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تأثير التغذية الهرقية واالضافات اأَلرضية لمعشاصر الرغرى السخمبية في تركيز الحديد والزنك في 
 في تربة جبدية (.Solanum tuberosum L) البظاطا اوراق ودرنات

 
 أحسد جسال هشدي الفالحي إياد َأحسد حسادة التكريتي .أ.م.د

 عمـؾ التخبة كالسؾارد السائية/ قدؼ  الدراعة/ كمية تكخيتجامعة 
  

 (02/60/0202، قبل لمشذخ في  61/66/0202)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
لجراسة مقارنة االضافات االرضية  0202 - 0264أجخيت تجخبة حقمية في حقؾؿ كمية الدراعة جامعة تكخيت لمسؾسؼ الدراعي 

كالؾرقية ألسسجة الحجيج كالدنػ السخمبية في نسؾ كحاصل البظاطا في تخبة جبدية، نفحت التجخبة باستخجاـ ترسيؼ القظاعات العذؾائية 
ات . كتزسشت الجراسة نؾعيؽ مؽ األسسجة السخمبية )الحجيج السخمبي كالدنػ السخمبي( كطخيقتيؽ إلضافة كبثالثة مكخر  RCBDالكاممة 

 Z1ك Z0( )6-ق Znكغؼ  6ك 2.0ك 2( عمى التختيب. كثالث مدتؾيات مؽ الدنػ )T2ك T1األسسجة )إضافة ارضية كإضافة كرقية( )
( عمى التختيب F2ك F1ك F0( )6-ق Feكغؼ  26ك 0ك 2الحجيج ) ( كثالث مدتؾيات مؽZn-DTPA( عمى التختيب مؽ سساد )Z2ك

( في َأكراؽ البظاطا كبمغت الديادة السئؾية Fe  ،Zn(. َأدت إضافة الحجيج إلى زيادة معشؾية في تخكيد عشرخي )Fe-DTPAمؽ سساد )
. ادت F0عاممة السقارنة عمى التختيب مقارنة بس F2ك F1% لمسدتؾيات  3.258ك 5.600% ك لمدنػ 54.03ك 05.00لمحجيج 

عمى التختيب مقارنة  82.80% ك64.46اإلضافة الؾرقية لمحجيج كالدنػ إلى زيادة تخكيد العشاصخ اعاله في الجرنات كبشدب بمغت ك
( زيادة معشؾية في تخكيد العشاصخ اعاله، إذ بمغت ندبة الديادة 6-. ىػZnكغؼ 6ك  2.0باإلضافة االرضية. ادت إضافة الدنػ بسعجؿ )

، بيشسا لؼ تعظي إضافة الدنػ زيادة معشؾية في تخكيد الحجيج. بمغت اعمى Z0% عمى التختيب مقارنة بالسعاممة 02.05ك 51.48لمدنػ 
.اف T2F2Z2( عشج السعاممة 6-ممغؼ.كغؼ 58.20( ك028.80تخكيد في السجسؾع الخزخي لشبات البظاطا مؽ عشاصخي الحجيج كالدنػ 

 52.10( في درنات البظاطا كبمغت الديادة السئؾية لعشرخ الحجيج Fe  ،Znإضافة الحجيج اعظت زيادة معشؾية في تخكيد عشرخي )
ؾرقية . ادت اإلضافة الF0عمى التختيب مقارنة بسعاممة السقارنة  F2ك F1% لمسدتؾيات  8.016ك 5.668% كلعشرخ الدنػ 22.12ك

% عمى التختيب مقارنة باإلضافة  3.082% ك 60.21لمحجيج كالدنػ إلى زيادة تخكيد الحجيج ك الدنػ في الجرنات كبشدب بمغت 

                                           
() الباحج الثانيمستل من رسالة ماجستري. 
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% عمى التختيب 05.00ك 63.21( زيادة معشؾية في تخكيد الدنػ بمغت 6-.ىػZnكغؼ 6ك 2.0االرضية. ادت إضافة الدنػ بسعجؿ )
 ؼ تعظي زيادة معشؾية في تخكيد الحجيج. في حيؽ ل Z0مقارنة بالسعاممة 

 الكمسات السفتاحية: الحديد ، الزنك، البظاطا ، تربة جبدية، التغذية الهرقية ، االضافات االرضية. 

 

Effect of Foliar and ground additions of chelated micronutrient in In the 

concentration of iron and zinc in leaves and tubers Potatoes Solaum tuberosum L.  in 

gypsiferous Soil 

 

Asst. Prof. Dr. Ayad Ahmed Hamada Al-Tikrity Ahmed Jamal Hindi Al-Falahi  

University of Tikrit/ College of Agriculture/ Dept. of Soil Science and Water Resource 
  

Abstract: 
A field experiment was conducted in the fields of the College of Agriculture, Tikrit University for the 

2019-2020 agricultural season to study the comparison of ground and leaf additives to iron and zinc 

chelated fertilizers in the growth and yield of potatoes in gypsum soil. The experiment was carried out 

using RCBD with three replications. The study included two types of chelated fertilizers (chelated iron 

and chelated zinc) and two methods of adding fertilizers (adding ground and adding paper) (T1 and T2) 

respectively. And three levels of zinc (0, 0.5, and 1 kg Zn h
-1

) (Z0, Z1, and Z2) respectively of Zn-DTPA 

and three levels of iron (0, 5 and 01 kg Fe h-1) (F0, F1, and F2) respectively. Arrangement of Fertilizer 

(Fe-DTPA). The addition of iron led to a significant increase in the concentration of two elements (Fe, 

Zn) in potato leaves. The percentage increase of iron was 23.55 and 39.28%, for zinc, and 3.122 and 

8.034% for F1 and F2 levels, respectively, compared to the F0 comparison treatment. The foliar addition 

of iron and zinc increased the concentration of the above elements in the tubers with rates of 19.91% and 

40.45, respectively, compared to the addition of the ground. The addition of zinc at a rate of (0.5 and 1 

kg Zn. h
-1

) significantly increased the concentration of the above elements, as the percentage of zinc 

increased by 36.94 and 57.53%, respectively, compared to treatment Z0, while the addition of zinc did 

not give a significant increase in iron concentration. The highest concentration of potato plants of the 

elements of iron and zinc reached 274.45 and 34.72 mg. Kg-1 when treatment T2F2Z2. The addition of 

iron gave a significant increase in the concentration of two elements (Fe, Zn) in potato tubers, and the 

percentage increase of iron was 37.65. And 70.60% for zinc, 3.114 and 4.561% for F1 and F2 levels, 

respectively, compared to the F0 comparison treatment. The foliar addition of iron and zinc increased the 

iron and zinc concentration in the tubers with rates of 15.76% and 8.240%, respectively, compared to the 

addition of the ground. Addition of zinc at a rate of (0.5 and 1 kg Zn.h
-1

) resulted in a significant increase 

in zinc concentration of 18.06 and 23.22%, respectively, compared to treatment Z0, while it did not give 

a significant increase in iron concentration.  
Key words: iron, zinc, potato, gypsum soil, foliar nutrition, ground additions.  
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 السقجمة-6

كاحجة مؽ اىؼ محاصيل الخزخ الجرنية الغشية بالعشاصخ الغحائية .Solanum tuberosum L تعج البظاطا 
أستعسااًل الحتؾائيا عمى ندب عالية مؽ الشذأ كالدكخيات كالبخكتيؽ ك الظاقة إذ أنيا مؽ أكثخ محاصيل الخزخ 

% مؽ  42-20(. إذ تذكل جدءًا مؽ الغحاء اليؾمي ألكثخ مؽ 6444كاألحساض العزؾية كالفيتاميشات )حدؽ،
كبسداحة  18112في العخاؽ حؾالي  0268(. بمغ انتاج البظاطا عاـ Elia ،1997ك Santariaالجكؿ في العالؼ )

(. تتسيد أراضي السشاطق الجافة كشبو الجافة  FAO،2003) 6-طؽ.ىكتار 60.4ىكتار كبسعجؿ انتاج بمغ  82.122
كمشيا العخاؽ بأنيا أراٍض ذات طبيعة كمدية كاف كسية العشاصخ الغحائية الجاىدة لمشبات في ىحه التخب تكؾف قميمة أك 

كتشتذخ أيزا في العخاؽ تخب pHتفاع أس الييجركجيؽ).)مشخفزة بدبب محتؾاىا العالي مؽ كاربؾنات الكالديـؾ كار 
(%( مؽ مداحة العخاؽ كتستج مؽ جشؾب جبل سشجار كحتى جشؾب العخاؽ كتتخكد 02جبدية تذكل ندبة أكثخ مؽ 

( تترف ىحه 6432( كآخخكف، Barazanjiفي مدظحات نيخي دجمة كالفخات كيقع قدؼ مشيا في الرحخاء الغخبية 
خرؾبية مشخفزة بفعل ذكبانية كبخيتات الكالديؾـ في محمؾؿ التخبة الحي يؤدي إلى حالة مؽ  التخب باف ليا صفات

عجـ التؾازف الغحائي في ىحه التخب بدبب تذبع محمؾؿ التخبة بايؾنات الكالديؾـ كالكبخيتات.كسا تغيخ حاالت نقص 
السادة الخزخاء الشاتجة عؽ الجبذ عشرخ الحجيج عمى الشباتات السدركعة في التخبة الجبدية كالحي يعخؼ بشقص 

(Lime – induced chlorosis  كسبب ذلػ يعؾد الى قمة محتؾاىا مؽ الظيؽ كالسادة العزؾية ككحلػ ارتفاع )
االس الييجركجيشي  باإلضافة الى السحتؾى العالي ليحه التخب مؽ أيؾف الكالديؾـ الحي لو دكرًا مشافدًا أليؾف الحجيج 

في الجحكر كبحلػ يقمل مؽ امتراص الحجيج باإلضافة الى الجكر الحي تمعبو ايؾنات  عمى مؾاقع االمتراص
الكالديؾـ في تحديؽ تيؾية التخبة مسا تعسل عمى تؾفيخ عخكؼ مالئسة ألكدجة الحجيجكز كىي الرؾرة األكثخ جاىدية 

اف لعشرخ الدنػ دكر كبيخ  (.6444مؽ الحجيجيػ لحلػ تقل جاىديتو داخل التخبة بدبب سيؾلة التخسيب )الشعيسي ،
في تظؾر ك نسؾ الشبات فيؾ يداىؼ في الكثيخ مؽ العسميات الفدمجية ك الحيؾية داخل الشبات مثل عسميتي التخكيب 

ك التفاعالت االنديسية  كبشاء االحساض االميشية ك  ATPالزؾئي ك التشفذ كفي تكؾيؽ الكمؾرفيل كانتاج الظاقة 
(.  يحتاج الشبات إلى العجيج مؽ العشاصخ السغحية، إال َأف تمػ السؾجؾدة في التخبة 0220) الجىشية  ك الشؾكية الشعيسي

َأك السزافة كأسسجة ارضية تتعخض لمفقج بالغدل َأك التثبيت َأك التداحؼ عمى مؾاقع االمتراص، لحا لجأ الباحثيؽ إلى 
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سغحيات بؾساطة الجحكر ، إال َأنيا تبقى جدءًا إستخجاـ تقانة التغحية الؾرقية لكؾنيا ال تقل كفاءة عؽ امتراص ال
% مؽ حاجة الشبات لمسغحيات. 30(. تدج ىحه التقانة حؾالي FAO،2000مكساًل كليذ بجياًل عؽ التدسيج االرضي )

كسا َأنيا ال تؤثخ عمى العسميات الفديؾلؾجية التي تجخي داخل الؾرقة كعسميات التشفذ كالتسثيل الكاربؾني، كانسا تعالج 
(.   Joseph ،2009نقص العشاصخ الغحائية التي تجخي داخل الؾرقة مسا  يؤدي الى تحدؽ االنتاج كسا كنؾعا )

كنغخًا لقمة الجراسات الستعمقة بتأثيخ االضافات اأَلرضية كالؾرقية بالدنػ كالشحاس في نسؾ كحاصل البظاطا السدركعة 
ات اأَلرضية كالؾرقية لمدنػ كالحجيج في تخكيد الحجيج ك الدنػ في تخبة جبدية، جاءت ىحه الجراسة بيجفسقارنة االضاف

 في البظاطا السدركعة في تخبة جبدية ك  تقجيخ كسية الحجيج كالدنػ الجاىد في التخبة بعج قمع الجرنات. 

 
 السهاد وطرائق العسل -2

  مهقع التجربة وتحميالت التربة الروتيشية 

في محظة بحؾث قدؼ عمؾـ التخبة كالسؾارد السائية في  0202-0264نفحت تجخبة حقمية خالؿ السؾسؼ الخخيفي لعاـ 
سؼ ثؼ  2 – 52عيشات عذؾائية مؽ تخبة الحقل قبل الدراعة عمى عسق0ت  ذجامعة تكخيت. أخػ –كمية الدراعة 

ممؼ لتقجيخ بعض الرفات الفيديائية  0تحاتو خمظت خمظًا متجاندًا كجففت ىؾائيًا كطحشت ثؼ مخرت بسشخل قظخ ف
(( اذ قجرت الشدب الحجسية لسفرؾالت التخبة مؽ 6كالكيسيائية ليا في مختبخ عمؾـ التخبة التابع لكمية الدراعة ججكؿ 

( Black  ،1965السحكؾرة في )  Blackالخمل ك الغخيؽ ك الظيؽ باستخجاـ طخيقة اليايجركميتخ  السؾصؾفة مؽ قبل 
(، تؼ  قياس 6430كآخخكف،   Pageالسحكؾرة في )  Blackبذسع البخافيؽ  حدب طخيقة  الغاىخية ت الكثافة، قجر 

كآخخكف،   Page( كحدب الظخيقة السحكؾرة في )6:6األس الييجركجيشي كااليرالية الكيخبائية في مدتخمص التخبة )
اما  (، Savant ،1994لسثميؽ الؾاردة في )بظخيقة بظخيقة أزرؽ ا (CEC( قجرت سعة تبادؿ األيؾف السؾجب)6430

(عياري حدب 1) NaOH(( عياري مع HCl 1(:   قجرت بظخيقة التدحيح بحامض CaCO3معادف الكاربؾنات )
( بظخيقة التخفيف اذ تؼ استعساؿ الساء السقظخ في CaSO4. 2H2O)   الجبذ ( .  قجرHesse , 1972ما ذكخ )

االستخالص في محمؾؿ حاكي عمى حامض الخميػ كاألسيتؾف لتخسيب الجبذ كحدب الظخيقة السؾصؾفة في 
(Lagerwerff  ،كقجرت السادة العزؾية6410كآخخكف .)    بظخيقة اليزؼ الخطب بحامض الكبخيتيػ ك الفدفؾريػ
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Jackson( 1958 .)( السحكؾرة  في Blackك Walkelyيجكز االمؾنياكية  كفقآ لظخيقة )مع التدحيح بكبخيتات الحج
( اذ قجر الرؾديؾـ ك البؾتاسيؾـ باستخجاـ جياز 6:6قجرت االيؾنات السؾجبة كالدالبة الحائبة في مدتخمص تخبة )

Flame photometer( اما  2.26. كقجر الكالديـؾ كالسغشيديـؾ بظخيقة التدحيح )الكمؾريج فقج قجر بالتدحيح عياري
عياري كقجرت الكبخيتات بظخيقة التخسيب بذكل كبخيتات الباريـؾ اما الكاربؾنات 6.2مع محمؾؿ نتخات الفزة ))

(. قجر الشتخكجيؽ الجاىد Richards), 1954  8كالبيكاربؾنات  فقج قجرت بالتدحيح مع حامض الكبخيتيػ عياري 
 Bremner( كفق طخيقة )Mico-Kjeldahl(( بجياز التقظخ البخاري )0M KClبؾاسظة كمؾريج البؾتاسيؾـ 

(.تؼ تقجيخ الفدفؾر الجاىد في التخبة باستخالص التخبة بسحمؾؿ بيكاربؾنات الرؾديـؾ Mulvaney  ،1982ك
(2.0M NaHCO3  عشج )pH 8.5  حدب طخيقةOlsen   ك تؼ تظؾيخ المؾف األزرؽ باستعساؿ محمؾؿ مؾليبجات

كسا  382nmعشج طؾؿ مؾجي   Spectrophotometerحامض االسكؾربيػ كتؼ الكياس باستخجاـ جيازاألمؾنيؾـ ك 
قجر البؾتاسيؾـ الجاىد السدتخمص بسحمؾؿ خالت االمؾنيؾـ بحدب الظخيقة ، ( 6408كآخخكف، Olsenكرد في ) 

يخ الحجيج كالدنػ . تؼ تقجFlame photometerبجياز قياس شجة الميب  6410كآخخكف، ) Blackالسؾصؾفة في )
( مؽ بيكاربؾنات االمؾنيؾـ عشج أس 6M( السحاب في)0.005N)  DTPAالجاىد بؾاسظة محمؾؿ االستخالص

(  حدب طخيقة Atomic absorption(. كمؽ ثؼ الكياس بإستخجاـ جياز االمتراص الحري)2.1ىيجركجيؽ )
(Schwab & Soltanpour ،1977 .) 

 
 القيسة الهحدة الرفة القيسة الهحدة الرفة

  رمل

1-غم.كغم
 

 

1-غم. كغم
 

479  

 االيؾنات الحائبة

 

 اآليـــهنــــات الــــــــذائــــبــة

 

 

 

 298 غـرين

 223 طـين

 S –C – L ندجة التربة

 

 

 

االس الييجركجيشي 
(6:6) 

 الكالديهم 7.44 
 12.24 
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الكهربائية  االيرالية 
(1:1) 

1دسي سيسيشز. م
 2.77   

1-مميسهل.لتر
 

 

 

 

 

1-مميسهل . لتر
 

 

 

 

 

 

سعة تبادل اآليهن 

 السهجب

1-سشتي مهل.كغم
 السغشيديهم 14.29 

 

5.55 

 السادة العزهية

 

 

1-غم.كغم
 

 

 تربة 1-غم . كغم

 

 

 

 البهتاسيهم 8.8

 

5.41 

 معادن الكاربهنات

 

 الرهديهم 253

 

1.58 

 الجبس

 

 الكمهرايد 57.31

 

2.81 

  البؾتاسيـؾ الجاىد

1-ممغم . كغم
 

 

116.2

4 

 الكبريتات

 

12.59 

 الشتروجين الجاهز

 

 الكاربهنات 26.14

 

Nill 
 الفدفهر الجاهز

 

 البيكاربهنات 5.56

 

2.13 

الكثافة  1.12 الحديد الجاهز

 الظاهرية

3-ميكاغرام. م
 1.38 

 الزنك الجاهز    5.41

 الكيسيائية والفيزيائية لتربة الدراسة( بعض الرفات 1جدول )

 
 التجربة الزراعية 

كغؼ  0،  0.0،  2شسمت التجخبة ثالث عؾامل رئيدية العامل االكؿ  مدتؾى الحجيج شسل: ثالث تخاكيد لإلضافة )
بسعجؿ  عمى التختيب. ك العامل الثاني مدتؾى الدنػ : ُأضيف الدنػ السخمبيF2ك ) F1ك F0( كرمد ليا )6-ىكتار

لمسدتؾيات الثالث عمى التختيب  Z2ك )Z1ك  Z0( كرمد ليا )6-كغؼ ىكتار 6ك 2.0ك 2ثالث تخاكيد لإلضافة )
ك االضافة الؾرقية  T1شسمت طخيقتيؽ لتدسيج الحجيج ك الدنػ ىسا )االضافة االرضية : العامل الثالث طخيقة التدسيج 

T2) 
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  تجريبيةوحدة  54إن عدد الهحدات التجريبية الكمي =

حجدت السداحة السظمؾبة لتشفيح البحث كحخثت تخبة الحقل كنعست كسؾيت كقدست اأَلرض إلى ثالث قظاعات كل 
متخ كالسدافة بيؽ مخز كاخخ  0.8كحجات كل كحجة تجخيبية تحؾي َأربع مخكز)كل مخز بظؾؿ  63قظاع يحؾي 

الؾحجات التجخيبية كالقظاعات لسشع انتقاؿ  ـ( بيؽ 6.0ـ(  مع تخؾ مدافة )2.0ـ( ككانت مداحة السخز ) 2.20
  0264/ 60/4بتاريخ   Montiraialالسغحيات بيؽ معامالت التجخبةاجخيت عسمية زراعة درنات البظاطا )صشف)

سؼ 02سؼ كتخكت مدافة 82سؼ( كمؽ ثؼ تغظية الجرنات بالتخبة السدافة بيؽ درنة كاخخى 60-62داخل شق بعسق )
درنات لكل مدظبة.  ُأضيف َأسسجة  1كبؾاقع  08، ككاف عجد الجرنات في الؾحجة التجخيبية في بجاية كنياية السخز 

الشتخكجيؽ كالفدفؾر كالبؾتاسيؾـ حدب التؾصيات الستبعة في زراعة البظاطا إذ تست إضافة الشتخكجيؽ )سساد يؾريا( 
يؾـ مؽ الجفعة  00دكغ كالثانية بعج ، قدؼ إلى ثالث دفعات االكلى بعج إسبؾعيؽ مؽ الب6-ىكتار Nكغؼ 522بسعجؿ )

يؾـ مؽ الجفعة الثانية( كُأضيف الفدفؾر )سؾبخ فؾسفات ثالثي، يؾاقع دفعة كاحجة عشج  00االكلى كالثالثة ُأضيفت بعج 
( كسا ُأضيف البؾتاسيؾـ )سساد كبخيتات بؾتاسيؾـ، قدؼ إلى ثالث دفعات 6-ىكتار Pكغؼ 612الدراعة( بسعجؿ )

يؾـ مؽ الجفعة الثانية(  00يـؾ مؽ الجفعة االكلى كالثالثة ُأضيفت بعج  00عيؽ مؽ البدكغ كالثانية بعج االكلى بعج إسبؾ 
( لمسعامالت كافة.  كتال ذلػ نرب مشغؾمة الخي بالتشكيط بؾاقع خط لكل مدظبة ، تؼ 6-ىكتارKكغؼ. 822بسعجؿ )

( اإلضافة االرضية مع ماء Zn%08ت الدنػ ككبخيتا Fe% 02إضافة َأسسجة الحجيج كالدنػ )كبخيتات الحجيجكز 
لتخ بعج  02بؾساطة مخشة عيخية سعتيا  0264/ 8/66الخي ، كاأَلضافات الؾرقية ُأضيفت الخشة االكلى بتاريخ 

يـؾ مؽ الخشة، كسا  60لتخ ماء، كُأضيفت الخشة الثانية بعج  622لكل  5سؼ60إضافة مادة ناشخة )الداىي( بسقجار 
لمؾقاية مؽ الحذخات. ككحلػ الخش   Proklem Sلسقارنة ماء فقط. إستخجـ السبيج الحذخي ُأضيف لسعامالت ا

لتفادي االصابة بالمفحة السبكخة كالستأخخة، بإستخجاـ السخشة الغيخية ذاتيا   Pullman 525الؾقائي بالسبيج الفظخي 
تعذيب يجكيا لمتخمص مؽ االدغاؿ كمسا بعج شيخ مؽ الدراعة كتكخار بعج إسبؾع مؽ الخشة االكلى. كاجخيت عسمية ال

 . 0202\6\8بجأ جشي الجرنات في  دعت الحاجة

    تحاليل الشبات 
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تؼ أخح عيشات مؽ اأَلكراؽ ك الجرنات بذكل عذؾائي مؽ كل كحجة تجخيبية كغدمت بالساء السقظخ إلزالة االتخبة    
عيشات الشباتية بياكف )زجاجي( كبعجىا ىزست لحيؽ ثبات الؾزف . ثؼ طحشت ال oـ10كالغبار ثؼ جففت عمى درجة  

( باستعساؿ حامض الكبخيتيػ السخكد كتخكت لسجة 1979) Parsonك Gresserغؼ حدب طخيقة  2.0بأخح ))
( ساعة كبعجىا يتؼ كضعيا عمى صفيحة حخارية عشج درجة حخارة معيشة كعشج بجايتيا بالغمياف كتكؾف دخاف 08)

لبيخككمؾريػ لقرخ المؾف كتتخؾ مجة مؽ الدمؽ حتى تربح رائق ابيض كبعجىا (( مل مؽ حامػض ا6.0ابيض نزع 
مل كاكسل الحجؼ بالساء السقظخ كبعجىا قجر تخكيد الحجيج ك  02يتؼ كضعيا في قشاني حجسية بالستكية  سعتيا 

في مدتخمرات العيشة الشباتية )لالكراؽ ك الجرنات( بؾساطة جياز االمتراص  (6-الدنػ  )ممغؼ.كغؼ
  (.6430كآخخكف ، Mengelحدب ما جاء )  Outomic Spectrophotometerالحري 

  تحاليل التربة بعد حراد الدرنات 

أخحت  ثالث عيشات مخكبة مؽ كل كحجة تجخيبية برؾرة عذؾائية مؽ السشظقة السحيظة بالجحكر . كبعج ذلػ تؼ   
( ممؼ ككضعت في 0خمظيا جيجًا،  كجففت ىؾائيًا كمؽ ثؼ طحشت بسظخقة خذبية. كمخرت بسشخل قظخ فتحاتو )

  DTPAساطة إستخالصيسا  بسحمؾؿأكياس نايمؾف لغخض التحميل. إذ تؼ تقجيخ الحجيج كالدنػ الجاىد  بؾ 
(0.005N(السحاب في )6M( مؽ بيكاربؾنات االمؾنيؾـ عشج ُأس ىيجركجيؽ )كمؽ ثؼ الكياس باستخجاـ جياز 2.1 .)

 (. Schwab & Soltanpouran ،1977(  حدب طخيقة )Atomic absorptionاالمتراص الحري)

  الترسيم والتحميل االحرائي 

.Randomized Complete Block Design (R.C.B.D )عات العذؾائية الكاممة ُإستعسل ترسيؼ القظا     
، كإستعسل إختبار دنكؽ، Genstatلتجخبة عاممية  كحممت متؾسظات الشتائج إحرائيًا بإستعساؿ البخنامج االحرائي 

 (. 6432)الخاكي كخمف هللا،  2.20لسقارنة الستؾسظات عشج مدتؾى احتساؿ 

 ةالشتائج و السشاقذ -3

 ( 1-تركيز الحديد في َأوراق البظاطا )ممغم كغم 
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( أَعظت متؾسط لتخكيد الحجيج في َأكراؽ T2( َأف اإلضافة الؾرقية لمحجيج كالدنػ  )0يالحظ مؽ خالؿ نتائج ججكؿ )
% مقارنًة باإلضافة اأَلرضية التي أَعظت 64.40( كبشدبة زيادة معشؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 002.40البظاطا بمغ

( قج يعدى سبب ذلػ لكؾف تخبة الجراسة جبدية تحتؾي عمى كسيات عالية مؽ 6-)ممغؼ كغؼ 642.24متؾسط 
( كإف سيادة ىحه األَيؾنات في محمؾؿ التخبة زاحست َأيؾنات الحجيجيػ عمى مؾاقع 6الكالديؾـ الحائب )ججكؿ 

في السجسؾع الخزخي . َأما تأثيخ اإلمتراص في الجحكر كقممت إمتراص الحجيج ، مسا إنعكذ ذلػ عمى تخكيده 
الحجيج فيالحظ َأف إضافة الحجيج َأدت إلى زيادة تخكيده في َأكراؽ البظاطا بغض الشغخ عشج طخيقة اإلضافة إذ أَعظت 

( كبديادة معشؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 082.26ك 065.00متؾسط لتخكيد الحجيج في اأَلكراؽ بمغ  F2ك F1السدتؾيات 
كيعؾد ذلػ إلى زيادة كسية الحجيج السزافة مباشخة إلى التخبة  F0ى التختيب مقارنًة بالسعاممة % عم54.03ك 05.00

أك رشًا عمى السجسؾع الخزخي كمؽ ثؼ زيادة محتؾاه في َأكراؽ الشباتات الحي لو دكر في تشذيط الفعاليات الحيؾية في 
( 0224كآخخيؽ، ) Maralianتائج تتفق مع اأَلكراؽ مسا إنعكذ ذلػ عمى الكسية السسترة مؽ الحجيج ىحه الش

( الحيؽ الحغؾا زيادة تخكيد الحجيج في اأَلكراؽ عشج إضافة الحجيج 0260( كالحمبؾسي )0262كآخخيؽ،) Hakanك
متؾسط  Z2ك Z1لسحاصيل مختمفة. لؼ تعظي إضافة الدنػ زيادة معشؾية في تخكيد الدنػ إذ أَعظت السدتؾيات 

)ممغؼ  022.26متؾسط بمغ  Z0( عمى التختيب فيسا أَعظى السدتؾى 6-)ممغؼ كغؼ 066.28ك 023.52لتخكيد بمغ 
(. الشتائج َأف التجاخل الثشائي بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات الحجيج اثخ معشؾيًا في متؾسط تخكيد الحجيج في 6-كغؼ

دة معشؾية في تخكيد الحجيج في َأكراؽ البظاطا، إذ َأدى التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى الحجيج إلى إعظاء زيا
%  12.63( كبشدبة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 022.58أَعمى متؾسط بمغ  T2F2َأكراؽ البظاطا كأَعظت السعاممة 

 التي أَعظت متؾسط بمغ  T1F0مقارنًة بالسعاممة 

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم هـ          

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 168.09g 165.00 g 173.21 gf 168.77 f 

F1 191.85d 192.06d 187.33ed 190.41 d 

F2 209.51c 211.89c 211.85c 211.08 c 

 F0 166.84g 180.73 ef 183.00edf 176.86 e تدسيد ورقي 
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(T2) F1 235.63b 233.70 b 240.57 b 236.63 b 

F2 270.15 a 266.41a 274.45 a  270.34 a 

  (F) 

 متهسط تداخل

F X Z 

 

F0 167.47 d 172.87 

dc 
178.11 c 172.82 c 

F1 213.74 b 212.88 b 213.95 b 213.52 b 
F2 239.83 a 239.15 a 243.15 a 240.71 a 

 (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 189.82 c 189.65 c 190.80 c 190.09 a 

T2 224.21 b 226.95 

ba 
232.68 a 227.95 b 

 

 Z 207.01 b 208.30متهسط 

ba 
211.74 a  

 

T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

أَعمى تخكيد  T2 Z2(. َأما التجاخل بيؽ طخيقتي التدسيج كمدتؾى الدنػ أَعظت السعاممة 6-)ممغؼ كغؼ 613.22
% مقارنًة بالسعاممة  00.03( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 050.13لمحجيج في َأكراؽ البظاطا بستؾسط بمغ 

T1Z0 (. لؼ يغيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج 6-)ممغؼ كغؼ 634.30التي أَعظت َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ
أَعمى متؾسط لتخكيد  F2Z2كالدنػ  فخكؽ معشؾية في إذ كانت الفخكؽ لرالح مدتؾيات الحجيج إذ أَعظت السعاممة 

فيسا أَعظت  F2Z0ك F2Z2معشؾيًا عؽ السعامالت ( كالتي لؼ تختمف 6-)ممغؼ كغؼ 085.60الحجيج في اأَلكراؽ بمغ 
( بَأف التجاخل الثالثي بيؽ عؾامل 0(. كتغيخ نتائج ججكؿ )6-)ممغؼ كغؼ 612.82َأقل متؾسط بمغ  F0Z0السعاممة 

أَعمى متؾسط لتخكيد الحجيج في  T2F2Z2التجخبة أَعظت زيادة في تخكيد الحجيج في اأَلكراؽ، أَعظت السعاممة 
فيسا أَعظت  T2F2Z0ك T2F2Z1( التي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 6-)ممغؼ كغؼ 028.80غ قجره اأَلكراؽ بم
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 611.38َأقل تخكيد لمحجيج في اأَلكراؽ بمغ ) T1F0Z2ك T1F0Z1ك T1F0Z0ك T2F0Z0السعامالت 
 ( عمى التختيب. 6-ممغؼ كغؼ 625.06ك 610.22ك 613.24ك

ممغم ضي بالزنك والحديد  والتداخل  بيشهسا في تركيز الحديد في اأَلوراق )( تأثير التدسيد الهرقي واالر 2جدول )
 (1-كغم

 ( 1-تركيز الزنك في َأوراق البظاطا )ممغم كغم 

( أَعظت متؾسط لتخكيد الدنػ في َأكراؽ T2( َأف اإلضافة الؾرقة لمحجيج كالدنػ  )5يالحظ مؽ خالؿ نتائج ججكؿ )
% مقارنًة باإلضافة اأَلرضية التي أَعظت  82.80كبشدبة زيادة مئؾية بمغت ( 6-)ممغؼ كغؼ 01.22البظاطا بمغ
( قج يعدى سبب ذلػ كؾف تخبة الجراسة تخبة جبدية تحتؾي عمى كسيات عالية مؽ 6-)ممغؼ كغؼ 64.26متؾسط بمغ

مؾاقع اإلمتراص ( كإف سيادة ىحه األَيؾنات في محمؾؿ التخبة زاحست َأيؾنات الدنػ عمى 6الكالديؾـ الحائب )ججكؿ 
في الجحكر كقممت إمتراص الدنػ، مسا إنعكذ ذلػ عمى تخكيده في السجسؾع الخزخي . َأف إضافة الحجيج َأدت إلى 

متؾسط لتخكيد  F1ك F2زيادة تخكيد الدنػ في َأكراؽ البظاطا بغض الشغخ عشج طخيقة اإلضافة إذ أَعظت السدتؾيات 
% عمى التختيب  3.258ك 5.600( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-مغؼ كغؼ)م 05.32ك 00.28الدنػ في اأَلكراؽ بمغ 

كيعؾد ذلػ إلى دكر الحجيج في تذجيع الشسؾ الخزخي كالجحري كمؽ ثؼ زادة قجرة الجحكر عمى  F0مقارنًة بالسعاممة 
قة مع ما كججه إمتراص الساء كالسغحيات كالحي إنعكذ عمى تخكيد الدنػ في َأكراؽ البظاطا، ىحه الشتائج جاءت متف

( الحي كجج َأف إضافة الحجيج َأدت إلى زيادة تخكيد الدنػ في َأكراؽ الخيار.أَعظت إضافة الدنػ زيادة 0265)سخىيج،
( عمى 6-)ممغؼ كغؼ 02.53ك 05.32متؾسط لتخكيد بمغ  Z2ك Z1معشؾية في تخكيد الدنػ إذ أَعظت السدتؾيات 

(، َأف سبب زيادة تخكيد الدنػ في اأَلكراؽ بديادة 6-)ممغؼ كغؼ 62.53متؾسط بمغ Z0التختيب فيسا أَعظى السدتؾى 
مدتؾى اضافتو قج يعؾد إلى زادة الكسية السسترة مشو فزال عؽ دكر الدنػ االيجابي في زيادة السجسؾع الخزخي 

ة تخكيده في كمؽ ثؼ زيادة الدظح السعخض لمخش الحي يمعب دكرًا في زيادة الكسية السسترة مؽ العشرخ كمؽ ثؼ زياد
اأَلكراؽ فزال عؽ دكر العشرخ في زيادة السجسؾع الجحري الحي يداىؼ في زيادة الكسية السسترة مؽ العشاصخ 

(. تبيؽ الشتائج َأف التجاخل الثشائي بيؽ 0260الغحائية كمشيا الدنػ ىحه الشتائج تتفق مع ما كججه )محسؾد كالدمساني،
خكيد الدنػ في َأكراؽ البظاطا، إذ َأدى التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى عؾامل التجخبة اثخ معشؾيًا في متؾسط ت
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 03.20أَعمى متؾسط بمغ T2F2الحجيج إلى إعظاء زيادة معشؾية في تخكيد الدنػ في َأكراؽ البظاطا كأَعظت السعاممة 
 63.58قل متؾسط بمغالتي أَعظت أَ  T1F0% مقارنًة بالسعاممة  00.23( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ
(. َأما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى الدنػ إذ يالحظ َأف أَعمى تخكيد لمدنػ في َأكراؽ البظاطا كاف 6-)ممغؼ كغؼ

% مقارنًة بالسعاممة  00.03( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 55.23ككاف مقجاره  T2Z2عشج السعاممة 
T1Z0  (. اعيخت التجاخالت بيؽ مدتؾيات الحجيج 6-)ممغؼ كغؼ 61.42في ىحا التجاخل بمغ التي أَعظت َأقل متؾسط

أَعمى متؾسط لتخكيد الحجيج في اأَلكراؽ بمغ  F2Z2كالدنػ  فخكؽ معشؾية بيؽ اغمب السعامالت إذ أَعظت السعاممة 
التي أَعظت  F1Z2لسعاممة ( متفؾقة معشؾيًا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء ا6-)ممغؼ كغؼ 03.23

-)ممغؼ كغؼ 61.58َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ  F0Z0( فيسا أَعظت السعاممة 6-)ممغؼ كغؼ 02.51متؾسط بمغ 

( بَأف 5(. تغيخ نتائج ججكؿ )6-)ممغؼ كغؼ 62.62التي بمغت  F1Z0( التي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعاممة 6
أَعمى  T2F2Z2زيادة تخكيد الدنػ في َأكراؽ البظاطا، إذ أَعظت السعاممة التجاخل الثالثي بيؽ عؾامل َأدى إلى 

التي أَعظت  T2F1Z2( كالتي  لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعاممة 6-)ممغؼ كغؼ 58.20متؾسط لتخكيد الدنػ بمغ قجره 
َأقل تخكيد لمدنػ في اأَلكراؽ بمغ  T2F0Z0ك T1F0Z0) فيسا أَعظت السعامالت 6-(ممغؼ كغؼ55.54متؾسط 
 ( عمى التختيب. 6-)ممغؼ كغؼ 61.86ك 61.02

 
( تأثير التدسيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد  والتداخل  بيشهسا تركيز الزنك في َأوراق البظاطا )ممغم 3جدول )

1-كغم
 

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم.هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم.هـ 

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 16.27 j 18.53 ijh 20.21fe 18.34 d 

F1 16.92 j 19.11 fgh 21.33 e 19.12 dc 

F2 17.72 ijh 19.56 fg 21.43 e 19.57 c 
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 تدسيد ورقي 

(T2) 

F0 16.41 j 27.52 d 33.22 b 25.72 b 

F1 17.28 ij 28.41dc 33.39 ba 26.36 b 

F2 19.66 fg 29.67 c 34.72 a 28.02 a 

 (F) 

 متهسط تداخل

F X Z 

 

F0 16.34 f 23.03 d 26.72 b 22.03 c 

F1 17.10 f 23.76 dc 27.36 ba 22.74 b 

F2 18.69 e 24.62 c 28.08 a 23.80 a 

 (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 
16.97 e 19.07 d 20.99 c  19.01 b 

T2 
17.78 e 28.53 b 33.78 a 26.70 a 

 

  Z 17.38 c 23.80 b 27.38 aمتهسط 

 

 
  

T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 

 
 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

 
Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

  

  ( 1-تركيز الحديد في درنات البظاطا )ممغم كغم 

( أَعظت متؾسط قيسة لتخكيد الحجيج في T2( َأف اإلضافة الؾرقة لمحجيج كالدنػ  )8يالحظ مؽ خالؿ نتائج ججكؿ )
% مقارنًة باإلضافة اأَلرضية التي  60.21( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 08.00درنات البظاطا بمغ 
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( قج يعدى ىحا إلى كؾف تخبة الجراسة تخبة جبدية تحتؾي عمى كسيات عالية 6-)ممغؼ كغؼ 82.60أَعظت متؾسط بمغ 
( كإف سيادة ىحه األَيؾنات في محمؾؿ التخبة زاحست َأيؾنات الحجيجيػ عمى مؾاقع 6مؽ الكالديؾـ الحائب )ججكؿ 

ػ عمى تخكيده في الجرنات، كمؽ جية ُأخخى إلى اإلمتراص في الجحكر كقممت إمتراص الحجيج ، مسا إنعكذ ذل
( التي تؤدي إلى تخسيب -OHكؾف تخبة الجراسة ذات درجة تفاعل مائمة لمقاعجية الخفيفة التي تدؾد فييا َأيؾنات )

(. َأما تأثيخ مدتؾيات الحجيج 6442،آخخكف ك  Tisdaleالحجيج بريغة ىيجرككديج الحجيجيػ ذات الحكبانية القميمة )
َأف إضافة الحجيج َأدت إلى زيادة تخكيده في درنات البظاطا بغض الشغخ عشج طخيقة اإلضافة إذ أَعظت  فيالحظ

( كالتي تفؾقت معشؾيًا 6-)ممغؼ كغؼ 16.03ك 00.12متؾسط لتخكيد الحجيج في الجرنات بمغ  F1ك F2السدتؾيات 
قج يعؾد  F0لتختيب مقارنًة بالسعاممة % عمى ا22.12ك 52.10عمى معاممة السقارنًة كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 

الدبب في زيادة تخكيد الحجيج في الجرنات إلى إضافة الحجيج َأدت إلى تشذيط الفعاليات الحيؾية في اأَلكراؽ كبالشتيجة 
( كمؽ َثّؼ انتقالو إلى الجرنات، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما 0زيادة إمتراصو كزيادة تخكيده في اأَلكراؽ ججكؿ )

( مؽ إف رش البظاطا بسحمؾؿ مغحي يحتؾي عمى الحجيج َأدى إلى زيادة تخكيده في 0263،آخخكف ك  Gugałaججه )ك 
متؾسط لتخكيد بمغ  Z2ك Z1الجرنات. لؼ تعظي إضافة الدنػ زيادة معشؾية في تخكيد الحجيج إذ أَعظت السدتؾيات 

(،  كيعدى 6-)ممغؼ كغؼ 84.84متؾسط بمغ Z0( عمى التختيب فيسا أَعظى السدتؾى 6-)ممغؼ كغؼ 06.32ك  06.68
ذلػ إلى حجكث تشافذ بيؽ َأيؾني الحجيج كالدنػ عمى مؾاقع اإلمتراص لمجحكر. كتبيؽ الشتائج َأف التجاخل الثشائي 
بيؽ عؾامل التجخبة اثخ معشؾيًا في متؾسط تخكيد الحجيج في درنات البظاطا، إذ َأدى التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج 

)ممغؼ  13.15أَعمى متؾسط بمغ  T2F2لحجيج إلى إعظاء زيادة معشؾية في تخكيد الحجيج كأَعظت السعاممة كمدتؾى ا
المتاف أَعظتا َأقل متؾسط بمغ  T2F0كT1F0% كمقارنًة بالسعاممتيؽ  21.35ك 36.86( زيادة معشؾية بمغت 6-كغؼ

التدسيج كمدتؾى الدنػ يالحظ َأف أَعمى تخكيد ( عمى التختيب. َأما التجاخل بيؽ طخيقة 6-)ممغؼ كغؼ 53.36ك 52.35
%  06.42( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 00.01بمغ  T2Z2لمحجيج في درنات البظاطا كاف عشج السعاممة 

(. كلؼ يغيخ التجاخل بيؽ 6-)ممغؼ كغؼ 80.00التي أَعظت َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ  T1Z0مقارنًة بالسعاممة 
أَعمى  F2Z2الحجيج كالدنػ فخكؽ معشؾية في إذ كانت الفخكؽ لرالح مدتؾيات الحجيج إذ أَعظت السعاممة  مدتؾيات

 F2Z0ك F2Z1( التي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 6-)ممغؼ كغؼ 10.00متؾسط لتخكيد الحجيج في الجرنات بمغ 
( بَأف التجاخل الثالثي بيؽ 8يخ نتائج ججكؿ )(. تغ6-)ممغؼ كغؼ 51.03َأقل متؾسط بمغ F0Z0فيسا أَعظت السعاممة 
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أَعمى متؾسط لتخكيد  T2F2Z2عؾامل التجخبة َأدى إلى زيادة تخكيد الحجيج في درنات البظاطا، إذ أَعظت السعاممة 
فيسا أَعظت  T2F2Z0ك T2F2Z1( كالتي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 6-)ممغؼ كغؼ 14.22الحجيج بمغ قجره 

 52.65( ك51.25َأقل تخكيد لمحجيج في الجرنات بمغ  T1F0Z2ك T1F0Z1ك T2F0Z0ك T1F0Z0السعامالت 
 ( عمى التختيب. 6-ممغؼ كغؼ 53.46ك 53.01ك

 
 (1-(تأثير التدسيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد والتداخل بيشهسا في تركيز الحديد في الدرنات )ممغم كغم4جدول)

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم.هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم.هـ 

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 36.03 f 38.56 f 38.91 f 37.83 d 

F1 47.58 d 49.17 cd 50.23 cd 48.99 c 

F2 53.04 cb 55.12 b 55.42 b 54.53 b 

 تدسيد ورقي 

(T2) 

F0 37.13 f 39.00 e 40.31 e 38.81 d 

F1 55.71 b 55.62 b 57.29 b 56.21 b 

F2 67.44 a 69.39 a 69.07 a 68.63 a 

  (F) 

 متهسط تداخل

F X Z 

 

F0 36.58 c 38.78 c 39.61 c 38.32 c 

F1 51.65 b 52.40 b 53.76 b 52.60 b 

F2 60.24 a 62.26 a 62.25 a 61.58 a 

  (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 
45.55 b 47.62 b 48.19 b 47.12 b 

T2 
53.43a 54.67 a 55.56 a 54.55 a 
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 Z 49.49 b 51.14متهسط 
ba 

51.87 a  

 

 
  

T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 

 
 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

 
Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

 

  ( 1-تركيز الزنك في درنات البظاطا )ممغم كغم 

( أَعظت متؾسط لتخكيد الدنػ في درنات T2( َأف اإلضافة الؾرقة لمحجيج كالدنػ )0يالحظ مؽ خالؿ نتائج الججكؿ )
 % مقارنًة باإلضافة اأَلرضية التي أَعظت 3.082( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 08.52البظاطا بمغ
( قج يعدى ذلػ إلى كؾف تخبة الجراسة تخبة جبدية تحتؾي عمى كسيات عالية مؽ 6-)ممغؼ كغؼ 00.80متؾسط بمغ 

( إف سيادة ىحه األَيؾنات في محمؾؿ التخبة زاحست َأيؾنات الدنػ عمى مؾاقع اإلمتراص 6الكالديؾـ الحائب )ججكؿ 
ده في الجرنات كمؽ جية ُأخخى إمتداز الدنػ عمى في الجحكر كقممت إمتراص الدنػ ، مسا إنعكذ ذلػ عمى تخكي

 الظيؽ كالسادة العزؾية التي تقمل مؽ جاىديتو لحا تكؾف اإلضافة الؾرقية َأكثخ كفاءة. 

َأما تأثيخ الحجيج فيالحظ َأف إضافة الحجيج َأدت إلى زيادة في تخكيده في درنات البظاطا بغض الشغخ عشج طخيقة 
( 6-)ممغؼ كغؼ 00.32ك 05.06متؾسط لتخكيد الحجيج في الجرنات بمغ  F1ك F2ت اإلضافة إذ أَعظت السدتؾيا

% عمى التختيب مقارنًة  8.016ك 5.668كالتي  تفؾقت معشؾيًا عمى معاممة السقارنًة بشدبة زيادة مئؾية بمغت 
شسؾ الخزخي كالجحري تعؾد الديادة الحاصمة في تخكيد الدنػ في الجرنات إلى دكر الحجيج في تذجيع ال F0بالسعاممة 

كمؽ ثؼ زادة قجرة الجحكر عمى إمتراص الساء كالسغحيات كإنعكذ ذلػ عمى تخكيد الدنػ في درنات البظاطا ججكؿ 
( الحي كجج زياد تخكيد الدنػ في درنات البظاطا عشج رشيا 0225(، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع )الزيبي،0)
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ي بيؽ عؾامل التجخبة اثخ معشؾيًا في متؾسط تخكيد الحجيج في درنات البظاطا، بالدنػ. كتبيؽ الشتائج َأف التجاخل الثشائ
 T2F2إذ َأدى التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى الحجيج إلى إعظاء زيادة معشؾية في تخكيد الدنػ كأَعظت السعاممة 

التي أَعظت َأقل  T2F0مة % مقارنًة بالسعام65.03( كبديادة معشؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 00.24أَعمى متؾسط بمغ 
(.َأما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾى الدنػ يالحظ َأف أَعمى تخكيد لمدنػ في 6-)ممغؼ كغؼ0.24متؾسط بمغ 

 55.60( كبشدبة زيادة مئؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ 01.35ككاف مقجاره  T2Z2درنات البظاطا كاف عشج السعاممة 
 06.01ك 02.60المتاف أَعظتا َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ  T2Z0ك T1Z0% مقارنًة بالسعاممتيؽ  01.02ك

( عمى التختيب. لؼ يغيخ التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كالدنػ  فخكؽ معشؾية ككانت الفخكؽ لرالح 6-)ممغؼ كغؼ
( كالتي  6-)ممغؼ كغؼ 00.40أَعمى متؾسط لتخكيد الدنػ في الجرنات بمغ  F1Z2مدتؾيات الدنػ إذ أَعظت السعاممة 

( 6-)ممغؼ كغؼ 02.66َأقل متؾسط بمغ F0Z0فيسا أَعظت السعاممة  F1Z0ك F0Z2لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 
( اثخ التجاخل الثالثي في تخكيد 0تغيخ نتائج ججكؿ ) F1Z0ك F1Z0كالتي  لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 

( كالتي  لؼ تختمف 6-)ممغؼ كغؼ 02.52مى متؾسط بمغ أَع T2F2Z2الدنػ في درنات البظاطا، أَعظت السعاممة 
ك T2F0Z0ك T1F0Z0فيسا أَعظت السعامالت  T2F2Z1ك T2F0Z2ك T2F1Z2معشؾيًا عؽ السعامالت 

T1F1Z0 كT1F2Z0 كT1F0Z1 ( 02.68ك 02.05ك 02.60ك 02.24َأقل تخكيد لمدنػ في الجرنات بمغ 
 ( عمى التختيب. 6-ممغؼ كغؼ 00.01ك
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( تأثير التدسيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد  والتداخل  بيشهسا في تركيز الزنك في الدرنات )ممغم 5جدول )
 (1-كغم

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم.هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم.هـ 

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 20.09g 22.56fe 23.63edc 22.09 d 

F1 20.23fg 23.03fed 24.78 bdc 22.68 dc 

F2 20.14g 23.44ed 24.19 bedc 22.59 dc 

 تدسيد ورقي 

(T2) 

F0 20.12g 24.35bedc 26.01 ba 23.49 bc 

F1 21.28fg 24.59 bdc 27.11 a 24.33 ba 

F2 22.39 fe 25.51bac 27.37 a 25.09 a 

 (F) 

 تداخلمتهسط 

F X Z 

 

F0 20.11 d 23.46 c 24.82 bac 22.80 b 

F1 20.76 d 23.81 c 25.95 a 23.51 ab 

F2 21.27 d 24.48 bc 25.78 ba 23.84 a 

 (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 
20.15 d 23.01 c 24.20 b 22.45 a 

T2 
21.26 d 24.82 b 26.83 a 24.30 b 

 

  Z 20.71c 23.91 b 25.52 aمتهسط 
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T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 

 
 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

 
Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

 

 (1-الحديد الجاهز الستبقي في التربة بعد الحراد )ممغم كغم 

( كجؾد فخكقًا معشؾية في كسية الحجيج الجاىد الستبقي في التخبة بعج قمع الجرنات بدبب تأثيخ 1يؾضح ججكؿ ) 
كاإلضافة  T2مدتؾى كطخائق إضافة سسادي الحجيج كالدنػ  ، نالحظ كجؾد فخؽ معشؾي عالي بيؽ اإلضافة الؾرقية 

( كبديادة معشؾية 6-)ممغؼ كغؼ T2 1.261اأَلرضية  إذ بمغ تخكيد تخكيد الحجيج الجاىد في اإلضافة T1اأَلرضية 
( بغض الشغخ عؽ مدتؾى الحجيج 6-)ممغؼ كغؼ 2.310%( مقارنًة باإلضافة الؾرقية التي بمغت 80.23بمغت )

( عمى F2ك F1لمسدتؾيات ) 6-) ممغؼ كغؼ 6.060( ك6.661كالدنػ  السزاؼ. َأما تأثيخ مدتؾيات الحجيج فقج بمغت
عمى بكية  F2( ، كيعؾد سبب تفؾؽ معاممة 6-ممغؼ كغؼ 2.303عظت معاممة السقارنًة َأقل متؾسط بمغ )التختيب فيسا أَ 

أخحت أَعمى مدتؾى مؽ الدساد كبحلػ فأف الستبقي بالتخبة  F2السعامالت َأف ىحا التفؾؽ ربسا يعؾد إلى َأف السعاممة
ؾية ممحؾعة في قيؼ الحجيج الجاىد ككانت الشتائج يكؾف أَعمى مؽ الكيؼ اأُلخخى. لؼ تدجل إضافة الدنػ زيادة معش

عمى التختيب، فيسا أَعظت معاممة عجـ إضافة الدنػ  Z2ك Z1( لمسدتؾيات 6-ممغؼ كغؼ 60.25( ك6.210 تيةاآل
Z0 َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كطخائق اإلضافة إذ أَعظى ىحا التجاخل 6-ممغؼ كغؼ 6.226َأقل متؾسط بمغ  .

كبفارؽ معشؾي عؽ السعامالت اأُلخخى َأما َأقل 6-ممغؼ كغؼ 6.005( بمغت قيستياT1F2قيسة عشج السعاممة )أَعمى 
، كسا نالحظ في ىحا التجاخل تفؾؽ جسيع 6-ممغؼ كغؼ 2.383( بمغت قيستيا T2F0قيسة كانت عشج السعاممة )

خؽ معشؾي بيؽ مدتؾيات الحجيج عشج رشيا نغيختيا الؾرقية، كسا لؼ يالحظ ىشاؾ ف معامالت اإلضافة اأَلرضية عمى
كرقيا،كيعدى ذلػ إلى َأف الشبات امتص اغمب الحجيج السزاؼ كرقيًا كإنعكذ ذلػ عمى تخكيده في اأَلكراؽ كالجرنات 
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( َأما عشج اضافتو ارضيا تعخض جدء مشو إلى اإلمتراص مؽ قبل الشبات كالقدؼ اأَلكبخ مشو تعخض 8ك 0ججكؿ )
ز كالتخسيب كىحا إنعكذ عمى تخكيده في التخبة بعج الحراد. َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الدنػ لتفاعالت اإلمتدا

( التي تفؾقت 6-ممغؼ كغؼ6.021( بمغت ( T1Z2كطخائق اإلضافة فقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة عشج السعاممة )
كأَعظت السعامالت  6.010تي بمغت ال T2Z1معشؾيًا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل باستثشاء السعاممة 

( لمسدتؾيات 6-ممغؼ كغؼ 2.312ك 2.310ك 2.315َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ ) T2Z2ك T2Z1ك T2Z0ك
الثالث عمى التختيب. َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كالدنػ  نالحظ َأف ىحا التجاخل أَعظى تفؾؽ معشؾي لمسعاممة 

(F2Z2بمغت قيستيا )التي لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعاممة 6-مغؼ كغؼ(م 6.004 (F1Z1  ممغؼ  6.605التي بمغت(
 2.316ك 2.306التي أَعظت متؾسظات بمغت ) F0Z2ك F0Z1ك F0Z0( َأما َأقل قيسة كانت لمسعامالت 6-كغؼ

عظى ىحا ( عمى التختيب. َأما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات الحجيج كالدنػ  فقج أَ 6-ممغؼ كغؼ 2.315ك
( متفؾقة معشؾيًا عمى جسيع 6-ممغؼ كغؼ 6.020( التي بمغت )T1F1Z2التجاخل الثالثي أَعمى قيسة عشج السعاممة )

( َأما َأقل قيسة كانت عشج 6-)ممغؼ كغؼ 6.005التي بمغت  T1F1Z2السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء السعاممة 
 ).  6-غؼ)ممغؼ ك2.383( بمغت قيستيا T1F0Z0السعاممة )

 
( تأثير التدسيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد  والتداخل  بيشهسا في كسية الحديد الجاهز في التربة بعد 6جدول )

 (1-الحراد )ممغم كغم

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم.هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم.هـ 

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 0.848 efd 0.875 efd 0.881 ed 0.868 c 
F1 1.347 c 1.366 c 1.372 c 1.362 b 
F2 1.532 b 1.553 ba 1.575 a 1.553 a 

 F0 0.853 efd 0.847 ef 0.844 f 0.848 c تدسيد ورقي 
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(T2) F1 0.865 efd 0.871 efd 0.874 efd 0.870 c 
F2 0.872 efd 0.877 ed 0.882 d 0.877 c 

 (F) 

 متهسط تداخل

F X Z 

 

F0 0.851 d 0.861 d 0.863 d 0.858 c 
F1 1.106 c 1.1185 c 1.123 ba 1.116 b 
F2 1.202 b 1.215 b 1.229 a 1.215 a 

 (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 
1.242 b 1.265 a 1.276 a 1.261 a 

T2 0.863 c 0.865 c 0.867 c 0.865 b 
 

  Z 1.053 a 1.065 a 1.071 aمتهسط 

 

 
  

T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 

 
 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

 
Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

 

  ( 1-الزنك الجاهز الستبقي في التربة بعد الحراد )ممغم كغم 

( كجؾد فخكقًا معشؾية في كسية الدنػ الجاىد الستبقي في التخبة بعج قمع الجرنات بدبب تأثيخ مدتؾى 2يؾضح ججكؿ ) 
كاإلضافة اأَلرضية  T2كطخائق إضافة سسادي الحجيج كالدنػ  إذ نالحظ كجؾد فخؽ معشؾي عالي بيؽ اإلضافة الؾرقية 
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T1 فة اأَلرضية إذ بمغ تخكيد تخكيد الدنػ الجاىد في اإلضاT2 0.516 ( كبديادة معشؾية بمغت 6-)ممغؼ كغؼ
( بغض الشغخ عؽ مدتؾى الحجيج كالدنػ  6-)ممغؼ كغؼ 2.050%( مقارنًة باإلضافة الؾرقية التي بمغت 600.86)

( 6-ممغؼ كغؼ 2.523( ك2.532السزاؼ. لؼ تعظي إضافة الحجيج زيادة معشؾية في كسية الدنػ الجاىد كأَعظت 
( . أَعظت إضافة 6-ممغؼ كغؼ 2.511( عمى التختيب فيسا أَعظت معاممة السقارنًة متؾسط بمغ )F2ك F1ت )لمسدتؾيا

 Z2ك Z1( لمسدتؾيات 6-ممغؼ كغؼ 2.000( ك2.524الدنػ زيادة معشؾية في قيؼ الدنػ الجاىد بستؾسط بمغت قيستو 
. كيعؾد سبب تفؾؽ 6-ممغؼ كغؼ 2.064مغَأقل متؾسط ب Z0عمى التختيب، فيسا أَعظت معاممة عجـ إضافة الدنػ 

أخحت أَعمى مدتؾى مؽ الدساد كبحلػ  Z2عمى بكية السعامالت َأف ىحا التفؾؽ ربسا يعؾد إلى َأف السعاممة  Z2معاممة 
( الحي كجج َأف اإلضافة 0262فأف الستبقي بالتخبة يكؾف أَعمى مؽ الكيؼ اأُلخخى، كىحا يتفق مع ما كججه الجراجي )

لمحشظة أَعظت زيادة في محتؾى الدنػ الجاىد مقارنًة  6-كغؼ ق 62ألسسجة الدنػ السخمبية بستؾسط  اأَلرضية
. َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج كطخائق اإلضافة ، أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة عشج السعاممة Z0بالسعاممة 

(T1F2 بمغت )مالت كالتي  لؼ تختمف معشؾيًا عؽ السعا 6-ممغؼ كغؼ 2.002T1F0 كT1F1 كبفارؽ معشؾي عؽ
 2.523ك 2.532ك 2.511التي أَعظت متؾسظات بمغت ) T1F2ك T1F1ك T1F0معامالت اإلضافة الؾرقية 

( عمى التختب. َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الدنػ كطخائق اإلضافة فقج أَعظى ىحا التجاخل أَعمى قيسة عشج 6-ممغؼ كغؼ
كالتي  تفؾقت معشؾيًا عمى جسيع السعامالت كأَعظت السعامالت  6-كغؼممغؼ 2.325( بمغت T1Z2السعاممة )

( عمى التختيب كنالحظ تفؾؽ 6-ممغؼ كغؼ 2.005ك 2.060َأقل متؾسط في ىحا التجاخل بمغ ) T1Z0ك T2Z0ك
ة مدتؾيات الدنػ السزافة ارضيا عمى السزافة كرقيا كىحا يجؿ عمى َأف األسسجة السخمبية عشج اضافتيا إلى التخب

تعسل عمى تكؾيؽ معقجات الدنػ التي تعسل عمى زيادة جاىدية الدنػ ىحا مؽ جانب كمؽ جانب ُأخخى فإنيا تحافظ 
(. َأما التجاخل بيؽ مدتؾيات الحجيج 6442عميو في محمؾؿ التخبة برؾره يكؾف فييا َأقل عخضو لمفقجاف )الحجيثي،

( التي لؼ 6-ممغؼ كغؼ 2.050( بمغت قيستيا )F1Z2اممة )كالدنػ  نالحظ َأف ىحا التجاخل أَعظى تفؾؽ معشؾي لمسع
التي أَعظت  F2Z0ك F1Z0ك F0Z0َأما َأقل قيسة كانت لمسعامالت  F2Z2ك F0Z2تختمف معشؾيًا عؽ السعامالت 

( عمى التختيب. َأما التجاخل بيؽ طخيقة التدسيج كمدتؾيات 6-ممغؼ كغؼ 2.002ك 2.006ك 2.066متؾسظات بمغت )
-ممغؼ كغؼ 2.362( التي بمغت )T1F1Z2دنػ  فقج أَعظى ىحا التجاخل الثالثي أَعمى قيسة عشج السعاممة )الحجيج كال
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)ممغؼ  2.325التي بمغت  T1F1Z2( متفؾقة معشؾيًا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل بإستثشاء السعاممة 6
 (.6-)ممغؼ كغؼ 2.024( بمغت قيستياT1F0Z0( َأما َأقل قيسة كانت عشج السعاممة )6-كغؼ

 
( تأثير التدسيد الهرقي واالرضي بالزنك والحديد  والتداخل  بيشهسا في كسية الزنك الجاهز في التربة بعد 7جدول )

 (1-الحراد )ممغم كغم

 طريقة التدسيد

(T) 

F 

مدتهيات 
 الحديد

1-كغم.هـ
 

  1-مدتهيات الزنك السزافة كغم.هـ 

(Z) 

 متهسط تداخل

T X F 

Z0 Z1 Z2 

 تدسيد ارضي 

(T1) 

F0 0.212 h 0.509 d 0.790 b 0.504 c 
F1 0.225 g 0.537 c 0.817 a 0.526 a 
F2 0.233 f 0.523 cd 0.803 a 0.520 a 

 تدسيد ورقي 

(T2) 

F0 0.209 h 0.228 g 0.248 e 0.228 d 
F1 0.216 h 0.237 f 0.247 e 0.233 d 
F2 0.221 gh 0.240 ef 0.244 e 0.235 d 

 (F) 

 متهسط تداخل

F X Z 

 

F0 0.211 f 0.369 d 0.519 b 0.366 b 
F1 0.221 ef 0.387 c 0.532 a 0.380 a 
F2 0.227 e 0.382cd 0.524 ab 0.378 ab 

 (T) 

 متهسط تداخل

T X Z 

T1 0.223 d 0.523 b 0.803 a 0.516 a 
T2 2.060 d 2.050 c 2.081 c 2.050 b 
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  Z 0.219 c 0.379 b 0.525 aمتهسط 

 

 
  

T1تدسيد ارضي : 

T2تدسيد ورقي : 

 

 
 :F0 بدون إضافة حديد 

F1 : 2.5  كغمF 1-هكتار
 

F2 : 5  كغمF 1-هكتار
 

 

 
Z0بدون إضافة زنك : 

:Z1 0.5 كغمZ 1-هكتار
 

Z2 : 1  كغمZ 1-هكتار
 

 

 السرادر -4

 السرادر العربية 4-1

 

( .  دكر االحساض الجبالية السزافة في  تخكيد كتحخر بعض العشاصخ الغحائية 6442، أكـخ عبج المظيف.)الحديثي

 جامعة بغجاد. –في التخب الكمدية. اطخكحة دكتؾراه، كمية الدراعة 

 Trigonella Foenum-graecum(. نسؾ كحاصل كنؾعية الحمبة )0260، أسامة حديؽ ميجي دمحم. )الحمبهسي

L ثيخ مدتؾيات مختمفة مؽ الدساد الفؾسفاتي كالبؾتاسي  كالتغحية الؾرقية بالحجيج كالبؾركف. أطخكحة . ( بتأ

 جامعة األنبار.-دكتؾراه. كمية الدراعة

(.  تأثيخ التدسيج السعجني ك العزؾي ك مدتؾى ك نؾع سساد الدنػ في نسؾ ك 0262، ناطق صالح رشيج .) الدراجي

 جامعة تكخيت.–(. رسالة ماجدتيخ، كمية الدراعة Triticum aestivum Lحاصل الحشظة ).
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(. ترسيؼ كتحميل التجارب الدراعية. كزاره التعميؼ العالي 6432، خاشع محسؾد كعبج العديد محدؽ خمف هللا .)الراوي 

 كالبحث العمسي  .جامعة بغجاد. 

الرفات الكسية كالشؾعية  (. تأثيخ رش بعض العشاصخ السعجنية في0225، مشرؾر حدؽ دمحم سعج .) الزيبي

 جامعة بغجاد. –كمية الدراعة  –قدؼ البدتشة  –كالتذخيحية كالقابمية الخدنية لمبظاطا. أطخكحة دكتؾراه 

. االسسجة كخرؾبة التخبة . كزارة التعميؼ العالي ك البحث العمسي ، جامعة 6444، سعج هللا نجؼ عبج هللا . الشعيسي

 السؾصل، مظبعة جامعة السؾصل.  

. مبادئ تغحية الشبات )تخجسة (. كزارة التعميؼ العالي ك البحث العمسي ، جامعة 0222،سعج هللا نجؼ عبجهللا . الشعيسي

 معة السؾصل.  السؾصل، مظبعة جا

. إنتاج البظاطذ، سمدمة محاصيل الخزخ، تكشؾلؾجيا أالنتاج كالسسارسات الدراعية 6444، أحسج عبج السشعؼ. حدن

 صفحة. 881الستظؾرة. الظبعة االكلى، الجار العخبية لمشذخ، جسيؾرية مرخ العخبية. 

نػ ك الحجيج كدراسة سمؾكيا في التخبة ك (. تحزيخ تخكيبات سسادية مخمبية طبيعية لمد 0265، بداـ رمزاف.)سرهيد

.( تحت عخكؼ البيؾت البالستكية. اطخكحة دكتؾراه ، Cucumis sativus Lاثخىا في حاصل الخيار )

 جامعة االنبار.   -كمية الدراعة
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(. تأثيخ التدسيج العزؾي ك السعجني ك بالحجيج ك الدنػ في 0260، جؾاد طو ك حسيج خمف الدمساني .) محسهد

-6(: 0)1يد الحجيج ك الدنػ في اكراؽ البظاطا كحاصل الجرنات. السجمة العخاقية لمعمؾـ ك التكشؾلؾجيا.تخك

68 . 
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