نجةند الفيةع  ال  فيندج ا يةة  نأستيندج  مة  أجفا  الي ن   يهن ن يهن السي  ال  التا تؤدي
( الةذ   نجةدنا أ  را ال اةذةن  1ن)( 6)ن (21)ن  (7)ن (2)ن( 5نأيحكنس ذلع  ا فيندج ادد اليتنب ننفيهن )

 الصارى أدى ال  فيندج  ؤيرا  الينصن ن حل  كنينتل.
حةةةل االيفي ةةةن  نفيةةةندج أ  ال اةةةذةن  الصةةةارى لهةةةن أه ةةةة   ةةةا ييةةةن    ( إلةةة 29) أ  أيةةةنر لمةةةد سةةةتق

ننف  الي ةة   2-دي الةة  فيةةندج اةةدد اليتنب.سةةيتي أ  ةةن السةةة ن الفيةةع االخصةةنب نأيتةةنغ يتةةنب لمةةني سةةية   نحنةةة  
كةةن  الةةةلتنصةةن  كةةن  ةة  نف  الةة  ي ةة  نالينصةةن ال ةةن نلنجا نينصةةن اليتةةنب، نهةةذا  ةةنالةةذي سةة يحكس ايةة  

ايةة  ي نتةةن  اليي ةة  أدى الةة  فيةةندج ينصةةن اليتةةنب را اليد ةةد نالفيةةع  أ الةةذ   نجةةدنا  (6)ن  (1)ن  (7) ةة 
ن حةةل  كنينتةةل، أ  يمةةب ال اةةذةن  الصةةارى الجةةنهف  لال تصةةنب  ةةا التربةة   ةةؤرر سةةي ن  ةةا أيتنجةةة   ينصةة ن 

 ةا يتةنب  نالفيةع( )اليد ةدال اةذ     هةذ  (. أ  دخةن  1)ن  (11)ن( 9ادج نهةذا  نأكدتةل الحد ةد  ة  ال يةنك )
أ  أالخةةةتالف الينصةةةن تةةة    .(21)الةةةةل  ر ةةةن أيةةةن، نهةةةذا لإليسةةةن الينلةةة  التاذنةةةة  تيسةةة    إلةةة اليي ةةة  سةةة ؤدي 

 Zn      

        Fe 
oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 1111 1195 2121 0795 
1Fe 2111 2115 2151 5795 
2Fe 1197 2179 2192 574. 

  2151 2116 1195 المعدل
 Fe×Zn Zn Fe L S D 

 2725 2720 2720 27224 

Zn     
     Fe 

oZn 1Zn 2Zn المعدل 

oFe 1115 1121 1119 0747 
1Fe 1171 2122 2111 5795 
2Fe 1191 5121 5111 5775 

  2171 2112 1165 المعدل
oFe Fe×Zn Zn Fe L S D 

 27.4 2701 2701 27224 
 



 ISSN:1992-7479                           1122(،1العدد ) 21للعلوم الزراعية، المجلد: مجلة األنبار 
 

11 

 

 ةةةا ج ةةةةع  ؤيةةةرا  الدراسةةة ، نتيةةةنص االن  ايةةة  الرةةةنيا راجةةةع الةةة   19نالترك ةةةب الةةةنرارا دنر  99الصةةةي  أ ةةةن  
 االختالف  ا الصين  النرارة  ت يه ن.

 ةةةا ج ةةةةع  19ايةةة  الترك ةةةب الةةةنرارا دنر  99ةسةةةتيتج  ةةة  هةةةذ  الدراسةةة  ن ةةةا ظرن هةةةن تيةةةنص الصةةةي  أ ةةةن      
، ك ن أ  را اليد د نالفيع نتداخيه ن  ا رةالك  رايةن  يسترين  نف  ال  ي   نينصن اليتنب  ؤيرا  الدراس 
 ن2-لتةر. Fe ياةل  111أدى ال  فيندج ج ةةع ال ؤيةرا  اية  الةر،ل  ة  أ  ال يصةن  حةد را تةة     ي ن الي ن 

 ج الي ن  ع فيندج الينصن دن  تير ر سيتا  ا أة  صي .خال   د 2-.لترZn يال   111
 

 المصادر
 
. تةةير ر أ ةةن   ال اةةذةن  الصةةارى الةة  التربةة    نيةةرج ايةة  يةةكن أ ةةالي 1111 ةةنيا،  نسةة   ي ةةد.  نأتةة -2

 جية  الحيةنل الفرااةة   –صةي  أتن،ريةب  –نالتاذة  النرحة  تهن  نلرا  ا ينصةن نيناةة  اليي ة  
 .117- 117(:  1)  12الحراحة . 

تةةةير ر التاذةةةة  النرحةةةة   1119أتةةةن  ةةةنيا،  نسةةة   ي ةةةد نريسةةةن  كةةةريل يةةةن ا ن ةصةةةن  ي ةةة س ال ةةةنهر،  -1
 حينصر اليد د نالفيع نالتنتنس نل  ا ينصن اليتنب نيس   الترنت   ليي ة  الختةف.  جية  الحيةنل 

 .17 – 17(:  2)  21الفرااة  الحراحة . 

. أسةةتجن   يي ةة  الختةةف اتةةن 1122 نا ن أي ةةد سةةرين . السةةي نيا، ي  ةةد خيةة  نجنسةةل  ي ةةد ا ةةنس نأسةة -1
ادد  26 جيد  خنب( )اددليتاذة  النرحة   نليد د نالفيع.  جي  الحينل الفرااة  الحراحة   1،ريب 

5. 

. تةةير ر السةة ند التنتنسةةا نالكرن ةة  الي نتةةة   ةةا ي ةةن نينصةةن صةةيي    ةة  الةةذرج 1121ليهةةداني، أي ةةد جةةةند، ا -2
 جن ح  االي نر. –كية  الفراا   – ر الصيرا . رسنل   نجست

. خصةن   التربة  ناالسة دج. 2991يس ، ينري اتد المندر نيس   نس  الدلة ا نل    اتةد   الح رةنني.  -5
 نفارج التحيةل الحنلا نال يك الحي ا. جن ح   اداد.

كنينتةل . تةير ر التسة  د الةنرحا تة حل الحينصةر الصةارى  ةا الينصةن ن حةل  1121صنل ، ي د  ي ةد.  -6
 .216 – 216(:  1)  21لييي  .  جي  جن ح  تكري  ليحينل الفرااة . 

. تير ر اال ن   النرحة  لييد د نالفيةع اية  ي ةن نينصةن 2999ي ندي، خنلد تدر ناند  اتد   الخينجا. -7
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