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بسم اهللا الرحمن الرحیم 

إقرار المشرف

ك والحدید المخلبي في نمو تأثیر حامض الهیومن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـشهد أأ
Helianthus annuusوحاصل زهرة الشمس L.هبه محمود احمد(ةها الطالبت" التي قدم (
الى وهي جزء من متطلبات جامعة دی- في كلیة التربیة للعلوم الصرفةيقد جرت تحت إشراف

.                                                                نبات/ في علوم الحیاة الماجستیر درجةنیل 

التوقیع:                                                             

دي. م . د نجم عبداهللا جمعة الزبیالمشرف : أ

م2016/التاریخ :     /       

إقرار رئیس قسم علوم الحیاة

بناء على التوصیات المتوافرة  أرشح هذه الرسالة للمناقشة 
التوقیع :

مثنى محمد ابراهیم.دم.االسم:

رئیس قسم علوم الحیاة

م2016التاریخ :       /     /



اهللا الرحمن الرحیمبسم 

إقرار المقوم اللغوي

ك والحدید المخلبي في نمو تأثیر حامض الهیومأشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـ
Helianthus annuus.وحاصل زهرة الشمس Lهبة (الماجستیرةها طالبت" التي قدم

) قد تمت مراجعتها من الناحیة اللغویة وُصّحَح ما ورد فیها من أخطاء لغویة محمود احمد 
وتعبیریة وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة 

التعبیر.                                             

التوقیع:

أ. م. د. باسم محمد ابراهیماالسم:

م2016التاریخ :      /      /



یمبسم اهللا الرحمن الرح

إقرار الخبیر العلمي

ك والحدید المخلبي في نمو حامض الهیومتأثیرأشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـ
Helianthusوحاصل زهرة الشمس annuus L.یر (هبه الماجستةها طالبت" التي قدم

قد تم مراجعتها من الناحیة العلمیة وبذلك أصبحت النبات) قسم علوم الحیاة / محمود احمد 
الرسالة مؤهلة للمناقشة.                                                                                              

التوقیع :

أ. م. د. حسین عزیز محمداالسم : 

م2016التاریخ :      /      /



اقرار لجنة المناقشة
تأثیر حامض نشهد باننا اعضاء لجنة المناقشة ، اطلعنا على هذه الرسالة الموسومة بـ (

Helianthus annuusك والحدید المخلبي في نمو وحاصل زهرة الشمسالهیوم L. وقد (
) في محتویاتها وفیما لها عالقة بها، ونعتقد بانها جدیرة هبة محمود احمد (ةناقشنا الطالب

(       ).لحیاة / النبات بتقدیرلنیل درجة ماجستیر في علوم ابالقبول 
رئیس اللجنة

التوقیع :

د. وسام مالك داود االسم :

استاذالمرتبة العلمیة : 

2016//  التاریخ : 

عضو اللجنةعضو اللجنة                                   

التوقیع :التوقیع :       

د. عماد خلف عزیز:االسمد. علي حسین ابراهیم         االسم :

استاذ مساعدالمرتبة العلمیة : استاذالمرتبة العلمیة : 

2016//  التاریخ :  2016//  التاریخ :  
عضو مشرف

التوقیع :                                         

د. نجم عبداهللا جمعةاالسم :

استاذالمرتبة العلمیة:

2016// التاریخ :  

مصادقة عمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفة

التوقیع :

د. غالب ادریس عطیةاالسم :
استاذ مساعدالمرتبة العلمیة :



االھداء

الى ینبوع العطاء .. ورمز التضحیة..

الى قدوتي ومثلي االعلى في الحیاة..

الى من كساني رداء الخلق وحلھ االدب..

الى من استعذب نضال الحیاة وشقاءھا..

(ابي العزیز)...لییسر لنا اسباب الھناء والسعادة

دائما..الى الریحانة والوردة التي تعبق نفسي بأریجھا 

الى من تراھن على صحتھا في سبیل سعادتنا ونجاحنا..

الى الشمعة التي تحترق لتنیر دروبنا..

الى من تسبق دمعتھا دمعتي.. وفرحتھا فرحتي..

(امي الغالیة)...الى رمز الحنان ..الى القلب الدافئ

الى من اجد فیھم النجوى لنفسي.. والصدى لروحي..

ني مراره الحیاة وحالوتھا..الى من یقاسمون

(اخوتي حفظھم هللا)...الى من تھنأ نفسي وتقر عیني برؤیتھم

الى من امضیت معھ اجمل االوقات..

الى من ترتسم صورتھ في مخیلتي دائما..

الى من كان یملئ قلبي بھجھ وسرور..

(جدي رحمھ هللا)...الى من ادین لھ كثیرا

فرحتي بفرحھم..الى من تكتمل 

(اصدقائي ادامھم هللا)...الى من یسعدون لنجاحي

الى كل من یكن لي في قلبھ حبآ ومودة...

ھبھ محمود



تقدیرالو شكرال

والصالة والسالم على خاتم االنبیاء والمرسلین هجعل الحمد مفتاحًا لذكر الذيهللالحمد
اشكر اهللا عز وجل ان وفقني إلكمال هذا البحث ...سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

العلمي فله الحمد على جزیل فضله وٕانعامه ، ثم الشكر موصول ألهل الفضل اعترافًا بفضلهم 
وتقدیرًا لسعیهم وجهدهم .. 

اتقدم بجزیل الشكر والعرفان الى استاذي الفاضل الدكتور نجم عبداهللا جمعة الذي كان له
قتراحه موضوع البحث ولما ابداه من توجیه وٕارشاد ومتابعة هذه الرسالة والفضل االشراف على

في لفضلهت لتعجز عن شكره ، وان الكلماعلمیة والذي كان بمثابة االب واألخ الناصح االمین 
اخراج هذه الرسالة على اتم وجه فال یسعني اال ان ادعو له ان یوفقه اهللا تعالى في الدنیا واالخرة 

ه من كل مكروه وان یمن علیه بالصحة والعافیة ..وان یحفظ

كذلك اقدم شكري وامتناني الى عمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفة وقسم علوم الحیاة 
فاضل في قسم تقدم بالشكر الى جمیع اساتذتي األإلتاحتهما الفرصة لي إلتمام دراسي ، كما ا

..معرفةعلوم الحیاة الذین مهدوا لنا طریق العلم وال

اشكر كل من ساعدني على اتمام هذا البحث وقدم لي العون ومد لي ید المساعدة و 
وأراء نصائح علمیة ا قدمه لي من الدكتور علي سلیم مهدي لمرئیس الباحثینواخص بالذكر

لجنةواعضاءرئیسالسادةالىوتقدیريشكريكما اوجه ،قیمة فجزاه اهللا عني خیر الجزاء
واتقدم بالشكر واالمتنان الى اخوتي ولید وخالد وطه وعبد الرحمن لمساعدتهم لي ..المناقشة

إلتمام التجربة الحقلیة ولما ابدوه من اهتمام ودعم اثناء دراستي ..

وال یفوتني ان اذكر زمالئي لدعمهم وتشجیعهم لي واخص بالذكر منهم ارام عدنان مراد 
طشر حاتم لوقوفهم معي ومساعدتهم لي على تخطي الصعاب ..وهدى نافع كریم وسارة م

وفي الختام اتوجه بشكري الى كل من ساعدني من قریب او بعید ولو بكلمة او دعوة 
صالحه وأسال اهللا تعالى ان یجعل ما قدمت من جهد خالصًا لوجهه الكریم وان ینتفع به ..

دوحممهبه



أالخالصة

الخالصة

) حقلیـًا وبثالثـة .R.C.B.Dعاملیه وفقًا لتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة (نفذت تجربة 

الخالص  في تربـة ذات نسـجه قضاءدیالى /محافظةفي2015خالل الموسم الربیعي مكررات 

200و100و0التســــمید الــــورقي بالحدیــــد المخلبــــيثالثــــة مســــتویات مــــندراســــة تــــأثیرلمزیجــــه

فـي نمـو وحاصـل 1-لتـرغم.2و1و0حـامض الهیومـكثالثة مستویات من التسمید بو 1-لترملغم.

Helianthus annuusصنفین من زهرة الشمس  L.هما شموس واسحاقي.

، الصنف اسحاقي في معظم الصفات المدروسـةنف شموس على تفوق الصاظهرت النتائج 

100ان رش الحدید بتركیز الحدید المخلبي فقد بینت النتائجاما عند استخدام مستویات التسمید ب

قطـــر و 2ســـم639.77واعطـــت المســـاحة الورقیـــةقـــد ادى الـــى زیـــادة معنویـــة فـــي1-.لتـــرFeملغـــم

غـــم 89.53بـــذرة1000ووزنبـــذرة 1263.67فـــي القـــرصوعـــدد البـــذورســـم19.37القـــرص

ومحتــــــوى 1-طــــــن.ه5.18الكلــــــيوالحاصــــــل 1-.نبــــــاتغم111.26النبــــــات الواحــــــدوحاصــــــل

امــا ،قیاســًا بمعاملــة المقارنــة%19.92المئویــة للبــروتینالنســبةو 1-ملغم.غــم2.40الكلوروفیــل

162.27فـي صـفة ارتفـاع النبـات1-غم.لتـر2عند استخدام حامض الهیومك فقـد تفـوق التركیـز 

فـــي القـــرصوعـــدد البـــذورغـــم122.94والـــوزن الجـــاف2ســـم572.08ســـم والمســـاحة الورقیـــة

1-غم.نبــــات99.87وحاصــــل النبــــات الواحــــدغــــم83.59بــــذرة1000ووزن بــــذرة1182.62

.قیاسًا بمعاملة المقارنـة%42.07والنسبة المئویة للزیت1-ملغم.غم2.12ومحتوى الكلوروفیل

صــنف التســمید بالحدیــد المخلبــي تفــوق التــداخلمســتویات و بــین الصــنفالتــداخل الثنــائيواظهــر

سـم 22.46قطـر القـرصو 2سـم913المساحة الورقیـةصفةفي 1-.لترFeملغمx100شموس 

وحاصـل النبـات الواحـدغـم111.66بـذرة 1000ووزنبـذرة 1397.67فـي القـرصوعدد البـذور



بالخالصة

%20.92لبـــروتینالنســـبة المئویـــة لو 1-طـــن.ه6.61الكلـــيوالحاصـــل 1-.نبـــاتغم148.30

.1-.لترFeملغمx100قیاسًا بالتداخل الثنائي اسحاقي 

هیومـك فقـد تفـوق التـداخل التسمید بالحـامض المستویات و اما التداخل الثنائي بین الصنف

814.35الورقیـةالمسـاحة سـم و 204.18في صفة ارتفاع النبـات1-غم.لترx2س صنف شمو 

حاصل النبات الواحدو بذرة1290.67في القرصوعدد البذورغم189.33والوزن الجاف2سم

ـــداخل الثنـــائي اســـحاقي1-.نبـــاتغم131.09 ـــائج ان. 1-غم.لتـــرx2قیاســـًا بالت وبینـــت النت

افضل النتائج قد اعطىالتداخل الثنائي بین مستویات التسمید بالحدید المخلبي وحامض الهیومك

اذ ،1-غم.لتــر1x2-.لتــرFeملغــم100كــان افضــل تــداخل هــو ف،الدراســةفــي اغلــب مؤشــرات

.1-.لترFeملغم200ان التداخل ادى الى التقلیل من التأثیر السلبي للحدید عند التركیز 

وحـامض ف ومسـتویات التسـمید بالحدیـد المخلبـينتائج ان للتداخل الثالثي بین الصـنبینت ال

x100، إذ تفـــوق التـــداخل الثالثـــي صـــنف شـــموس الهیومـــك تـــأثیرًا معنویـــًا فـــي اغلـــب الصـــفات

2سـم947.56والمسـاحة الورقیـةسـم3.01قطر الساقفي صفه 1-غم.لتر1x2-.لترFeملغم

غـم 121.83بـذرة1000ووزن بـذرة 1429فـي القـرصوعـدد البـذورسـم23.50وقطر القـرص

قیاســًا بالتــداخل ،1-طــن.ه7.08والحاصــل الكلــي 1-.نبــاتغم171.13الواحــدوحاصــل النبــات 

.1-غم.لتر1x2-.لترFeملغمx100الثالثي صنف اسحاقي 
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قائمة الجداول

الصفحةالموضوعرقم الجدول

34بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة 1

ــي وحــامض2 ــورقي بالحدیــد المخلب ــأثیر مســتویات التســمید ال الهیومــك والصــنف ت

سم)(ارتفاع النباتا في متوسط والتداخل بینه

43

ــورقي با3 ــأثیر مســتویات التســمید ال ــي وحــامض الهیومــك والصــنف ت لحدیــد المخلب

)1-(ملغم.غمفي الورقةالكلوروفیل الكليمحتوىا في متوسطوالتداخل بینه

46

ــي وحــامض الهیومــك4 ــورقي بالحدیــد المخلب ــأثیر مســتویات التســمید ال والصــنف ت

قطر الساق (سم)ا في متوسط والتداخل بینه

48

ــورقي با5 ــأثیر مســتویات التســمید ال ــي وحــامض الهیومــك والصــنف ت لحدیــد المخلب

1-ا في متوسط عدد االوراق . نبات والتداخل بینه

50

والصــنف تــأثیر مســتویات التســمید الــورقي بالحدیــد المخلبــي وحــامض الهیومــك6

)2(سمفي متوسط المساحة الورقیةاوالتداخل بینه

52
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(سم)الزهريا في متوسط قطر القرصوالتداخل بینه

55

ــأ8 ــورقثیرت ــي وحــامض الهیومــكمســتویات التســمید ال والصــنف ي بالحدیــد المخلب
(غم)نباتالوزن الجاف للفي متوسطاوالتداخل بینه

57

لحدیــد المخلبــي وحــامض الهیومــك والصــنف تــأثیر مســتویات التســمید الــورقي با9

)1-.قرص بذرةفي القرص (بذورعدد الا في متوسطوالتداخل بینه

59

ــي وحــامض الهیومــك10 ــورقي بالحدیــد المخلب ــأثیر مســتویات التســمید ال والصــنف ت
(غم)بذرة1000وزن ا في متوسطوالتداخل بینه

61

ف المخلبــي وحــامض الهیومــك والصــنلحدیــد تــأثیر مســتویات التســمید الــورقي با11

)1-النبات الواحد (غم.نباتلحاصا في متوسطوالتداخل بینه

63

ــي وحــامض الهیومــك12 ــورقي بالحدیــد المخلب ــأثیر مســتویات التســمید ال والصــنف ت

)1-هكتارالكلي (طن.البذورالحاصلا في متوسطوالتداخل بینه
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ــورقي با14 ــأثیر مســتویات التســمید ال ــي وحــامض الهیومــك والصــنف ت لحدیــد المخلب

(%)في البذورلبروتینلالمئویةنسبةالا في متوسطوالتداخل بینه

70



زمحتویاتقائمة  ال

قائمة الملحقات

) لصــــفات النمــــو .M.Sملحــــق تحلیــــل التبــــاین ممــــثًال بمتوســــطات المربعــــات (1

والحاصل المدروسة 

91



Introduction1ة ـــدمـالمق

Introductionالمقدمة1-

Helianthus annuusتنتمي زهرة الشمس  L. الى العائلة المركبةCompositae

وهي احد المحاصیل الزیتیة المهمة ، اذ تأتي بالمرتبة الثانیة بعد فول الصویا بالنسبة 

للمحاصیل الزیتیة األكثر رواجًا في االسواق التجاریة العالمیة، تصل نسبة الزیوت فیها بین 

وفیتامین Omega 3وهو من الزیوت الصحیة الحتوائه على الحامض الدهني 49-39%

BوC تنمو زهرة 2014االحماض الدهنیة غیر المشبعة (نصراهللا وآخرون ، فضال عن . (

الشمس بشكل واسع في اجزاء كثیرة من العالم ، فهي تعد من المحاصیل التي تتحمل 

، اذ یرتبط توسع زراعة زهرة الشمس بقصر دورة الجفاف و كفوءة في امتصاص الماء

).Bajehb ،2010المختلفة (حیاتها وقدرتها على التكیف مع الظروف البیئیة 

بالرغم من كفاءة االسمدة الكیمیائیة في زیادة االنتاج وتحسین النوعیة ، اال ان لها 

ها تأثیرًا ضارًا على صحة االنسان والتكالیف االقتصادیة الباهظة ، االمر الذي یتطلب تقلیل

ان ، وتزید من تحملة وصحة االنسوغیر ضارة للبیئاضافة مركبات عضویة مكملة لهاو 

) .2011وآخرون ،Shehataالنبات للظروف البیئیة القاسیة (

احد المركبات الدبالیة الناتجة من تحلل المادة Humic Acidیعد حامض الهیومك 

على العدید من العناصر الغذائیة التي تؤدي الى ویحتوي،)1999العضویة (النعیمي، 

هیدروجین الربون و اتروجین والكای، فهو یحتوي على النزیادة نمو وحاصل النبات

) ، Senesi ،1992وزان جزیئیة متباینة (مما ینتج عنها تكوین مركبات ذات أ،واالوكسجین

السایتوكاینین مع زیادة االوكسین محتوى النبات منالى النبات یؤدي الى زیادةان اضافته

)ZhangوErvin ،2004، (للفینول مكمالً اً مصدر بوصفه الحامضذ یدخل هذا إ
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، وهذا بدوره اً تنفسیاً كیمیائیاً وسیط، والذي یعمل االولى لنمو النباتالمتعدد في المراحل 

زیادة انتاج المادة الجافة ، وتطور النظام الجذري ویؤدي الى زیادة الفعالیة الحیویة للنبات

)SeenوKingman،1998. (

في العراق وكثیر من بلدان العالم التي تتمیز تربتها بالقاعدیة نجد ان المحاصیل ال 

، لذلك تستطیع ان تمتص المغذیات الصغرى كالحدید بسبب عدم جاهزیته وترسبه في التربة

وكفاءتهالنباتلمجموع الخضري لتحسین اداءكان التوجه الى رش هذا العنصر على ا

اذ ان نقص عنصر الحدید في معظم ترب المناطق الوسطى والجنوبیة من ، وزیادة الحاصل

العراق یعزى الى ارتفاع نسبة كاربونات الكالسیوم مما یجعلها تمیل الى القاعدیة اذ یتراوح الـ 

pH 7.5-8.5بین)Buringh،1960. (

إلنزیمات في العملیات الحیویة للنبات ، االولى منشط للحدید فائدتین اساسیتین

لكتروني وذلك من خالل قابلیته في االنسیاب االفعاالً اً ، اذ ان له دور ختزالاألكسدة واال

یساعد في بناء الكلوروفیل بالرغم من انه ال یدخل ، والثانیة على فقد واكتساب االلكترونات

التسمید الورقي من الطرائق الزراعیة المكملة لعملیة ) ، یعتبر1989في تركیبه (الصحاف ، 

. فقد في حالة عدم جاهزیتها في التربةالتسمید االرضي لتزوید النبات بالعناصر الضروریة

اصبح استخدام التسمید الورقي بالعناصر الغذائیة الصغرى من االسالیب التقنیة المناسبة 

ضافتها تقلل من االصابة باألمراض واآلفات لزیادة الحاصل وتحسین نوعیته فضال عن ان ا

) .2011العبادي، الزراعیة (
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:تحدید افضللذا تهدف هذه الدراسة الى

استجابة لكال الصنف شموس و اسحاقیة لمعامالت الدراسة.- 1

التي تحقق افضل صفات نمو وحاصل لنبات زهرة و رشاً لحدید المخلبيمستوى اضافة ل-2

الشمس.

مستوى اضافة من حامض الهیومك التي تحقق افضل صفات نمو وحاصل لنبات زهرة -3

الشمس.

للحصول على افضل صفات نمو حامض الهیومكوتولیفة من الحدید المخلبي-4

وحاصل لنبات زهرة الشمس.
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Literatures Reviewصادراستعراض الم2-

التصنیف النباتي لزهرة الشمس: 1-2

Kingdom  : Plant

Division  : Spermatophyta  (Embryophyta)

Sub division  : Angiosperms (flowering plants)

Class  : Dicotyledons

Order  : Campanulales  (Asterales)

Family  : compositae (Asteraceae)

Genus  : Helianthus

Species  : annuus

.)(2000بالكاتفيجاءماحسببالشمسزهرةتصنیفتم

الشمسلزهرةالنباتيالوصف2-2 :

النباتاتمنوهو1990)،ودیكوفدیموفا(حوليشجیريمحصولالشمسزهرة

الضوئيالبناءعملیةاناذ،الضوئیةالفترةبطولتتأثرالازهارهألن؛المحایدالنهارذات

.)1984،میجلإل(المحصوللهایتعرضالتياالضاءةشدةزیادةمعتزداد

علىیساعدوهذا،الماءبامتصاصلهایسمحعمیقجذرينظامالهالشمسزهرة

ة ، التربیخترقوتديجذرمنیتكونالجذريوالنظام)Chad)،2002نموهاازدهار

الجذرمننشأتالتيالجانبیةالجذورمنومجموعة،سم150-270عمقالىویصل

،متفرعةنباتاتاً احیاننالحظانهغیر، االساسفيمتفرعغیرالساق،الرئیسالوتدي
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بزغبمغطىالساقویكون،التفرعجیناتتحتويوراثیهتراكیبفيالخلطالىذلكویعود

).1994،الساهوكي(م3الىارتفاعهصلوی،كثیف

) المظهر الخارجي لنبات زهرة الشمس1الشكل (

معظمفيالشكلقلبیةعریضة,الملمسخشنة,الساقعلىمتبادلةبسیطةالورقة

.رشد،واكامل(سم10-35بیناطولهالنهایةومستدقهالحافةمسننه،صنافاأل ( 1981

منكبیرةمجموعةالحقیقةفيولكنهاواحدةزهرةكأنهاوتبدورأسیةمحددةغیرالنورةاما

بعضتواجدتنهایتهافيقرصیةمركبةالزهرة) .2000،الكاتب(والزهیراتزهاراأل

القرصیةزهاراأل، زهاراألمننوعینفیهایوجد،الخضراءالصغیرةاالوراقمنالصفوف

لونذاتعقیمةوتكون،المحیطعلىتقعالتيالشعاعیةزهارواأل،القرصتملىالتي

،ودیكوفدیموفا( القرصیةزهاراأللتلقیحالحشراتجلبفياهمیةلها،برتقالياصفر

الشمسزهرةبذور، السویداءعدیمةوالبذور،مضغوطةوالثمرةخلطيالتلقیح.1990)

قشرةفلهاالزیتیةغیرالبذوراما،باللبملتصقةرفیعةقشرةولهاسوداءتكونالزیتیة
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،وآخروندوجالس(ومخططكبیرحجمذاتوتكون،اللبعنفصلهایسهلسمیكة

(1983.

التربةفيالعضویةالمادة3-2 :

،ةالخصوبیوالكیمیائیةوالفزیائیةالتربةخواصتحسینفيمهم دورالعضویةللمادة

رفعیعدلذا،العراقمنةالجافالمناطقتربفيالعضویةالمادةنسبهانخفاضوبسبب

.،الحمداني(همیةاألبالغاً امر العضویةالمادةمنالتربمحتوى المادةتحللفعند2008)

تسمیهعلیهایطلقةغازیاوةمعدنیبسیطةومركباتمعقدهانتقالیةمركباتتعطيالعضویة

).2009،زیود(الدبال

الخواصتحسینفيماً همدوراً یؤديمتجانسةغیرغرویةداكنةكتلةهوفالدبال

الكائناتنشاطعنالدبالینشأ الحیویةةالناحیفمن،الزراعیةراضيلألوالطبیعیةالحیویة

حاجهلسدبهوتحتفظالماءتمتصغرویةمادةفالدبالالطبیعیةالناحیةمناما،الدقیقة

.     2004)،عمران(النبات

عندة التربفيةملموسةبدرجالرطوبةنسبهزیاده(2004)وآخرونالجنابيالحظاذ 

للماءالتخزینیةةالسعزیادةعلىقابلیتهاالىذلكسببویعودالعضویةالمادةةاضاف

.الجاهز

خاللمنوذلكالفزیائیةالتربةخواصتحسینعلىیعملالعضویةالمادةاضافةان

منللعدیدمصدراً وتعدكما،الجذوروتغلغلللماءونفاذیتهاوتهویتهاالتربةبناءتحسین

تغذیةفيةبالغاهمیةلهاالتيوالبوتاسیوموالفسفورالنتروجینوالسیماالغذائیةالعناصر

علىوالكبرىالصغرىللعناصرمصدراً العضویةالمادةدتع). اذ 1999،النعیمي(النبات

).وآخرون ،(Maftounللتربةجاهزیتهازیادةعلىتعملفهي،سواءحد لهاذ إ2004
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نقطهابو(اخرىوعناصروالزنكوالنحاسالحدیدمثلالصغرىالمغذیاتةاتاحعلىالقدرة

.،واخرون الرضا،وعبدملك(التربةحرارةعلىالمحافظةخاصیةوكذلك لها2010)

(2003)وPiccoloبین2011). Spitellerعلىالسیطرةقابلیةالعضویةللمادةان

.الجويوالغالفالتربةبینوالكربوناالوكسجینتبادلعملیة

سهامإخاللمنالعضویةالمادةطةاسبو الكیمیائیةالتربةخواصتحسینیتم

التربةمحلولفيوذوباناً انتشاراً اكثرمركباتوتكویناالیوناتخلبفيهالدبالیحماضاال

حولالكیمیائیةالتربةصفاتعلىالتأثیرفيدورهایتركزاذ 2012).،واخرونعبد(

زیادةعلىوتعمل، وفقدهاالغذائیةالعناصرترسبمنتقللمخلبیةمادةبوصفها عملها

ایوناتتحریرخاللمنالتربةpHخفضعنفضالً ،ةللتربیونیةئالكاتالتبادلیةةالسع

.،واخرونالشاطر(تحللهاعندالمختلفةالعضویةواالحماضالهیدروجین وبذلك2011)

الزراعیةاالراضيةانتاجیلرفعوضعهیجبالذيساساألهوالعضویةبالمادةالتسمیددیع

الحلفي(الكیمیائیةاالسمدةاستخدامفيسرافاألعنینتجالذيالبیئيالتلوثوتقلیل

،2014.(

للنباتویةالعضالمادةةاهمی4-2 :

الكبریتوخاصةالضروریةبالعناصرالنباتتجهیزفيساساألالدورالعضویةللمادة

ةجدیدامینیةاحماضتكوینفياهمیة خاصةالعناصرلهذهو وغیرها ،والفسفوروالنتروجین

).وحمدي ،(خمیسالنباتیةالخلیةبناءالمهمة فيالبروتیناتبناءلغرض لهاو 2011

النوویةاالحماضتركیبفيتدخلوالتيالصغرىالمغذیاتجاهزیةزیادةعلىالقابلیة

DNAوRNAمنظمات النمو تصنیعفياثرها، فضال عنالخالیاالنقسامالضروریة

ینعكسوهذااالزهار،تساقطتقلیلعلىتعملالتيواالوكسیناتالجبرلیناتومنهاالنباتیة
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.واالبراهیمي ، سعدون(نتاجواألالنباتحاصلعلىایجابیاً  ( الصحافالحظاذ2011

الضروریةالعناصربجمیعالنباتتجهیزعلىالقابلیةالعضویةللمادةان(2011)وآخرون

فيالمجهریةحیاءاألنشاطزیادةعلى، اذ تعملالنموفترةمستمرة وطیلةبصورهللنمو

وزیادةالغذائیةالعناصرجاهزیةزیادةوبالتاليالعضویةالموادلتحلبدورهاوالتيالتربة

2006).وآخرون ،(الداهريوالكربوهیدراتوالبروتینالكلوروفیلمنالنباتمحتوى

بصورة ، اماالنباتفيالصغرىالعناصرتركیززیادةفيالعضویةالمادةتسهم

طریقعنمباشرةغیراوالعناصر،هذهمنالعضويالسمادمحتوىطریقعنمباشرة

وخیرو ،(عبیدلالمتصاص جاهزیةاكثرالغذائیةالعناصرفتصبحالتربةpHقیمةخفض

قبلمنNPKعناصرامتصاصزیادةالىیؤديالعضویةالمادةاضافةان2009)

.،(المحمديالنبات  المادةاعتمادامكانیة(2013)وآخرونالبیاتيواكد2008)

زیادةوبالتاليللنباتالنوعیةالصفاتوتحسینالخضريالنموتحفیزلغرضالعضویة

.المساحةوحدةحاصل

للنباتالهیومكحامضاهمیة5-2 :

یؤثرو )الدبال(العضویةالمادةتحللمنةالرئیسالنواتجاحدهوالهیومكحامض

تنشیطعلىیعمل، فهوالضوئيالبناءوالتنفسعملیتي علىخاللمنالنباتنموفي

علىویعملCytochromeوPhosphorylase،Phosphatase،Oxidaseانزیمات

IAAو Fitase،Peroxidaseمثلاخرىانزیماتتثبیط oxidaseDantas) وآخرون

وزیادةالنباتنموتحسینلغرضجداً قلیلةبتراكیزحامضالهذااذ یستعمل2007) .، 

البناءو كالتنفسالنباتفيالمهمةالحیویةالعملیاتمیكانیكیةفيثأثیرهخاللمنالحاصل
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والمغذیاتالماءوامتصاصنزیماتاألنشاطعن زیادة، فضالً البروتینوبناءالضوئي

Ferrara)وBrunetli ،.( 2010

تالبآدراونموالبذورانباتعلىكبیراً تأثیراً للهیومكانالحدیثةالدراساتاكدت

كالبوتاسیومالكبرىالعناصرامتصاصفرع وزیادةاألوتطورونموها ونموالجذوروتكوین

تعتبروبذلكوالزنك ،والحدیدكالمنغنیزالصغرىالعناصروبعضوالفسفوروالكالسیوم

).وآخرون،(Katkatالحاصلزیادةاسباباحدالهیومكاضافة 2009

منظمات النمو النباتیةتأثیرلحد كبیرالىمشابهالهیومكحامضتأثیران

المستخلصالهیومكاحتواءهوذلكاكدوما)والجبرلیناتالسایتوكاینیناتواالوكسینات(

Nardiمنعالیهنسبهعلىالغاباتتربمن ) IAA ، وآخرون. ( حامضیعد2002

الموجوداالوكسجینمنكبیرةنسبةعلىیحتويالذيالمتجانسةغیرالمركباتمنالهیومك

.)2(والفینول كما في الشكلالكاربوكسیلمثلالفعالةالمجامیعفي

)وآخرون ،(Rahman) التركیب الكیمیائي لحامض الهیومك2الشكل ( 2010
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یزیدوهوالنتروجینمنعالیةتراكیزعلىیحتويHumic acidالعضويالسمادان

الضوئيالبناءكفاءةرفعفيتأثیرهخاللمنالنباتفيالمخزونةالكربوهیدراتكمیةمن

الخالیاانقساممعدلزیادةالىیؤديمما،االخرى یضیةاألوالعملیاتالتنفسوعملیة

.وآخرون ،(عليللنباتالخضريالنموزیادةوبالتالي ( الهیومكحامضیعملو 2012

،الجذور نمومنویحسنوالعضویة ،االمینیةواالحماض،الغذائیةالعناصرزیادةعلى

(جودي ،النباتنموتحسینالىیؤديالتربة ، وبالتاليفيالمیكروبيالمجتمعونشاط

2013. وارتفاعكالملوحةالقاسیةالبیئیةللظروفالنباتاتتحملزیادةفياثرهعن فضالً )

فيالحیویةالتفاعالتمنالعدیدتحفیزعلى. ویعمل)Fayed) ،2010الحرارةدرجة

مثلللنباتالخضريالنموزیادةعلىذلكفینعكسالخلویةاالغشیةنفاذیةوزیادةالنبات

(الدلیميالنباتوارتفاعالتفرعاتعدد،الساققطر،الورقیةالمساحة،االوراقعدد

2012) .والسنبل ،

الورقیة: التغذیة6-2

جاهزیتهامنتقللالتيالعوامللبعضالتربةفيالغذائیةالعناصرمنالعدیدتتعرض

هذهمركباتیمتصالنباتنجعلانیجبالعواملهذهعلىالتغلبولغرض،للنبات

العناصرادخالفيالطریقةهذهسمیتاذالخضري ،والمجموعاالوراقطریقعنالعناصر

((الالجذریةالورقیةبالتغذیةالجذورغیرطریقعنالغذائیة .2004)عمران ،)

الىیؤديوهذاالرطوبة ،منخفضةتكونالجافةشبهالمناطقتربانواعمعظمان

وسیلةالصغرىبالمغذیاتالورقيالتسمیدطریقةعَدتلذلك،التربةخصوبةنسبهانخفاض

طریقة. اذ تعتبر)Shamsi ،2013و Kobraeeالمغذیات (بهذهالنباتألمدادفعالة

تكونالمغذیاتهذهتراكیزالن؛الصغرىالمغذیاتمعالممیزةقائالطر منالورقيالتسمید
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2012).(علي ، ضافةلإلالسلبيالتأثیراومن احتراق االوراقخوفیوجدفال، واطئة

االجزاءعلىرشاً معدنیةامالحبشكلالصغرىالمغذیاتاضافةان(2012)صالحبین

ضافةاإلمعمقارنةالمغذیاتهذهنقصلمعالجةكفاءةاالكثرالطریقةتعتبرالخضریة

تترسبذ، إللتربةاضافتهاعندالتثبیتالىالذائبةالمركباتفیهاتتعرضالتيرضیةاأل

ضرورةعلى(2005)الطاهركدأالتربة ،محلولفيذائبةغیرمركباتالىوتتحول

انیمكنالتيللمخاطرنظراً ترشاعدةعلىالمغذيالعنصرمنالمناسبةالكمیةضافةإ

.واحدةبرشةالسمادمنالكاملةالكمیةاستخدامعندالنباتاوراقلهاتتعرض

جلیاً یظهرالغذائیةالعناصرنقصنأفلذاالضوئي ،البناءلعملیةمركزالورقةتعد

الورقيالرش، یعملالورقیةالتغذیةطریقعنالنقصهذامعالجةویجباالوراق ،على

2012) .(الحمیدي ،الخضريالمجموععلىمتجانسةبصورةالغذائیةالعناصرتوزیععلى

متعددة ألسبابیختلانیمكنوالذيالنباتفيالغذائيالتوازنعلىالورقیةالتغذیةتحافظو 

) .،و الدلیمي( فرحان امتصاصعلىالقابلیةوراقلألان(2000)النعیميبین2011

الحالةعلىیعتمدمتصاصاألمعدلوانالثغور ،فتحاتطةاسبو الغذائیةالعناصر

.للورقةالفسلجیة

المحاصیلمنالكثیرتسمیدفيالفعالةالطرائقمنالورقیةالتغذیةطریقةتعدَ 

تنشیطفياهمیةالصغرىللمغذیاتنأالواسعة ،المساحاتفيوخصوصاً الزراعیة

لتعویضالخضريالجزءطریقعنامتصاصهاسرعةعنفضالً للنباتالحیویةالفعالیات

الىباالستناد(2010)وآخرونGhasemainاكد.)Focus)،2003الحاصلالنقص

مقارنةمرة6-20بحدودافضلكانالورقيالتسمیداستخدامانالتربةوتحلیلخصائص
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التسمیداستخدامان(2014)عیدانبینحین، فيللتربةالمباشرةاالعتیادیةةافضباإل

.للنباتوالزهريالخضريینالنمو صفاتمعظمفيمعنویةزیادةالىادىقدالورقي

المخلبیةالحدیدمركبات7-2 :

اوالكیتونمنالفعالةبالمجامیعغنیةمركباتتفاعلعنعبارةهيالمخلبیةالمركبات

فيموجودةالتكافؤعدیدةعناصرمعترتبطاذالفینول ،اوالهیدروكسیلاوالكاربوكسیل

فيمفیدةوهيبالعنصر،عالیةارتباططاقةلمركباتاولهذهمخلبیة ،مركباتوتكونالتربة

)وآخرون ،نقطة(ابوالتكافؤعدیدةالعناصرفیهاكثرتالتيالحامضیةالترب 2012.

انیمكنالتيالمصنعةاوالطبیعیةالمخلبیةالمركباتمنعددوجود(2012)عليذكر

توافراً اكثریصبح، وبالتالياالخرىالتربةمكوناتمعتفاعلهمنوتقللالحدیدتغلف

انیمكنوالتيالحدیدعلىالحاویةنواعاألافضلمنهيالمخلبیةالمركباتتعدَ اذ للنبات، 

:المركباتهذهومن،عالیةامتصاصوبكفاءةاالوراقعلىرشاً اوالتربةالىتضاف

EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid)

DTPA (diethyl tryamine penta acetic acid)

EDDHA (ethylene diamine diohydroxyphenyl acetic acid)

HEEDTA (hydroxy ethylene diamine tetra acetic acid)

APCA (amino polycarboxyl acetic acid)

حدیدستخدامبامخلبیاتتشكیلعلىقدرتهاخاللمنالمخلبیةالمركباتفعالیةتظهر

EDDHAمركبیعداذ،النباتجذورالىالحدیدوایصالبالحدیدحتفاظواالالتربة

المخلبي).  فالمركبLucena،2003( استقراراً المخلبیةالحدیدمركباتاكثرمنمثالهوأ
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Fe-EDTAالمركبیعتبرحینفيالحامضیة ،التربفيجداً مفیدFe-EDDHA

و Esmail(4-9بین pHـ المنواسعمدىفياستقرارهعلىیحافظذإنوعهمنالفرید

Rasul ،2009( .بینGraneالمخلبيالحدیداستخدامامكانیة(2007)وآخرون

.الكلسیةالتربفيالحدیدنقصلمعالجةجداً فعالوبشكل

للنباتالحدیداهمیة8-2 :

،قلیلةبكمیات، ویحتاجهالنباتاتلنموالضروریةالصغرىالمغذیاتاحدهوالحدید

منهاالعوامل ،منبالعدیدتتأثروجاهزیتهاخرى ،دونالترببعضفياً متوافر یكونوقد

pHالكاربونمعادنمنومحتواهاالتربةGoh)، وآخرون. ( شكلباماویكون2000

امتصاصاً اكثرالتكافؤالثنائيالشكلالحدیدیك) ویعتبراو(الحدیدوزالتكافؤاو ثالثيثنائي

القشرةفيةبوفر الحدیدوجودمنبالرغم.)Rasul ،2009و Esmail(النباتقبلمن

%یمثلوالذيرضیةاأل متاحغیرانهاالوفرة ،كثراألالرابعالعنصریعتبرذإ4.2

حدوثالىیؤديمما،حیاناألاغلبفيالحدیدنقصحدوثالىیؤديوهذاللنبات ،

غلبأفيالحدید. یوجد)2005،وآخرونChlorosis)Lanquarالكلوروفیلشحوب

منمتصاصواألللذوبانالقابلةغیرالحدیدیكهیدروكسیدمجامیعشكلعلىالتربانواع

) .وآخرون ، Vertالنبات (جذورقبل 2002

الهیدروجینيالرقمعلىیبقىعتماداألان(1999)وآخرونKosegartenبین

الخلويالغشاءفيالعاليpHالـعلىالتغلبذ یجبإللنبات ،الحدیدتوفیرلغرض

العاليpHالـعلىالتغلب ایضاً ویجبالحدیدیك ،ستراتاختزالیعیققدوالذيوراقلأل

تركیبفيالحدیدیدخلو .الحدیدحامالتاختزالیعیققدوالذيللجذورالخلويالغشاءفي



Literatures Review14صادرـعراض المـاست

فيویدخل،الحیویةاالكسدةعملیاتفيفعالدورلهیكونالذيالمعدنيالفالفوبروتین

1989).(الصحاف ،peroxidaseوcatalaseمثلاالنزیماتمنالعدیدتركیب

تشجعالتيالهرموناتتنظیمعلىیعملفهوالنباتحیاةفيخاصةاهمیةللحدیدان

Eskandariاالزهارمنشأتاعدادوزیادةالتكاثریةاالعضاءنمو . فضال عن 2011)، (

Roschzttardtzالتنفسعملیة و الكلوروفیلوتكوینلخالیاانقسامفيالحدیدأثر وآخرون (

منالعدیدعلىسیطرتهاطةسبو النباتفيالنتحتنظیمفيیستخدمفهو2009).،

العملیاتمنالعدیدفيكبیراً تأثیراً للحدیدان2014).وآخرون، (Kumarاالنزیمات

، اوالنباتلموادتركیبیاً جزءاً بوصفهالمباشراشتراكهطریقعناماوذلكللنباتالحیویة

.وعباس ، خمرة(ابوالنباتداخلاالنزیمیةللعملیاتتنشیطهطریقعن ویلعب2010)

االمینیةاالحماضوبناءالطاقةانتاج، وفيوالتنفسالضوئيالبناءعملیتيفيمهماً دوراً 

اماكنمنالضوئيالبناءنواتجنقلكفاءةزیادةفيالحدیدأثرعنفضالً ،والنوویةوالدهنیة

).،النبات (الطاهر اجزاءباقيالىتصنیعها العضیاتالخضرالبالستیداتذ تعدَ إ2009

عملیةفياهمیتهمدىیبین، وهذاالنباتیةالخالیاانواعممعظفيللحدیدامتصاصاً االكثر

النواةاحتواءعنالكشفتماالخیرةاآلونةفي، و 2013)وآخرون ، (Divolالضوئيالبناء

) .2011وآخرون ، (Roschzttardtzالخلویةعن الفجواتالحدید فضالً على

لعدموذلكالنمو،مراحلخاللبالحدیدمستمرامدادالىتحتاجالنباتاتجمیعان

ضمنیصنفولذلك، حدیثاً النامیةاالوراقالىللنباتالناضجةجزاءاألمنالحدیدانتقال

Liالمتحركةغیرالمغذیات ).وآخرون ،( عملیةعلىیعتمدالحدیدامتصاصان2015

هذا) . ویحدثGuerinot ،2007و Fe+2)Kimذوباناً االكثرالشكلالىFe+3اختزال

Ferricانزیمطةاسبو تحفیزهیتموالذيالبشرةلخالیاالخلويالغشاءعنداالختزال
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chelate-reductaseMengel) ، ختزالاألعملیةتعاقانیمكن2008) .وآخرون

-ApoplastGonzalesالغشائيالخلويالممرفياً عالیpHالـكاناذاهذه vallejo)

.وآخرون ، ، Fe+3الىاكسدتهاعادةیتمالبشرةخالیاعندهاختزالیتمانعدوب2000)

الىالخشبطةاسبو هنقلیتم، ثم)Schmidt) ،1999الستریكحامضمعیرتبطوالذي

والذيFe+2الشكلالىهاختزالاعادةیتموراقاألوفيالحدیدیك ،ستراتشكلعلىوراقاأل

De laالحیویةالفعالیاتفيالنباتذ یستخدمهإالبالزمي ،الغشاءعبربنشاطنقلهیتم

Guardia)وAlcantara ،1996.(

لزهرة الشمسالخضريالنمومؤشراتفيالمخلبيبالحدیدالورقیةالتغذیة: تأثیر9-2

: النباتارتفاع1-9-2

المحلیةصنافاألفي، فمثالً صنافاألبینكثیراً یتباینالشمسزهرةنباتارتفاعان

وتعد،مترنصففیهایتجاوزالاخرىاصنافتوجدبینماامتار،ثالثةالىرتفاعاألیصل

البناءعملیةكفاءةعلىالتأثیروبالتاليالضوءباعتراضعالقتهابسببمهمةالصفةهذه

.1994)الضوئي (الساهوكي ،

على نبات زهرة ) في تجربة حقلیة نفذتBybordi)2011و Ebrahimianبین 

معنویة ان استخدام التسمید الورقي بالحدید قد ادى الى زیادة2009الشمس خالل الموسم 

جزء بآلف اعلى معدل 4ذ سجلت معاملة التسمید بالحدید بتركیز في صفه ارتفاع النبات ، إ

سم ، الحظ151.27ما سجلت معاملة المقارنةسم ، بین172.22ارتفاع للنبات بلغ 

على نبات 2011و2010الموسمینخاللنفذتتجربةفي(2013)وآخرونالدوغجي

، انبالملیونجزء100و50و 0الحدید منمستویاتةثالثباستخدامالذرة البیضاء 

100المستوى اعطىالحدید، اذمستوىبزیادةمعنويبشكلازدادقدالنباتارتفاعمتوسط
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بمعاملةقیاساً التواليعلىللموسمینسم134.0و138.7بلغالنباترتفاعالمتوسط اعلى

التوالي.علىللموسمینسم115.8و119.0بلغمتوسطاقلسجلتالتيالمقارنة

) ان استخدام المغذیات الصغرى بطریقة التسمید Ahmad)2012وJabeenالحظ 

زهرة الشمس ، اذ سجلت معاملة رقي قد كان له تأثیر معنوي في متوسط ارتفاع النبات لالو 

في حین سجلت معاملة سم ، 84بلغ ) متوسطEDTA(المخلبيالتسمید الورقي بالحدید

خالل ) في تجربة حقلیة نفذت2011سم . بین حمزة وآخرون (78بلغ المقارنة متوسط

استجابة نبات زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على 2008الموسم

ارتفاع الى زیادة معنویة في متوسط1-لتر100غم.40الحدید، فقد ادى التسمید بتركیز 

املة المقارنة سم قیاسًا بمع204.13بلغ ملة التسمید اعلى متوسطالنبات ، اذ سجلت معا

) في تجربة 2010وآخرون (Ebrahimianسم . بین 99.86بلغ التي سجلت اقل متوسط

ي والورقي بالحدید كان له تأثیٌر رضان استخدام التسمید األ2008خالل الموسم حقلیة نفذت

ذ سجلت معاملة التسمید الورقي بالحدید بتركیز صفة ارتفاع نبات زهرة الشمس، إفي معنويَ 

رضي ، في حین سجلت معاملة التسمید األسم 135.5بلغ على متوسطجزء باآللف أ2

بمعاملة المقارنة التي سجلت سم قیاساً 126.7بلغ متوسط1-كغم.هكتار25بالحدید بتركیز 

سم.120.1بلغ متوسط

لغرض معرفة تأثیر التسمید ) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Kumarالحظ 

بالعناصر الصغرى ومنها الحدید في نمو وحاصل زهرة الشمس ، ان استخدام التسمید 

سم 67.66بلغ ذ سجل متوسطد ادى الى زیادة ارتفاع النبات ، أ% ق0.5بالحدید بتركیز 

) في 2009وآخرون (Khanوجد سم.60.00بلغ المقارنة متوسطفي حین سجلت معاملة 

ان استخدام التسمید بالحدید كان له 2003خالل الموسم الربیعي لعام تجربة حقلیة نفذت
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2.5ارتفاع النبات لزهرة الشمس ، فقد ادى استخدام الحدید بتركیز معنوي في متوسطتأثیرٌ 

ت سم قیاسًا بمعاملة المقارنة التي سجل155.64بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار

سم.150.31بلغ متوسط

الورقةفيالكليالكلوروفیلمحتوى:2- 2-9

على نبات زهرة الشمس في تجربة حقلیة نفذت(2011)وآخرونBabaeianبین

الىادىقد(الحدید والزنك)بالمغذیات الصغرىالورقيالتسمیدان2007خالل الموسم 

SPADوحدة 14.4ذ سجلت معاملة التسمید بالحدید معدل بلغ ، إالكلوروفیلمحتوىزیادة

.وحدة 13.1التسمید بالزنك التي سجلت معدل بلغ بمعاملةقیاساً  SPADعیدانتوجد

الكلوروفیلنسبةصفةفيمعنویةكانتالزیادةاناالسترنباتعلىدراسةفي(2014)

نسبةذ بلغت، إ-1لتر.ملغم4.5الحدیدوزكبریتاتمنالعاليالتركیزاستخدامعند

بلغالصفةلهذهمعدلاقلسجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً 17.58%الكلوروفیل

%15.07.

زیادةفيمعنويتأثیرٌ لهاكانالحدیدتراكیزان(2013)وآخرونالسلمانيالحظ

100و50الحدید بتركیزرشذ ادىإ، الحنطةنباتاوراقفيالكلوروفیلدلیل

6.1مقدارهازیادةبنسبالمقارنةبمعاملةقیاساً الصفةهذهمتوسطزیادهالى1-.لترFeملغم

ازدادقدالكلوروفیلمستوىان(2009)وآخرونضاحيابوبینو .بالتتابع% 6.69و

و52.34الصفةهذهمتوسطذ بلغإ،بالحدیدالرشمحلولتركیزفيزیادةكلمعمعنویاُ 

-1لتر.ملغم 100و 50و 0الحدیدلتراكیز2-سم.مایكروغرام58.05و56.78

.بالتتابع
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(2009)وEsmailبین Rasulبتركیزبالحدیدالتسمیداستخدامان% كانقد5

بالحدیدالتسمیدمعاملةسجلتذإ، الصفراءالذرةلنباتالكليالكلوروفیلفيمعنویاً تأثیراً له

12.20سجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً 1-ملغم.غم16.32بلغمتوسطاعلى

.1-ملغم.غم

:3 الساققطر9-2-

تتأثرالتيالمظهریةالصفاتمنوهوالنباتنمونشاطعنالساققطریعبر

الشمسلزهرةالورقيالتسمیداستخدامان(2011)وآخرونحمزةوجدالزراعیة ،باألصناف

ذ إ،الساققطرمتوسطفيمعنویةبالمحلول المغذي الحاوي على الحدید ادى الى زیادة

التيالمقارنةبمعاملةقیاساً ملم11.69بلغالصفةلهذهلت معاملة التسمید اعلى متوسطسج

ملم .7.03بلغلساقاقطرلمتوسطاقلسجلت

4المخلبي بتركیزالحدیداستخدام)  انBybordi)2011وEbrahimianوجد

متوسطفيمعنویةزیادةالىادىالشمسلزهرةالخضريالمجموععلىرشاً باآللفءاجز أ

اقلسجلتالتيالمقارنةبقیاساً ملم3.01قطر للمتوسطاكبرذ سجلإ،الساققطر

لغرض ) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Kumarبین .ملم2.73وهومتوسط

معرفة تأثیر التسمید بالعناصر الصغرى ومنها الحدید في نمو وحاصل زهرة الشمس ان 

سجلت ذ إقطر الساق ،متوسط% قد ادى الى زیادة0.5استخدام التسمید بالحدید بتركیز 

سم.1.24المقارنةفي حین سجلت معاملةسم 1.52بلغ معاملة التسمید بالحدید متوسطاً 
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4 في النباتوراقاأل : عدد9-2-

جنینفيالموجودةالورقةتآمنشعلىتعتمدوراثیةصفةهيوراقاألعددصفةان

فترةوطولوراقاألعددبینطردیةالعالقةوتكون.)Tollenaar،2007وLee(البذرة

كبیرةبدرجةوراقاألعددیتأثر1993) .(الیونس ،المزروعللصنفالخضريالنمو

وموعدالمناسبةاالسمدةاضافةمثلالبیئیة ،وبالظروفالمزروعللصنفالوراثیةبالعوامل

).1990،(دیموفا ودیكوفوغیرهاوالضوءالحرارةودرجةتالریآوعددالزراعة

لمعرفة تأثیر التسمید ) في تجربة حقلیة نفذت2001وآخرون (El-foulyبین 

معاملة التسمید بالحدید ذ سجلت ها الحدید في نبات زهرة الشمس ، إبالعناصر الصغرى ومن

املة المقارنة التي سجلت اقل متوسطورقة قیاسًا بمع11.3لهذه الصفة بلغ اعلى متوسط

النموموسميفينفذتحقلیةتجربةفي(2013)وآخرونالدوغجيورقة ، الحظ7.0بلغ 

ادىبالملیونجزء100وبكمیةرشاً الحدیداستخدامان2011و2010لعاميالخریفیین

للموسمین1-نبات.ورقة11.6و11.7بلغو وراقاألعددفيمعنویةزیادةحصولالى

9.1بلغمتوسط لهذه الصفة اقلالمقارنةمعاملةسجلتحین، فيعلى التواليوالثانياالول

خالل الموسم) في تجربة حقلیة نفذت2011، بین حمزة وآخرون (1-نبات.ورقة9.2و

، استجابة نبات زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید2008

ذ عدد األوراق ، إالى زیادة معنویة في متوسط1-لتر100غم.40فقد ادى التسمید بتركیز 

11.55بمعاملة المقارنة التي سجلتورقة قیاساً 18.48بلغ سطاً سجلت معاملة التسمید متو 

ورقة .

لغرض معرفة تأثیر التسمید ) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Kumarالحظ 

ان % ك0.05بالعناصر الصغرى على نبات زهرة الشمس ان استخدام عنصر الحدید بتركیز 
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1-.نباتورقة21.80اذ سجلت معاملة التسمید،له تأثیر معنوي في متوسط هذه الصفة

.1-.نباتورقة19.6بمعاملة المقارنة التي سجلتقیاساً 

5 الورقیة: المساحة9-2-

من، وهيالضوئيالبناءعملیةطریقعنالنباتفيالطاقةلصنعمركزالورقةتعد

فيخاصةاهمیةذاتالورقیةالمساحةصفةوان، للبیئةالحساسةالنباتیةجزاءاألاكثر

یؤثرمماالورقیة ،المساحةعلىاساسیةوبصورةالمستلم یعتمدالضوءكمیةاناذالنبات ،

ذلكفضال عنالنبات ،حاصلعلىیؤثر، وبالتاليالبایولوجيوالحاصلالنباتنموفي

لظروفالنباتتعرضعندوالبیئیةالغذائیةالنباتحالةعلىاً مؤشر الورقیةالمساحةتعدَ 

اهمیةیحتلالورقیةالمساحةقیاسنَ أفلذلك2005) .وآخرون ،(Vileالبیئياالجهاد

مجموعةاقتراحالىادتاالهمیةوهذهالحیویة ،القیاساتمنكبیرعددبینمنخاصة

.) 2009وآخرون ،(Ricoالورقیةالمساحةقیاسلغرضاالسالیبمنمتنوعة

(2011)وEbrahimianوجد Bybordiعلى نبات زهرة في تجربة حقلیة نفذت

الىادىباآللف قدءاجز أ4بتركیزالورقي بالحدیدالتسمیدان2009الشمس في الموسم 

سم2240.00بلغتورقیةمساحةاعلىاذ سجلالورقیةالمساحةصفةفيمعنویةزیادة
) 2010. بین یوسف (2سم2028.22بلغمتوسطاقلسجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً 2

ان الرش بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید 2009خالل الموسم في تجربة حقلیة نفذت

سجلت معاملة التسمید ذ لنمو الخضري لنبات زهرة الشمس ، إله تأثیر معنوي في صفات ا

بلغ وسجلت في الرشة الثانیة متوسط2سم2890مساحة ورقیة بلغ ولى متوسطفي الرشة األ

قیاسًا 2سم3946بلغ لة التسمید في الرشة الثالثة متوسطسجلت معام، في حین2سم3932

) في 2001وآخرون (El-fouly. الحظ 2سم2520املة المقارنة التي سجلت متوسطبمع
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نبات زهرة ها الحدید علىناصر الصغرى ومنلمعرفة تأثیر التسمید بالعتجربة حقلیة نفذت

قیاسًا 2سم160.7لهذه الصفة بلغ معاملة التسمید بالحدید اعلى متوسطذ سجلت الشمس ، إ

.2سم76.5بلغ املة المقارنة التي سجلت اقل متوسطبمع

6 للنباتالجاف: الوزن9-2-

خضراءبقائهاومدىوعدد االوراقالورقیةالمساحةنشاطعلىالجافةالمادةتعتمد 

Boonmanالجافالوزنفیزدادالضوئيالبناءعملیةمنتزیدنهاألطویلةلفترة )

.واخرون ، (2011)وEbrahimianبین2007) Bybordiفي تجربة حقلیة نفذت

ان استخدام التسمید الورقي بالحدید كان له تأثیر معنوي في صفة 2009خالل الموسم 

لف الى ء باألاجز أ4ذ ادى استخدام الحدید بتركیز الوزن الجاف لنبات زهرة الشمس ، إ

املة المقارنة التي سجلتقیاسًا بمعغم 1874.56لهذه الصفة بلغ تسجیل اعلى متوسط

غم ، واعلى 1286.00ذ سجل هذا التركیز اعلى وزن جاف للساق بلغ ، إغم1724.17

غم .594.11وزن جاف لألوراق بلغ 

استجابة 2008خالل الموسم) في تجربة حقلیة نفذت2011بین حمزة وآخرون (

، فقد ادى التسمید نبات زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید

ذ سجلت معاملة إالوزن الجاف ،الى زیادة معنویة في متوسط1-لتر100غم.40بتركیز 

املة المقارنة التي سجلت اقل قیاسًا بمع1-غم.نبات67.45بلغ اعلى متوسطالتسمید 

التسمیداستخدامان(2008)وآخرونRaviالحظ.1-غم.نبات37.20بلغ متوسط

العصفرلنباتالخضريالنموصفاتمعظمتحسینالىادىقدالصغرىبالمغذیات

Carthamus tinctorius L.الىذلكادى1-هكتار.كغم30التركیز استخدام، فعند
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التيالمقارنةبمعاملةقیاساً 1-كغم.هكتار3181.4بلغلصفةامتوسط لهذهاعلىاعطاء

.1-كغم.هكتار2029.6بلغمتوسطاقلسجلت

: 7 الزهري القرصقطر9-2-

اهمیة ، كثر الشمس من بین الصفات المظهریة األتعد صفة قطر القرص في زهرة 

، وترتبط هذه الصفة بالتركیب الوراثي ودرجة تداخله مع والتي تؤثر في حاصل البذور

خاللنفذت حقلیةتجربةفي(2010)وآخرونEbrahimianعوامل النمو المحیطة ، بین

فعال رتأثیلهاوالزنك) كانالصغرى(الحدیدبالعناصرالتسمیدان2008الزراعيالموسم

معنویةزیادةالىبالحدیدالتسمیدادىذإالشمس ،زهرةنباتفيالقرصقطرمتوسطفي

بالحدیدرضياألالتسمیداستخداممعاملةذ سجلت، إالمقارنةبمعاملةقیاساً الصفةهذهفي

معاملةسجلت، بینماسم19.5بلغالصفةلهذهمتوسط اعلى1-هكتار.كغم25بتركیز

بمعاملةقیاساً سم18.75بلغلف متوسطًا باألجزء2بتركیزبالحدیدالورقيالتسمیداستخدام

سم .17.2بلغ الصفةلهذهمتوسطاقلسجلتالتيالمقارنة

ان2007الموسمفينفذتحقلیةتجربةخالل(2011)وآخرونBabaeianبین

القرصقطرمتوسطفيمعنويتأثیرلهكانالصغرىبالمغذیاتالورقيالتسمیداستخدام

8.91بلغمتوسطتسجیلالىبالحدیدالورقيالتسمیداستخدامادىذإالشمس ،زهرةلنبات

سم  ، بین حمزة وآخرون 8.18التسمید بالزنك معدل بلغ معاملة، في حین سجلتسم

استجابة نبات زهرة الشمس للتسمید 2008خالل الموسم) في تجربة حقلیة نفذت2011(

1-لتر100غم.40، فقد ادى التسمید بتركیز الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید

لهذه ذ سجلت معاملة التسمید اعلى متوسطیادة معنویة في صفة قطر القرص ، إالى ز 

Kumarالحظ. سم6.96تبلغبمعاملة المقارنة التيسم قیاساً 12.85الصفة بلغ 
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الستعمالمعنويتأثیروجود2007الموسمخاللنفذت حقلیةتجربةفي(2010)وآخرون

سجلتذإالشمس ،زهرةلنباتالقرصقطرمتوسطفيالحدیدومنهاالصغرىالمغذیات

اقلسجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً سم13.43بلغمتوسطاعلىبالحدیدالتسمیدمعاملة

.سم9.93بلغمتوسط

خالل الموسم الربیعي لعام ) في تجربة حقلیة نفذت2009وآخرون (Khanوجد 

ان استخدام التسمید بالحدید كان له تأثیر معنوي في قطر القرص في نبات زهرة 2003

16.31بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار2.5، فقد ادى استخدام الحدید بتركیز الشمس

16.64بلغ متوسطاً 1-كغم.هكتار5.0سم ، في حین سجلت معاملة استخدام الحدید بتركیز 

سم.16.0تبلغبمعاملة المقارنةسم قیاساً 

الكمیةالحاصلمكوناتفيالمخلبيبالحدیدالورقیةالتغذیة: تأثیر10-2

القرصفيالبذور: عدد1-10-2

زهرة الشمس               لحاصلالمهمةالمكوناتمنفي القرصبذورالعددیّعد

 )Elsahookie،2007، (إذ) خالل ) في تجربة حقلیة نفذت2011بین حمزة وآخرون

استجابة نبات زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على 2008الموسم

ة في صفة عدد البذور الى زیادة معنوی1-لتر100غم.40، فقد ادى التسمید بتركیز الحدید

قیاساً بذرة609.43لهذه الصفة بلغ في القرص ، وحصلت معاملة التسمید اعلى متوسط

. بذرة بالقرص418.91بمعاملة المقارنة التي سجلت

) ان استخدام المغذیات الصغرى بطریقة التسمید Ahmad)2012وJabeenالحظ 

،في القرص لنبات زهرة الشمسعدد البذورتأثیر معنوي في متوسطرقي قد كان له الو 
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املة المقارنة قیاسًا بمعبذرة497بلغ لورقي بالحدید اعلى متوسطسجلت معاملة التسمید او 

.بذرة380التي سجلت

: 2 بذرة1000وزن10-2-

(2011)وEbrahimianالحظ Bybordi على نبات زهرة نفذتفي تجربة حقلیة

ةالى زیادىالتسمید الورقي قد ادان استخدام الحدید بطریقه2009الشمس في الموسم 

جزء 4معاملة التسمید بالحدید بتركیز وحصلت، بذرة1000وزن متوسطمعنویة في 

قیاسًا بمعاملة المقارنة التي سجلت اقل معدل بلغ غم62.50بلغ توسطاعلى ملفباأل

غم .54.38

استخدامعندبذرة ألفوزنصفةفيمعنویةفروقوجود(2010)یوسفاوضح

برشة التسمیدمعاملةذ سجلتإالشمس ،زهرةلنباتالمغذيبالسمادالورقيالتسمیدطریقة

تسمید بینما سجلت معاملة ال،غم66.00معدل بلغ برشتینغم57.24بلغمتوسط واحدة

متوسطاقلسجلتالتيو المقارنةبمعاملةقیاساً غم68.50بلغ اعلى متوسطبثالث رشات

) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Kumarالحظ .غم53.24بلغالصفةلهذه

لغرض معرفة تأثیر التسمید بالعناصر الصغرى على نبات زهرة الشمس ان استخدام عنصر 

بذرة ، اذ سجلت معاملة 100وزن % كان له تأثیر معنوي في متوسط0.05الحدید بتركیز 

.غم4.38بلغ في حین سجلت معاملة المقارنة متوسطاً غم 5.10بلغ التسمید متوسطاً 

استجابة نبات 2008خالل الموسم) في تجربة حقلیة نفذت2011بین حمزة وآخرون (

، فقد ادى التسمید بتركیز زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید

ذ سجلت معاملة ، إبذرة1000وزن الى زیادة معنویة في متوسط1-لتر100غم.40

.غم49.91املة المقارنة التي سجلتغم قیاسًا بمع73.43بلغ التسمید اعلى متوسط
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على نبات زهرة في تجربة حقلیة نفذت)(2010وآخرون Ebrahimianوجد 

ان استخدام التسمید الورقي واالرضي بالحدید له تأثیر معنوي 2008الشمس خالل الموسم 

جزء 2ذ سجلت معاملة التسمید الورقي بالحدید بتركیز ، إبذرة1000على صفة وزن 

غم في حین سجلت معاملة التسمید االرضي بالحدید بتركیز 69.1بلغ بالأللف اعلى متوسط

غم. وجد 62.5بمعاملة المقارنة التي سجلت، قیاساً غم63بلغ متوسط1-كغم.هكتار25

Khan) ان 2003خالل الموسم الربیعي لعام ) في تجربة حقلیة نفذت2009وآخرون

لنبات زهرة الشمس بذرة1000استخدام التسمید بالحدید كان له تأثیر معنوي في صفة وزن 

غم  50.87بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار2.5بتركیز ، فقد ادى استخدام الحدید 

غم .50.32تبلغبمعاملة المقارنة التيقیاساً 

: الكليوالحاصلالواحدالنباتحاصل3-10-2

زهرةنباتلالبذورحاصلزیادةفي معنويبشكلیؤثرالصغرىالمغذیاتاستخدامان

) 2011(BybordiوEbrahimian)، اذ الحظ Zubriski ،1981و Hiltonالشمس (

4ان استخدام التسمید الورقي بالحدید بتركیز 2009خالل الموسم في تجربة حقلیة نفذت

ذ سجلت معاملة نویة في حاصل نبات زهرة الشمس ، إلف ادى الى حصول زیادة معجزء باأل

ین سجلت معاملة في ح1-كغم.هكتار2332.11لهذه الصفة بلغ التسمید اعلى متوسط

) في تجربة حقلیة 2011وآخرون (Babaeian. بین 1-كغم.هكتار2218.61المقارنة

الصغرى كان له تأثیر ان استخدام التسمید الورقي بالمغذیات 2007خالل الموسم نفذت

سجلت معاملة التسمید بالحدید متوسطذ ، إزهرة الشمسللنبات احاصل معنوي في متوسط 

.2-غم.م115.52بلغ 
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استجابة نبات 2008خالل الموسم) في تجربة حقلیة نفذت2011بین حمزة وآخرون (

، فقد ادى التسمید بتركیز زهرة الشمس للتسمید الورقي بالمحلول المغذي الحاوي على الحدید

ذ سجلت معاملة التسمیدالحاصل الكلي ، إة معنویة في متوسطالى زیاد1-لتر100غم.40

.     1-طن.هكتار1.24بلغ ، في حین سجلت معاملة المقارنة متوسط1-طن.هكتار2.25

لغرض معرفة تأثیر التسمید ) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Kumarالحظ 

% 0.05ان استخدام عنصر الحدید بتركیز ،بالعناصر الصغرى على نبات زهرة الشمس

سجلت معاملة التسمید بالحدید متوسطذ صل البذور ، إحاثیر معنوي في متوسطكان له تأ

Khan. الحظ1-كغم.هكتار757ین سجلت معاملة المقارنة، في ح1-كغم.هكتار821بلغ 

ان استخدام 2003خالل الموسم الربیعي لعام ) في تجربة حقلیة نفذت2009وآخرون (

التسمید بالحدید كان له تأثیر معنوي في حاصل نبات زهرة الشمس ، فقد ادى استخدام 

، في حین 1-كغم.هكتار2016بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار2.5الحدید بتركیز 

1-كغم.هكتار2119بلغ متوسط1-كغم.هكتار5.0سجلت معاملة استخدام الحدید بتركیز 

.1-كغم.هكتار1869قیاسًا بمعاملة المقارنة التي سجلت معدل بلغ 

النوعیةالحاصلمكوناتفيالمخلبيبالحدیدالورقیةالتغذیةتأثیر: 11-2

البذورفيزیتللالمئویةنسبةال1-11-2 :

ن هما نسبة القشرة في ذور زهرة الشمس على عاملین رئیسیتعتمد نسبة الزیت في ب

% 72-26ذ تختلف نسبة الزیت في لب البذور ما بین ونسبة الزیت في لب البذرة ، إذرةالب

ان(2009)وآخرونMovahhedy-Dehnavyومنهمالباحثینمنالكثیربین، فقد

العناصربهذهالنباتاتتزویدالىیؤديالورقيالتسمیدبطریقةالصغرىالعناصراستخدام

البذور.فيالزیتنسبةزیادةوبالتالي
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2008الموسمخاللنفذت حقلیةتجربةفي(2010)وآخرونEbrahimianبین

حاصل الزیت فيفيمعنویةزیادةالىادىقدبالحدیدالتسمید الورقي واالرضياستخدامان

باآللف اعلىجزء2بتركیزبالحدیدالورقيالتسمیدمعاملةذ سجلتإالشمس،زهرةبذور

، في حین سجلت معاملة التسمید االرضي 1-كغم.هكتار2123الصفة بلغ لهذهمتوسط

املة المقارنة قیاسًا بمع1-كغم.هكتار2141بلغ متوسط1-كغم.هكتار25بالحدید بتركیز 

سجلت معاملة التسمید الورقي ، اما نسبة الزیت فقد1-كغم.هكتار1847التي سجلت

اما معاملة المقارنة % ،44.75معاملة التسمید االرضيت % ، بینما سجل42بلغ متوسط

) ان استخدام المغذیات الصغرى Ahmad)2012وJabeen%. الحظ41.75فسجلت

في نسبة الزیت في بذور زهرة التسمید الورقي قد كان له تأثیٌر معنويومنها الحدید بطریقة 

% 13.32لهذه الصفة بلغ متوسطالتسمید الورقي بالحدید اعلى ذ سجلت معاملة ، إالشمس

% .8.87املة المقارنة التي سجلتقیاسًا بمع

(2011وEbrahimianالحظ  Bybordiحقلیة على نبات زهرة ) في تجربة

جزء 4ان استخدام التسمید الورقي بالحدید بتركیز 2009خالل الموسم الشمس نفذت

ذ سجلت معاملة التسمید متوسطإحاصل الزیت ،لف ادى الى حصول زیادة معنویة في باأل

1.-كغم.هكتار922.78ین سجلت معاملة المقارنة، في ح1-كغم.هكتار985.94بلغ 

على نبات زهرة الشمس خالل ) في تجربة حقلیة نفذت2009وآخرون (Khanالحظ 

ذ ادى استخدام الحدید نوي الستخدام التسمید بالحدید ، إوجود تأثیر مع2002-2003الموسم 

في حین ادى استخدام الحدید 37.30%بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار5.0بتركیز 

% ، اما معاملة المقارنة فقد 37.52بلغ الى تسجیل متوسط1-كغم.هكتار2.5بتركیز 

.32.01%سجلت معدل 
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: 2 البذورفيلبروتینلالمئویةنسبةال11-2-

شمس مهمة من الناحیة الغذائیة لإلنسان والحیوان ، تعد نسبة البروتین في بذور زهرة ال

24ذ تتراوح نسبة البروتین في بذور زهرة الشمس بین إ - 24% ، وفي لب البذور بین9

40 خالل الموسم ) في تجربة حقلیة نفذت2010وآخرون (Ebrahimianالحظ ،%-

بة في صفة نسبالمغذیات الصغرى كان له تأثیٌر معنويان استخدام التسمید الورقي2008

2ذ سجلت معاملة التسمید الورقي بالحدید المخلبي بتركیز البروتین لنبات زهرة الشمس ، إ

بمعاملة المقارنة التي قیاساً %20.99لنسبة البروتین بلغ جزء بالملیون اعلى متوسط

%.19.14بلغ سجلت متوسط

النموصفاتفيالهیومكبحامضالتسمیدمستویات: تأثیر12-2

ة العضویة محل االسمدة ) امكانیة استبدال االسمدJabeen)2009و Ahmadوجد 

ید بالمادة العضویة اعلى ذ سجلت معاملة التسم، إعند زراعة زهرة الشمسالكیمائیة

لصفة ارتفاع النبات و قطر الساق والمساحة الورقیة وقطر القرص الزهري المتوسطات

180سم و13و2سم235.3سم و1.24سم و 128.4والتي بلغت للنباتوالوزن الجاف

2سم120سم و0.80وسم 103.2غم على التوالي، قیاسًا بمعاملة المقارنة التي سجلت 

غم على التوالي .82وسم 10و

ان2011الموسمخاللنفذتحقلیةتجربةفي(2014)ومسعودمهديبین

الشمس ،زهرةلنباتالخضريالنموصفاتفياً معنویتأثیراً الهكانالعضویةالمادةاضافة

علىمعنویاً تفوقت1-هكتار.میكاغرام10بتركیزالعضویةالمادةاضافةانالنتائجبینتفقد

معاملةذ سجلتإ،القرصوقطرالورقیةالمساحةوالنباتارتفاعصفةفيالمقارنةمعاملة
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سم20.95و-1. نبات2م0.574سم و 110.9بلغالصفاتلهذهمتوسط اعلىالتسمید

خاللنفذتحقلیةبتجربة(2012)وآخرونكریمقامالمقارنة .بمعاملةقیاساً التواليعلى

تفوقتبینوقد،الشمسزهرةنباتعلىالعضویةاالسمدةتأثیرلدراسة2011الموسم

ذ إالخضري ،النموصفاتجمیعفيالمقارنةمعاملةعلىالعضویةبالمادةالتسمیدمعاملة

والمساحةالساققطرالنبات ورتفاعالمتوسطاعلىالعضویةبالمادةالتسمیدمعاملةسجلت

علىسم23.33و2م0.88سم و3.033سم و151بلغتالقرصوقطرالورقیة

سم و124.3بلغتالصفاتلهذالمعدالتاقلسجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً التوالي

.التواليعلىسم17.67و2م0.47سم و1.86

لمعرفة تأثیر معاملة بذور ) في تجربة نفذتBaldotto)2015و Borgesالحظ

20و10و0ذ استخدمت تراكیز راكیز مختلفة من حامض الهیومك ، إزهرة الشمس بت

اعلى 1-ملیمول.لتر20وقد سجلت معاملة التسمید بتركیز 1-ملیمول.لتر40و30و

لصفات النمو الخضري مثل ارتفاع النبات و قطر الساق وقطر القرص الزهريالمتوسطات

ملم على التوالي قیاسًا 47.00و ملم12.67سم و 152.33ذ سجلت هذه المعاملة، إ

ملم على 37.00ملم و 10.67سم و 125.00بمعاملة المقارنة التي سجلت معدالت بلغت 

التوالي.

2007الربیعيالموسمخاللنفذتحقلیةتجربةفي(2010)وآخرونیاسیناوضح

الخضريالنموصفاتفيمعنویةزیادةحصولالىادىقدالعضویةالمادةاضافةان

القرصقطرالنبات وارتفاعمتوسطفيزیادةتحقیقالىادى ذإ،الشمسزهرةلنبات

غم240.8وسم27.97سم و129.17الصفاتهذهمتوسطبلغو الجاف،والوزنالزهري

وسم21.67سم و100بلغمتوسطسجلتالتيالمقارنةبمعاملةقیاساً التواليعلى
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على نبات زهرة ) في تجربة حقلیة نفذت2008الحظ المحمدي (.التواليعلىغم204.0

ارتفاع في متوسطمعنويَ ا تأثیراً اضافة المادة العضویة لهان2007الشمس خالل الموسم 

129.17بلغت المتوسطاتذ سجلت معاملة التسمید اعلى ي ، إالنبات وقطر القرص الزهر 

سم للصفتین على التوالي قیاسًا بمعاملة المقارنة.27.979و سم 

الكمیةالحاصلمكوناتفيالهیومكبحامضالتسمیدمستویات: تأثیر13-2

على نبات زهرة الشمس ان ) في تجربة حقلیة نفذت2015وآخرون (Poudinehوجد 

في القرص له تأثیر معنوي في متوسط عدد البذورض الهیومكاستخدام التسمید بحام

1520.44بلغت  ذ سجلت معاملة التسمید متوسطات، إبذرة1000وحاصل النبات ووزن 

حین سجلت معاملة المقارنة غم على التوالي ، في85.07و 1-كغم.ه5755.0و بذرة 

.غم على التوالي 81.77و1-كغم.ه5621.1و بذرة1386.33بلغت متوسطات

2007لعامالربیعيالموسمخاللنفذتحقلیةتجربةفي(2008)المحمديالحظ

ذإالشمس ،زهرةلنباتالكليالحاصلكمیة فيمعنویاً تأثیراً لهالعضویةالمادةاضافةان

بین كریم . قیاسًا بمعاملة المقارنة 1-ه.طن7.65بلغمتوسطاعلىالتسمیدمعاملةسجلت

ان 2011على نبات زهرة الشمس خالل الموسم ) في تجربة حقلیة نفذت2012وآخرون (

استخدام االسمدة العضویة كان له تأثیر معنوي في صفات عدد البذور في القرص ووزن 

جلت معاملة التسمید اعلى ذ سالنبات الواحد والحاصل الكلي ، إو حاصلبذرة1000

على التوالي 1-طن.ه4.316و غم80.93وغم64.88وةبذر 1309بلغت المتوسطات

غم و 40.07غم و 46.81وبذرة953قیاسًا بمعاملة المقارنة التي سجلت المعدالت 

.1-طن.ه2.137
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على نبات زهرة الشمس خالل ) في تجربة حقلیة نفذت2010الحظ یاسین وآخرون (

الحاصل الكلي بالمادة العضویة له تأثیر على صفةان استخدام التسمید 2007الموسم 

بمعاملة المقارنة قیاساً 1-میكاغرام.ه7.65بلغ ذ سجلت معاملة التسمید متوسطللنبات ، إ

.1-میكاغرام.ه6.40بلغ التي سجلت متوسط

على نبات زهرة الشمس ) في تجربة حقلیة نفذتJabeen)2009و Ahmadبین  

100في القرص ووزن له تأثیر معنوي في صفة عدد البذوراالسمدة العضویة ان استخدام 

غم للصفتین على التوالي ، 6.0و بذرة560بلغ معاملة التسمید متوسطذ سجلت، إبذرة

غم للصفتین على التوالي.5.2وبذرة398بلغ بمعاملة المقارنة التي سجلت متوسطقیاساً 

: النوعیةالحاصلمكوناتفيالهیومكبحامضالتسمیدمستویاتتأثیر14-2

دام التسمید بالمادة العضویة ادى الى زیادة معنویة في بین العدید من الباحثین ان استخ

و Ahmadذ وجد . إالنسبة المئویة للزیت والبروتین في بذور زهرة الشمسمتوسط

Jabeen)2009ان استخدام االسمدة على نبات زهرة الشمس ،) في تجربة حقلیة نفذت

ذ سجلت معاملة التسمید حاصل الزیت في القرص ، إي في متوسطبشكل معنو العضویة اثر

الحظ كریم وآخرون غم .8.2املة المقارنة التي سجلتغم قیاسًا بمع12.5بلغ متوسط

في النسبة له تأثیٌر معنويَ ) ان اضافة المادة العضویة لنبات زهرة الشمس كان2012(

لهذه ذ سجلت معاملة التسمید اعلى متوسطللزیت وحاصل الزیت في البذور ، إالمئویة

عاملة المقارنة للصفتین على التوالي قیاسًا بم1-طن.ه1.492% و 44.50الصفات بلغ

وآخرون Poudinehوجد .على التوالي1-طن.ه0.951% و38.50التي سجلت

على نبات زهرة الشمس ان استخدام التسمید بحامض ) في تجربة حقلیة نفذت2015(

سجلت معاملة التسمیدذحاصل الزیت ونسبة الزیت ، إمتوسطالهیومك له تأثیر معنوي في
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ین سجلت معاملة المقارنة، في حللصفتین على التوالي%84.40و1-كغم.ه771.55

.التواليعلى %52.38و 1-كغم.ه739.86

ان2011-2012الموسمخاللنفذتحقلیةتجربةفي(2013)الحظ الخزاعي

االوراقمحتوىفيمعنويَ تأثیرٌ لهكان-1لتر.مل4المستوىعندالهیومكحامضاستخدام

بینما1-غم100ملغم.37.52بلغمتوسطاعلىالتسمیدمعاملةسجلتذالكلوروفیل ، إمن

) في 2014وآخرون (El-Mekser. وجد 1-غم.100ملغم32.60المقارنةمعاملةسجلت

دراسة تأثیر حامض الهیومك على نبات الذرة الصفراء خالل الموسم تجربة حقلیة نفذت ل

2013الزراعي  - ادى الى تسجیل اعلى محتوى من قدان استخدام حامض الهیومك2012

املة المقارنة التي سجلت اقل متوسطبمعقیاسًا % 4.36و 4.15البروتین والزیت بلغ 

% على التوالي .3.62و10.07للصفتین بلغ 

2012خالل الموسمین) في تجربة حقلیة نفذتAL-Doghacgi)2012وجد 

2013 لنسبة ومات) قد ادى الى تسجیل اعلى متوسط لان استخدام السماد العضوي (هی-

نسبة ذ بلغ متوسط، إللنبات الواحد وحاصل الزیت الكليالمئویة للزیت وحاصل الزیت 

غم وحاصل الزیت 16.5و 14.7% ، حاصل زیت النبات الواحد 30.6و 28.8الزیت 

وآخرون Bakry. الحظ للموسمین على التوالي1-كغم.ه591.0و527.8الكلي 

ان استخدام التسمید بحامض الهیومك قد 2012في الموسم ) في تجربة حقلیة نفذت2013(

ذ سجلت معاملة ، إالكلينسبة البروتین وحاصل البروتینكان له تأثیرًا معنویًا في صفتي 

.1-كغم.فدان238.84بلغ الكليوحاصل بروتین%10.48التسمید اعلى نسبة بروتین بلغ 
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Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل - 3

: موقع التجربة 1- 3

في خاصحقل زراعيضمن2015الموسم الربیعي خاللتجربة حقلیةتم تنفیذ 
، إذ یبعد هذا القضاء عن بغداد محافظة دیالى- الخالص الواقعة شمال مدینة بعقوبة قضاء

.)44.5219807والطول 33.8430542كم ( خطوط العرض 55حوالي 

تصمیم التجربة : 2-3

)(القطاعات العشوائیة الكاملة تصمیم عاملیة وفقتجربةنفذت RCBD

Randomized Complete Block Design لدراسة تأثیر التسمید الورقي بالحدید

ةبثالثو ،اسحاقيهما شموس و فین من زهرة الشمس صنالمخلبي وحامض الهیومك في

وبداخل كل وحدة 2م2× 23م6مساحة الوحدة التجریبیة الواحدةكانتإذ ، مكررات

المسافة أما،سم75م والمسافة بین خط وآخر2طول الخط الواحد ،تجریبیة أربعة خطوط

م 2ترك مسافة مع ، 1-نبات.ه44.666بكثافة نباتیة سم30كانت فأخرىبین جوره و

.التجریبیةبین المكررات على طول الوحدات

الحقل قبل تنفیذ التجربةتربةتحلیل :3-3

سم0-30، وللعمقینوبصورة عشوائیةتم الحصول على عینات تربة مركبة من الحقل

2منخل قطر فتحاته خالل مررت من ، وطحنت ثم ا هوائیً العینةجففت،سم30-60و

ة المسح الجیولوجي العراقي في شركة ابن سینا العامة وهیئفي مختبراتوتم تحلیلها،ملم

وكما موضح في الجدول لتربة الدراسةصفات الفیزیائیة والكیمیائیةالبعض تحدیدلبغداد 

)1(.
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بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة)1الجدول (

الوحدةالقیاسةالصفت

pH)1:1(7.75تفاعل التربة درجة 1

1-دیسیسمینز.مترEC)1:1(2.16التوصیل الكهربائي 2

3

التربةمفصوالت

تربة-1غم.كغم160طین

تربة-1غم.كغم320غرین4

تربة-1غم.كغم520رمل5

ةمزیجالنسجة6

تربة -1غم.كغم5المادة العضویة7

50Ppmالنیتروجین الجاهز8

500pmPالفسفور الجاهز9

1610pmPالبوتاسیوم الجاهز10

معامالت التجربة : 4-3

-:تضمنت التجربة

األصناف:أوًال 

زھرة الشمس وھما شموس واسحاقيمحصولاستعمل في ھذه الدراسة صنفین من

، إذ والتي تم الحصول على بذورھما من دائرة البحوث الزراعیة / قسم البحوث والدراسات 
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، في 31/3/2001تم استنباط الصنف شموس من قبل مركز اباء لألبحاث الزراعیة في 

راعة في حین تم استنباط الصنف اسحاقي من قبل مدیریة المحاصیل الصناعیة / وزارة الز 

21/2 /2013.

التسمید:اثانیً 

% حدید)Fe-EDTA)6الحدید المخلبي -أ

إضافتهتمَّ و ،1-رلت.Feملغم200و 100و 0وبثالثة تراكیز هيارشً ستخدما

ایومً 35بعد إضافتهافقد تمَّ الدفعة الثانیةأما ،ایومً 30ـبعد اإلنبات بـاألولىعلى دفعتین 

بالماء على الجزء إذابتهالحدید المخلبي بعد لول المغذي منأضیف المح.األولىمن الدفعة 

وبواقع تفاع درجات الحرارةلتالفي ار الخضري للنبات حتى البلل التام في الصباح الباكر

ضیفت أو لتر10تم استخدام مرشة سعة ر.التزهیالنمو الخضري وتيمرحلإثناءفي تینرش

لول لتر مع المح10لكل 3سم1.5مادة ناشرة هي مسحوق الصابون السائل (الزاهي) بمقدار 

املة المقارنة فقد رشت ما معأ، )2007خرون،آ(العبادي و ولجمیع الوحدات التجریبیة المغذي

.فقطالمادة الناشرة المضاف لهبالماء 

% هیومك)Humic acid)80حامض الهیومك- ب

على التربة إلىإضافته، الذي تمَ 1-.لترغم2و1و0تراكیز هي ةبثالثاستخدم 

من ایومً 35بعد فقد تم إضافتهاالدفعة الثانیةأما ایومً 30بعد اإلنبات بـ األولىدفعتین 

مكررات وبذلك ةوكررت كل معاملة ثالثمعاملة18المعامالتعدد ، لذا بلغ األولىالدفعة 

.وحدة تجریبیة 54لدیناأصبح
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العملیات الزراعیة :5-3

بحراثتها بالمحراث المطرحي القالب ولمرتین تجربةالمخصصة للاألرضئةتم تهی

.الى الواحقسمت أرض التجربة ثمالقرصیة ،األمشاطونعمت باستخدام ،متعامدتین

لى شكل سماد ع1-. هNكغم 240النتروجین بكمیةبسمدت جمیع الوحدات التجریبیة

اما السماد الفوسفاتي مرحلة االستطالة ومرحلة التزهیر، فيتینوبواقع دفعN%46)الیوریا (

على شكل سماد السوبر فوسفات الثالثي 1-. هكتارP2O5كغم 180بكمیة فقد اضیف

)21%(Pالبوتاسي، اما السمادوبحسب التوصیة السمادیةوبواقع دفعة واحدة عند الزراعة

) وبواقع K%41.5على شكل كبریتات البوتاسیوم (1-كغم.هكتار120بكمیة فقد اضیف

في الحقل بتاریخ بذورتم زراعة ال. ستطالة ومرحلة التزهیردفعتین في مرحلة اال

كان و ،تغطیتها بطبقة من التربة و في الجورة الواحدةبذور3وبواقعا دویً ی2015/2/20

ت الى نبات واحد عند وصول فثم خف،من الزراعةایومً 9-11موعد بزوغ النباتات بین 

تم ري،)سم على األقل4یبلغ طول الورقةحقیقیة (أوراقأربعمرحلة ظهور إلىالنباتات 

، ریة13بحدود خالل موسم النموعدد الریات، وبلغأرض التجربة قبل الزراعة ریة التعییر

اجراء الریة الثانیة عن طریق قبل تمتالتي منها الترقیع و و لیات الخدمة الزراعیةعمنفذت

التي لم یحصلجورالتهملیة اإلنبات بإعادة زراعساعة لتسهیل ع24بالماء لمدة بذورالنقع

دغال الحولیة مع االستمرارالتعشیب الیدوي للتخلص من األراءإج، وكذلك فیها اإلنبات 

وذلك10/6/2015في تاریخ الحصادتمو ذلك ،إلىدغال كلما دعت الحاجة األةزالإب

نباتات الخطین الوسطیین للوحدات ومن مرحلة النضج إلىعندما وصلت األقراص الزهریة 

التجریبیة.
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الصفات المدروسة:6-3

نباتات تم أخذها 10النبات الفردي لمتوسط أساسالصفات التالیة تم حسابها على 

ا من الخطین الوسطیین ومن بین النباتات المحمیة لكل وحدة تجریبیة .عشوائیً 

: مؤشرات النمو1-6-3

ارتفاع النبات (سم): -1
رتفاع النبات من سطح التربة حتى قاعدة القرص الزهرياتم قیاس عند اكتمال التزهیر

1996).،الساهوكي وآخرون(

)1-الكلوروفیل الكلي (ملغم.غممحتوى - 2

مل من االسیتون 10غم من الورقة الخامسة لخمسة نباتات وأضیف لها 1وزناخذ

UV-visible Spectrophotometer، استعمل جهاز المطیاف الضوئي % 85بتركیز 

.)Goodwin ،1976نانومتر (663و 645على طولین موجیین هما 

قطر الساق (سم):-3
مرحلة التزهیر وذلك باستعمال جهاز في المنطقة الوسطیة للساق تماماتم قیاسه من

Vernier2007، (علك.(

:1-.نباتاألوراقعدد -4
ولكل نباتالتزهیرمرحلةعندالرئیسالساقعلىالموجودةاألوراقجمیعتم عد

.)1990،(الساهوكي
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):2(سمللنباتالمساحة الورقیة-5
حلة التزهیر من كل وحدة تجریبیة في مر اعشوائیً أخذتنباتات ةت كمتوسط عشر قیس

حسب المعادلة و X 0.65إذ تم حسابها بضرب مجموع مربعات عرض الورقة االقصى 

L.A:اآلتیة = 0.65 w2

)1996(الساهوكي وآخرون،

قطر القرص الزهري (سم) :- 6
تم إذ، ) Knowles ،1987القرصیة (المتضمن لألزهارقیس بالسنتمتر للجزء 

.علیها دراسة الحاصل ومكوناتهوأجریتقیاسها بعد قطفها 

:)(غمنباتالوزن الجاف لل-7
النضج الفسیولوجي ، وراق والسیقان) بعدالوزن الجاف للمجموع الخضري (األحسب

سم من سطح التربة 5من على بعدمن الخطوط الوسطیة لكل معاملة نباتعقطتمإذ

قطع  إلىماء وقطعت بالمنها وغسلت األقراصإزالةبعد ؛ )1980خرون ،آو األنصاري(

ورقیة مثقبة داخل فرن أكیاسبعدها وضعت في أسبوعینا لمدة صغیرة ثم تركت لتجف هوائیً 

).1989ضاحي،ابو (ساعة لحین ثبوت الوزن48لمدة ˚م70-65تتراوح درجة حرارته بین 

صفات الحاصل الكمیة :2-6-3
في القرص :عدد البذور- 1

أقراص لكل وحدة تجریبیة.ةمن ثالثحبوب في القرص كمعدلساب عدد التم ح

(غم):بذرة1000وزن - 2
.%15عند مستوى رطوبة طة میزان حساساسبو ممتلئةبذرة1000وزن حسب

):1-.نباتالنبات الواحد (غمحاصل- 3
.نباتات 10حاصل النبات الواحد من حاصلتوسطاخذ م
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:)-1كتار(طن.هـالحاصل الكلي4-
الكثافة xمن الحبوباتحاصل النباتمتوسطحسبت كمیة اإلنتاج الكلي على أساس 

.)2001،النباتیة بالهكتار (العامري

صفات الحاصل النوعیة :3-6-3
بشكل عشوائي ولكل معاملة لتقدیر الصفات النوعیة وهي:البذورتم اخذ عینة من 

(%):لزیت في البذورلالمئویةنسبةال-1
حسب الطریقة Soxletباستخدام جهاز بذورعلى أساس الوزن الجاف للحسبت

للمحللین الكیمیائیین كاآلتي :األمریكیةالمذكورة في الجمعیة 

العینة بذوروزن الزیت المستخلص من 
100× = ئویة للزیت %  مالنسبة ال

العینةبذوروزن 

)A.O.A.C ،1980   (

(%):البذورلبروتین في لالمئویةنسبةال-3

وآخرون Pageوهضمت بحسب طریقة مطحونبذورغم من نموذج0.2تم أخذ 

وقدرت النسبة للنتروجین في مختبر النوعیة التابع لقسم المحاصیل الحقلیة في )1982(

ثم حسبت KjeldhalMicroوبجهاز Kjeldhal/ جامعة بغداد بطریقة كلیة الزراعة

- للبروتین كاآلتي :النسبة المئویة 

.)x6.25 )1980. A.O.A.Cالبروتین %= النتروجین
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تحالیل التربة قبل الزراعة :7-3

زیائیةیالتحالیل الف: 1-7-3

:دقائق التربةحجم:1-1-7-3

Pipette  Methodالدولیة قدر التوزیع الحجمي لمفصوالت التربة بطریقة الماصة

).1965(Black) المبینة في Day)1965ا لما ورد في طبقً 

التحالیل الكیمیائیة: 2-7-3

:pHدرجة تفاعل التربة - 1
وبحسب (pH-meter)باستعمال جهاز1:1ماء :تم القیاس في راشح معلق التربة

)Page1982،وآخرون.(

:االیصالیة الكهربائیة - 2 EC

الــــــــــــــــمــعـباست1:1ءاـــــــــــمة:ــــــــالتربقـــــــــــح معلــراشيــــــفاســــالقیمـــــــــــت
Electrical(زجها Conductivity meter ( وبحسب الطریقة الواردة في)Pageوآخرون
  ،1982 (.
المادة العضویة :- 3

مع كبریتات الحدیدوز) والتسحیحWet digestion(قدرت بطریقة الهضم الرطب 

).(1982وآخرون Pageالمذكورة فيBlackوWalklyا لطریقة االمونیاكیة وفقً 

البوتاسیوم الجاهز :- 4
وقدر باستعمال 0.5Nكلورید الكالسیوم باستعمالستخلص بوتاسیوم التربة الجاهز ا

.) 1982(وآخرینPageورد في ) كماFlame Photometerجهاز اللهب (

النتروجین الجاهز :- 5
وقدر أیون األمونیوم 2Nكلورید البوتاسیومستخلص النتروجین الجاهز بمحلول ا

بالتقطیر باستعمال جهاز المایكروكلدال MgOستعمال اوكسید المغنیسیوم اب
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)Microkjeldahlستعمال سبیكة (ا) و اختزال أیون النترات بDevarda على وفق (

).1965( Black) الموضحة في Keeney)1965وBremnerطریقة 

الفسفور الجاهز :- 6
N 0.5(بیكاربونات الصودیومباستعمالستخلص فسفور التربة الجاهز ا NaHCO3 (

8.5و pH، قدر وطور لون المستخلص باستعمال مولبیدات االمونیوم وحامض األسكوربیك

Olsenنومیتر بحسب طریقةان882الفسفور بجهاز المطیاف الضوئي على طول موجي

).1982وآخرین ( Page) الواردة في 1954(

:اإلحصائيالتحلیل :8-3

عاملیة تجربةبوصفهاANOVAالتباین تحلیلبطریقةاإحصائیالبیاناتحللت

R.C.B.D(Randomized Complete(الكاملةالعشوائیةالقطاعاتتصمیمضمن

Block Design،معنويفرقاقلاختبارواستعمالL.S.Dمتوسطاتلمقارنة

وتم ).1990،ووهیب الساهوكي(0.05احتمالیةمستوىتحتالمدروسةالمعامالت

).SAS )SAS ،2001االحصائي الجاهز برنامجالجراء التحلیل باستخدام إ
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الفصل الرابع

Results and Discussionالنتائج والمناقشة - 4

: ارتفاع النبات (سم)1-4

ارتفاع لمعنویة في متوسطعالي ا) ان للصنف تأثیر2اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

سم قیاسًا بالصنف 220.04ذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ النبات ، إ

، ویرجع هذا االختالف %69.28وبنسبة زیادةسم118.17اسحاقي الذي اعطى متوسط بلغ 

المعنوي بین االصناف الى االختالف الوراثي ومدى القابلیة الوراثیة للصنفین في االستجابة 

) .2011وآخرون ، للتأثیرات البیئیة (حمزة 

وق معنویة عالیة وجود فر الحدید المخلبي فقد تبیناما عند استخدام مستویات التسمید ب

سم 167.97متوسطًا بلغ 1-.لترFeملغم200ذ اعطى التركیز هذه الصفة ، إمتوسطاتفي

، یعود %9.23وبنسبة زیادة سم 153.77قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط بلغ 

السبب الى تأثیر الحدید في الفعالیات الحیویة من خالل تأثیره في نشاط العدید من االنزیمات 

الى زیادة ارتفاع ها وزیادة طول السالمیات مما ادىودوره في نشاط الخالیا المرستیمیة وانقسام

) .Ganesan ،1997و Prakashالنبات (

التسمید بحامض منستویاتمعنویة عند استخدام مالعالیةفروقبینت النتائج وجود

سم قیاسًا بمعاملة المقارنة التي 162.27متوسطًا بلغ 1-غم.لتر2ذ اعطى التركیز الهیومك ، إ

.%3.54وبنسبة زیادة سم 156.71اعطت متوسط بلغ 
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با2جدول ( 
ف والتداخل بینها في متوسط ارتفاع النبات (سم)صنوال

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

0189.52195.79199.62194.98
100194.79190.13197.89194.27

200207.08210.52215.02210.87

اسحاقي

0109.50113.12115.09112.57

100118.79115.75116.09116.87

200120.62123.45131.12125.06

L.S.D.n.s3.52

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

197.13198.81204.18200.04شموس

116.30117.44120.77118.17اسحاقي

L.S.D.n.s2.03

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

0149.51154.46157.35153.77

100156.79152.94156.99155.57

200163.85166.99173.07167.97

L.S.D.n.s2.49

.156.71158.13162.272.49L.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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إذ یعمل الهیومك على زیادة تطور الكلوروفیل وتجمع السكریات واالنزیمات واالحماض االمینیة 

االوكسینات في انقسام الخالیا وزیادة معدل النمو ، فتأثیر حامض الهیومك مشابه لتأثیر 

) .2002وآخرون ، Nardi( الخضري مما ینعكس على زیادة ارتفاع النبات 

فقد تبین توافر فروق یات التسمید بالحدید المخلبيلتداخل الثنائي بین الصنف ومستو اما ا

X200ثنائي صنف شموس ذ اعطى التداخل الفي صفة ارتفاع النبات ، إمعنویة عالیة

X0سم قیاسًا بالتداخل الثنائي صنف اسحاقي .87210اعلى متوسط بلغ 1-.لترFeملغم

ویرجع سبب ،% 87.32بنسبة زیادة وسم 112.57الذي اعطى متوسط بلغ 1-.لترFeملغم

للحدید في العدید من العملیات الحیویة في النبات فهو عنصر اساس في بناء ذلك الى اثر

الكلوروفیل وتعتبر البروتینات الحاویة على الحدید مهمة في تفاعالت نقل االلكترون في عملیة 

البناء الضوئي مما یؤدي الى زیادة كفاءة البناء الضوئي فینعكس ذلك على زیادة معدالت نمو 

) .2012آخرون ، النبات ( شلش و 

تائجت الناما التداخل الثنائي بین الصنف ومستویات التسمید بحامض الهیومك فقد بین

مستویات التسمید بالحدید عدم وجود فروق معنویة وكذلك الحال بالنسبة للتداخل الثنائي بین

اما التداخل الثالثي بین الصنف ومستویات التسمید بالحدید .المخلبي وحامض الهیومك

ان التداخل الثالثي الجدول عدم وجود فروق معنویة االالمخلبي وحامض الهیومك فقد بین

لهذه الصفة بلغ قد اعطى اعلى متوسط1-غم.لتر1X2-.لترFeملغمX200صنف شموس 

الذي 1-غم.لتر1X0-.لترFeملغمX0سم قیاسًا بالتداخل الثالثي صنف اسحاقي 215.02

.%96.36بنسبة زیادة و سم109.50اعطى متوسط بلغ 
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)1-: محتوى الكلوروفیل الكلي في الورقة (ملغم.غم2- 4

تأثیرًا عالي المعنویة في محتوى ) ان للصنف3اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

قیاسًا 1- ملغم.غم2.25بلغ اً اعطى الصنف شموس متوسطذإ، الكلي كلوروفیلالمن االوراق

، ویرجع %31.57بنسبة زیادة 1-ملغم.غم1.71ًا بلغبالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط

ان كما تبین. سبب ذلك الى تفوق الصنف شموس في صفة االرتفاع والمساحة الورقیة 

الكلي ، إذ كلوروفیلالفي محتوى ًا عالیاً معنویاً لها تأثیر تویات التسمید بالحدید المخلبي كانمس

قیاسًا بمعاملة المقارنة التي 1-ملغم.غم2.40متوسط بلغ 1-.لترFeملغم100اعطى التركیز 

ویرجع سبب ذلك الى % ، 29.72وبنسبة زیادة بلغت 1-ملغم.غم1.85اعطت متوسط بلغ 

اهمیته في عملیة البناء الضوئيوهذا یوضح أثر الحدید في زیادة محتوى الكلوروفیل

)Mohamedاذ یساعد الحدید في تكوین المركبین )2003،وآخرون ،- amino

Laevulinic وprotochlorophyllic وهما مركبان اساسیان في سلسلة بناء الكلوروفیل

1.68متوسطًا بلغ 1-.لترFeملغم200، في حین اعطى التركیز )2000(النعیمي ، 

والذي لم یختلف معنویًا عن معاملة المقارنة ویرجع سبب ذلك الى بدایة التأثیر 1-ملغم.غم

االنزیماتفيخللحدوثنتیجةوتحطیمهاالكلوروفیلجزیئةهدمالىادىوالذيالسلبي للحدید

Phytolمجموعةیعطيالذي Chlorophyllaseانزیموخاصةالجزیئةهذهتكوینفيالداخلة

.)2008،وخیتيالعودة( مغنسیوموذرة
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تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : 3جدول (
)1-غمفي الورقة (ملغم.والصنف والتداخل بینها في متوسط  محتوى الكلوروفیل الكلي

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

02.242.412.512.39

1002.442.512.572.51

2002.011.601.931.85

اسحاقي

01.311.321.351.32

1002.122.202.542.28

2001.601.111.861.52

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

2.172.232.342.25شموس

1.671.541.911.71اسحاقي

L.S.D.n.s0.26

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

01.771.861.931.85

1002.282.352.552.40

2001.811.351.891.68

L.S.D.n.s0.32

.1.951.862.12n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى



Results and Discussion47النتائج والمناقشة                                      

) عدم توافر فروق معنویة 12فقد بین الجدول (د بحامض الهیومكاما مستویات التسمی

في متوسط محتوى الكلوروفیل الكلي . كما یبین الجدول ان جمیع التداخالت الثنایة غیر 

معنویة وكذلك الحال بالنسبة للتداخل الثالثي .

: قطر الساق (سم)3-4

تأثیرًا عالي المعنویة في صفة قطر ) ان للصنف4اظهرت النتائج الواردة في الجدول (

سم قیاسًا بالصنف 2.63ذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط بلغ إ،الساق في زهرة الشمس

، ویرجع ذلك الى تفوق % 63.35بنسبة زیادة و سم1.61اسحاقي الذي اعطى متوسط بلغ 

الصنف شموس في صفة محتوى الكلوروفیل الكلي مما ادى الى زیادة معدالت البناء الضوئي 

.فینعكس ذلك على زیادة نمو النبات 

لها تأثیر عالي المعنویة ان استخدام مستویات التسمید بالحدید المخلبي كان بین الجدولی

سم قیاسًا 2.34متوسطًا بلغ 1-.لترFeملغم100ذ اعطى تركیز الحدید ، إفي هذه الصفة

یعود ذلك الى ،% 25.13وبنسبة زیادة سم 1.87بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسطًا بلغ 

، أثر الحدید في زیادة محتوى الكلوروفیل ، الذي یؤدي الى زیادة كفاءة عملیة البناء الضوئي

للنبات وذلك اما عن طریق اشتراكه العدید من الفعالیات الحیویةفضًال عن دور الحدید في

، وهذا سوف الى زیادة عدد وحجم الخالیاالمباشر بوصفه جزءًا تركیبًا لمواد النبات وهذا یؤدي

( ابو یدفع بزیادة معدالت النمو، والذي انعكس بشكل واضح على زیادة معدالت قطر الساق

.)2010خمرة وعباس ، 

بینت النتائج عدم توافر فروق معنویة عند دراسة جمیع التداخالت الثنائیة وكذلك الحال 

.بالنسبة للتداخل الثالثي بین الصنف ومستویات التسمید بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با4جدول (
نها في متوسط  قطر الساق (سم)ف والتداخل بیوالصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

02.352.332.422.37

1002.712.943.012.88

2002.622.732.592.64

اسحاقي

01.321.251.551.38

1001.651.861.911.80

2001.631.731.591.65

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

2.562.672.672.63شموس

1.531.611.681.61اسحاقي

L.S.D.n.s0.10

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

01.841.791.991.87

1002.182.402.462.34

2002.122.232.092.15

L.S.D.n.s0.12

.2.042.142.18n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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1-: عدد االوراق . نبات 4-4

في صفة عدد ) ان للصنف تأثیر عالي المعنویة5اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

ورقة 27.93ذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ ، إفي النبات االوراق 

، ویعود %29.78وبنسبة زیادة ورقة 21.52قیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط 

تفوق الصنف شموس في صفة ارتفاع النبات مما ادى الى زیادة عدد االوراق سبب ذلك الى

. بسبب زیادة عدد السالمیات في الساق

خدام مستویات التسمید عند استعالیة في هذه الصفةفروق معنویةتوافرالجدولبین

قیاسًا بمعاملة ورقة27.49متوسطًا بلغ 1-.لترFeملغم200ذ اعطى التركیز بالحدید ، إ

ویرجع سبب ذلك ،% 18.03وبنسبة زیادة ورقة 23.29المقارنة التي اعطت متوسطًا بلغ 

) مما ساعد على 2(جدول 1-.لترFeملغم200الى زیادة ارتفاع النبات عند استخدام التركیز 

زیادة عدد االوراق وهذا ما یسمى بهندسة النبات أي التوزیع المناسب في شكل النبات والذي 

بینت النتائج عدم ظهور فروق ) .Li ،2008و Wangیشمل ارتفاع النبات وعدد االوراق ( 

اظهروراق ،معنویة عند دراسة تأثیر مستویات التسمید بحامض الهیومك في صفة عدد اال

وكذلك الحال بالنسبة ةالثنائیتالتداخالجمیعتأثیرعدم وجود فروق معنویة عند دراسة الجدول

.للتداخل الثالثي
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) : تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك5جدول (
1-ف والتداخل بینها في متوسط  عدد االوراق . نبات والصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

024.6225.5527.0925.75

10028.4624.8627.2826.86

20030.0131.2732.2531.18

اسحاقي

020.8920.4221.1620.82

10020.0019.6420.2019.95

20022.7624.0624.5723.80

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

27.7027.2328.8727.93شموس

21.2221.3721.9821.52اسحاقي

L.S.D.n.s1.43

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

022.7622.9824.1223.29

10024.2322.2523.7423.40

20026.3927.6728.4127.49

L.S.D.n.s1.75

.24.4624.3025.42n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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)2: المساحة الورقیة (سم5-4

في صفة المساحة اً عالیًا معنویاً تأثیر للصنف) ان 6بینت النتائج الواردة في الجدول (

قیاسًا بالصنف اسحاقي 2سم5794.7ذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط بلغ الورقیة ، إ

، ویرجع سبب هذه %151.95وبنسبة زیادة 2سم315.04الذي اعطى متوسط بلغ 

االختالفات المعنویة بین االصناف الى اختالف الطبیعة الوراثیة للصنفین ومدى استجابة 

للتأثیرات البیئیة .الصنفین 

وق معنویة وجود فر اما عند استخدام مستویات التسمید بالحدید المخلبي قفد بینت النتائج

2سم639.77بلغ متوسطاعلى 1-.لترFeملغم100التركیز ذ اعطىعالیة في هذه الصفة ، إ

ذ ان إ% ،24.07وبنسبة زیادة 2سم515.64قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط بلغ 

استخدام الحدید المخلبي یؤدي الى زیادة محتوى الكلوروفیل في االوراق الضروري لرفع كفاءة 

الضروري الستطالة الخالیا Tryptophanعملیة البناء الضوئي وتكوین الحامض االمیني 

200اال ان التركیز ) .1998وآخرون ، Cakmakوبالتالي زیادة المساحة الورقیة (

، ویرجع سبب ذلك الى 2سم509.27قد اعطى اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 1-.لترFeملغم

حسابعلىسیكون النباتحاجةفوقالحدیدتركیززیادةبدایة التأثیر السلبي للحدید ، إذ ان

علىینعكسوالذيالعناصرهذهتوازنفيخللحدوثالىیؤديممااخرىعناصرامتصاص

سلبیًا في المساحة الورقیة .فأثرالنباتداخلالفسلجیةالعملیات



Results and Discussion52النتائج والمناقشة                                      

) : تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 6جدول (
)2والصنف والتداخل بینها في متوسط  المساحة الورقیة (سم

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

0727.90732.70764.37741.65

100860.86930.59947.56913.00

200718.53739.17731.13729.61

اسحاقي

0281.67292.77294.44289.62

100339.53365.50394.63366.55

200281.47284.98300.39288.94

L.S.D.n.s17.10

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

769.09800.82814.35794.75شموس

300.89314.41329.82315.04اسحاقي

L.S.D.n.s9.87

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

0504.79512.73529.41515.64

100600.20648.04671.10639.77

200500.00512.08515.76509.27

L.S.D.20.9512.09

.534.99557.61572.0812.09L.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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عند دراسة تأثیر مستویات التسمید بحامض عالیةفروق معنویةتوافراظهرت النتائج

قیاسًا 2سم572.08بلغ اً طمتوس1-غم.لتر2ذ اعطى التركیز یة ، إفي المساحة الورقالهیومك

، ویعود سبب % 6.83وبنسبة زیادة 2سم534.99بلغبمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط

زیادة امتصاص الماء ذلك الى أثر حامض الهیومك في زیادة نفاذیة االغشیة الخلویة وبالتالي 

ذ یعمل حامض الهیومك على زیادة جاهزیة العناصر الغذائیة الصغرى والكبرى إوالمغذیات ، 

والسیما النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والتي تؤثر في العدید من الفعالیات الحیویة مما ینعكس 

) .Munir ،2006على زیادة المساحة الورقیة (

وجود فروق معنویة عالیة عند دراسة تأثیر التداخل الثنائي بین الصنف الجدولنفسبین

X100ذ اعطى التداخل الثنائي صنف شموس ویات التسمید بالحدید المخلبي ، إومست

X0قیاسًا بالتداخل الثنائي صنف اسحاقي 2سم913.00اعلى متوسط بلغ 1-.لترFeملغم

ویرجع سبب ذلك الى ان النبات في ، 2سم288.94الذي اعطى متوسط بلغ 1-.لترFeملغم

هذه المعاملة وفر قدر كبیر من الغذاء لیذهب الى االوراق فیزید من مساحتها بدال من استغالله 

) زاد من 5) ومن جانب اخر قلة عدد االوراق في هذه المعاملة (جدول2في ارتفاع النبات (جدول

توجد عالقة عكسیة بینهما .المساحة الورقیة اذ

التداخل الثنائي بین الصنف ومستویات اظهر الجدول عدم توافر فروق معنویة عند دراسة 

توافر فروق معنویة عالیة في هذه الصفة . في حین اظهر الجدولالتسمید بحامض الهیومك 

اعطىذإ،امض الهیومك بالحدید المخلبي وحالتداخل الثنائي بین مستویات التسمید عند دراسة

بمعاملة قیاسًا 2سم671.10متوسطًا بلغ 1-غم.لتر1X2-.لترFeملغم100الثنائيالتداخل

ى ویرجع السبب ال،% 32.94بنسبة زیادة 2سم504.79متوسط بلغ المقارنة التي اعطت 
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التداخل . كما زداد عند تأثیر كل من الحدید المخلبي وحامض الهیومك بشكل منفرد والذي ا

فروق معنویة في هذه الصفة عند دراسة تأثیر التداخل الثالثي بین الصنف عدم توافروتبین

ف شموس ذ اعطى التداخل الثالثي صنومك ، إومستویات التسمید بالحدید المخلبي وحامض الهی

X100ملغمFe1-.لترX2التداخل الثالثي بقیاساً 2سم947.56متوسط بلغ 1-غم.لتر

متوسط بلغ الذي اعطى اقل 1-غم.لتر1x0-.لترFeملغمX200صنف اسحاقي 

امتصاصفيخلالً احدثالذيبدایة التأثیر السلبي للحدید ویرجع السبب الى،2سم281.47

ملغم100التركیزعندالحدیدمنبحاجتهیكتفيالنباتانیعنيوهذا،وتوازنهاالعناصر

Fe.1- لتر.

(سم)الزهري: قطر القرص6-4

بشكل عالي المعنویة في صفة ) ان الصنف اثر7اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

سم 19.99، اذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ قطر القرص الزهري

، ویرجع %35.34وبنسبة زیادة سم14.77لصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط بلغ قیاسًا با

.صنافى طبیعة االختالف الوراثي بین األسبب ذلك ال

ًا معنویة عالیة في فروقتوافرالحدید المخلبي فقد اظهرت الجدولاما مستویات التسمید ب

سم قیاسًا 19.37بلغ اً متوسط1-.لترFeملغم100التسمید بتركیز ذ اعطىهذه الصفة ، إ

ویرجع% ، 18.76سم وبنسبة زیادة بلغت 16.31متوسط بلغ بمعاملة المقارنة التي اعطت

الورقیةوالمساحةالساقبقطرالمتمثلةالنمومؤشراتزیادةفيالحدیددورالىالتفوقهذسبب

).5و 3عند نفس التركیز( الجدول 
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با7جدول (
(سم)الزهريف والتداخل بینها في متوسط  قطر القرص والصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

018.3718.6419.3018.77

10021.7322.1623.5022.46

20018.4318.9618.8618.75

اسحاقي

013.7313.7614.1013.86

10015.4016.5016.9316.27

20013.4714.3014.7314.16

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

19.5119.9220.5519.99شموس

14.2014.8515.2514.77اسحاقي

L.S.D.n.s0.57

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

016.0516.2016.7016.31

10018.5619.3320.2119.37

20015.9516.6316.8016.46

L.S.D.n.s0.70

.16.8517.3917.90n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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فروق معنویة في قطر القرص عند دراسة مستویات التسمید بینت النتائج عدم توافر

سم قیاسًا بمعاملة 017.9بلغ متوسط1-غم.لتر2بحامض الهیومك ، إذ اعطى التركیز 

سم . كما وبینت النتائج عدم توافر فروق معنویة عند 16.85المقارنة التي اعطت متوسط بلغ 

دراسة تأثیر جمیع التداخالت .

: الوزن الجاف للنبات (غم)7-4

) ان للصنف تأثیر عالي المعنویة في الوزن الجاف 8اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

غم 173.93اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ رة الشمس ، إذلنبات لزه

تفوق غم ، یعود سبب ذلك الى 53.04قیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط بلغ 

فینعكس الصنف شموس في صفة ارتفاع النبات وقطر الساق وعدد االوراق والمساحة الورقیة

.ذلكعلى زیادة الوزن الجاف

ویات التسمید توافر فروق معنویة عالیة في هذه الصفة عند استخدام مستالجدولبین

غم قیاسًا 141.94متوسطًا بلغ 1-.لترFeملغم200ذ اعطى التركیز بالحدید المخلبي ، إ

% ، ویرجع 49.23غم وبنسبة زیادة بلغت95.11بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط بلغ 

بارتفاع النبات وعدد االوراق المتمثلةالنمومؤشراتزیادةفيالحدیددورالىالتفوقهذسبب

كمیة زیادة، وكذلك یرجع السبب الى دور الحدید في)5و2عند نفس التركیز ( جدول 

زیادة مما انعكس علىدة قدرة النبات على امتصاص الضوءلى زیاذلك عالكلوروفیل ، وانعكس

(الفالحي وزن النبات الجاف، وهذا ادى الى ارتفاع متوسطجكفاءة عملیة البناء الضوئي

.)2013والخزرجي ، 
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك مستویات التسمید الورقي با) : تأثیر 8جدول (
ف والتداخل بینها في متوسط  الوزن الجاف للنبات (غم)والصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

0120.33149.67157.33142.44

100141.33158.00174.00157.78

200200.33227.67236.67221.56

اسحاقي

044.0048.3351.0047.78

10045.6747.3354.0049.00

20060.0062.3364.6762.33

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

154.00178.44189.33173.93شموس

49.8952.5656.5653.04اسحاقي

L.S.D.n.s25.04

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

082.1799.00104.1795.11

10093.50102.67114.00103.39

200130.17145.00150.67141.94

L.S.D.n.s30.67

.101.94115.56122.94n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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) عدم توافر فروق معنویة عند دراسة تأثیر مستویات التسمید بحامض 8واظهر الجدول (

في هذه الصفة . كما وبینت النتائج عدم توافر فروق معنویة عند دراسة جمیع الهیومك

التداخالت الثنائیة وكذلك التداخل الثالثي .

في القرص : عدد البذور8-4

بشكل عالي المعنویة في صفةثر) ان الصنف أ9اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

1278.54اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ ذفي القرص، إعدد الحبوب

وبنسبة زیادة بلغت  حبة1024.00بلغقیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسطحبة

ویعود سبب ذلك الى تفوق الصنف شموس في صفة قطر القرص الزهري وهذا ،24.85%

.ینعكس على زیادة عدد البذور 

ویات توافر فروق معنویة عالیة في هذه الصفة عند دراسة تأثیر مستاظهر الجدولكما

1263.67متوسط بلغ 1-.لترFeملغم100ذ اعطى تركیز الحدید التسمید بالحدید المخلبي ، إ

16.63وبنسبة زیادة بلغت حبة1083.48قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط بلغ حبة

، یعود سبب ذلك الى ان الحدید یعمل على تنظیم عمل الهرمونات النباتیة التي تشجع نمو %

االعضاء التكاثریة وتزید من عدد منشآت االزهار وتزید من اخصابها مما ینعكس على زیادة 

.) Eskandri ،2011( عدد الحبوب

م توافر فروق معنویة في ) عد9اما مستویات التسمید بحامض الهیومك فقد بین الجدول (

هذه الصفة وكذلك الحال بالنسبة لجمیع التداخالت الثنائیة والثالثیة .
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) : تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 9جدول (
)1-(بذرة.قرصفي القرصتداخل بینها في متوسط  عدد اابذوروالصنف وال

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

01176.301210.201219.301201.96

1001343.701420.301429.001397.67

2001266.701217.701223.701236.00

اسحاقي

0390.00971.90993.10965.00

1001077.301116.701195.001129.67

2001017.00879.301035.70977.33

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

1262.221282.741290.671278.54شموس

989.311008.111074.571024.00اسحاقي

L.S.D.n.s98.88

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

01053.201091.101106.201083.48

1001210.501268.501312.001263.67

2001141.801048.501129.701106.67

L.S.D.n.s121.11

.1135.171136.031182.62n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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بذرة1000وزن 9-4

بشكل عالي المعنویة في ) ان الصنف اختلف10الجدول (اظهرت النتائج المبینة في

غم 97.49وس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ م، اذ اعطى الصنف شحبة1000وزن صفة

، وسبب %55.11بنسبة زیادة غم و 62.85ًا بلغقیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط

ذلك یرجع الى تفوق الصنف شموس في صفة المساحة الورقیة وهذا ادى الى ارتفاع معدالت 

.البناء الضوئي وبالتالي زیادة تجهیز البذور الناشئة بالغذاء المصنع

1000بینت النتائج ان لمستویات التسمید بالحدید تأثیر عالي المعنویة في صفة وزن 

غم قیاسًا بمعاملة لمقارنة 89.53متوسط بلغ 1-.لترFeملغم100كیز ذ اعطى التر ، إحبة

200في حین اعطى التركیز ،%618.2وبنسبة زیادة غم75.70التي اعطت متوسط بلغ 

خلالً سببالذيللحدیدالتأثیر السلبي غم ویرجع ذلك الى75.28اقل متوسط بلغ 1-.لترFeملغم

الحدیدمنبحاجتهیكتفيالنباتانیعنيوهذامصباتهاالىالضوئيالبناءنواتجنقلعملیةفي

.1-لتر.Feملغم100الثانيالتركیزعند

) عدم توافر فروق معنویة عند دراسة تأثیر مستویات التسمید 10بینما اظهر الجدول (

الجدول ان جمیع التداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي غیر اظهربحامض الهیومك ، كما 

معنویة.



Results and Discussion61النتائج والمناقشة                                      

) : تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 10جدول (
(غم)بذرة1000اخل بینها في متوسط  وزن والصنف والتد

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

090.5690.7392.3391.21

100104.50108.65121.83111.66

20086.2990.1692.3389.59

اسحاقي

057.3061.1462.1560.20

10064.5067.7669.9667.41

20059.2060.7362.9660.96

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

93.7896.51102.1697.49شموس

60.3363.2165.0262.85اسحاقي

L.S.D.n.s6.35

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

073.9375.9477.2475.70

10084.5088.2195.9089.53

20072.7475.4577.6475.28

L.S.D.n.s7.77

.77.0679.8683.59n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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)1-: حاصل النبات الواحد (غم.نبات10-4

حاصل عالي المعنویة فياً تأثیر ) ان للصنف11اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

121.44اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ النبات الواحد لزهرة الشمس ، إذ

بنسبة زیادة و 1-.نباتغم63.55بلغقیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط1-.نباتغم

الصنف شموس كان افضل من الصنف اسحاقي في صفة ذا الى ان، یرجع سبب ه91.09%

اما.حبة1000بالقرص ووزن وعدد الحبوبوقطر القرصارتفاع النبات والمساحة الورقیة

، اذ اعطىالجدول توافر فروق معنویة عالیةد المخلبي فقد اظهرمستویات التسمید بالحدی

قیاسًا بمعاملة المقارنة التي 1-.نباتغم111.26بلغمتوسط1-.لترFeملغم100التركیز 

% ، یعود سبب ذلك الى ان رش 34.32وبنسبة زیادة 1-غم.نبات82.83اعطت متوسط بلغ 

الحدید قد ادى الى زیادة الكلوروفیل والذي انعكس في تحسین عملیة البناء الضوئي وزیادة 

) ،2011نواتجها وانتقالها الى الحبوب مما ادى الى زیادة حاصل الحبوب (السلماني وآخرون ، 

متوسط بلغ معنویًا عن معاملة المقارنة اذ اعطى لم یختلف 1-.لترFeملغم200اال ان التركیز 

الذي اثر في العملیات الحیویة جمیعها غم ویرجع سبب ذلك الى التأثیر السلبي للحدید83.39

.المسؤولة عن زیادة الحاصل

عدم توافر فروق معنویة وكذلك هرت النتائجیات التسمید بحامض الهیومك فقد اظاما مستو 

. ت التسمید بالحدید المخلبيمستویاالحال بالنسبة للتداخل الثنائي بین الصنف و 
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با11جدول (
)1-.نباتف والتداخل بینها في متوسط  حاصل النبات الواحد (غموالصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

0105.66107.52111.58108.25

100123.20150.58171.13148.30

200107.43105.32110.58107.77

اسحاقي

052.2459.0760.9657.42

10067.1874.3981.1374.23

20060.1852.9863.8759.00

L.S.D.28.42n.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

112.09121.13131.09121.44شموس

59.8662.1468.6563.55اسحاقي

L.S.D.16.419.47

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

078.9483.2986.2782.83

10095.19112.48126.12111.26

20083.8079.1487.2283.39

L.S.D.20.0911.60

.85.9891.6499.87n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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أثیر عند دراسة تحاصل النبات الواحد في عالیةفروق معنویةتوافراظهرت النتائج

التداخل الثنائي ذ اعطىإومستویات التسمید بحامض الهیومك ،الثنائي بین الصنفالتداخل 

التداخل الثنائي صنف بغم قیاسًا 131.09بلغ اً متوسط1-غم.لترX2صنف شموس 

%118.99دة بلغت وبنسبة زیاغم 59.86الذي اعطى متوسط بلغ 1-غم.لترX0اسحاقي

ونشاط الكائنات الحیة الدقیقة في التربة ألنها تفضل الوسط نمو یؤثر حامض الهیومك في ذإ،

الحامضي ، ویزید من نفاذیة االغشیة مما یؤدي الى زیادة امتصاص الماء والمغذیات وهذا یزید 

من نشاط العملیات الحیویة داخل النبات ومن ثم زیادة عملیة البناء الضوئي، وهذا یؤدي زیادة 

Camasو Albayrakنعة الى البذور، ونتیجة لذلك یزداد الحاصل (انتقال المواد الغذائیة المص

ونموها الجذوروتكوینتالبآدراونموالبذورانباتعلىالهیومكتأثیراً ، وكذلك )2005، 

وبعضوالفسفوروالكالسیومكالبوتاسیومالكبرىالعناصرامتصاصفرع وزیادةاألوتطورونمو

زیادةاسباباحدالهیومكاضافةتعتبروبذلكوالزنك ،والحدیدكالمنغنیزالصغرىالعناصر

).،وآخرون(Katkatالحاصل 2009

التداخل الثنائي بین مستویات توافر فروق معنویة عالیة عند دراسة تأثیرت انتائجاظهر 

1X-.لترFeملغم100التداخل الثنائي ذ اعطى، إالتسمید بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 

ًا بلغقیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط1-.نباتغم126.12بلغ اً متوسط1-غم.لتر2

% ، ویرجع سبب ذلك الى تأثیر كل من 66.06ت وبنسبة زیادة بلغ1-.نباتغم78.94

ان للتداخل بینت النتائجشكل منفرد والذي زاد عند التداخل.الحدید المخلبي وحامض الهیومك ب

عالیاً الثالثي بین األصناف ومستویات التسمید بالحدید المخلبي وحامض الهیومك تأثیرًا معنویاً 

1X-.لترFeملغمX100، اذ اعطى التداخل الثالثي صنف شموس النبات الواحدحاصلفي 
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X0التداخل الثالثي صنف اسحاقي بقیاسًا 1-غم.نبات171.13بلغ اً متوسط1-غم.لتر2

.1-غم.نبات52.24متوسط بلغ الذي اعطى1-غم.لتر1X0-.لترFeملغم

)1-طن.هكتارالكلي (البذورحاصل: 11-4

الحاصل الكلي في ًا عالیاً معنویاً تأثیر ) ان للصنف12اظهرت النتائج المبینة في الجدول (

1-طن.هكتار5.66ذ اعطى الصنف شموس اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ ، إزهرة الشمسل

، یعود سبب ذلك الى 1-طن.هكتار2.96بلغ قیاسًا بالصنف اسحاقي الذي اعطى متوسط

.بذرة وحاصل النبات الواحد1000تفوق الصنف شموس في صفة عدد البذور ووزن 

في الحاصل الكلي عند استخدام مستویات التسمید عالیةفروق معنویةتوافربین الجدول

قیاسًا 1-طن.هكتار5.18بلغمتوسط1- .لترFeملغم100ذ اعطى التركیز ، إالمخلبيبالحدید

% ، 34.54وبنسبة زیادة بلغت 1-طن.هكتار3.85بلغالتي اعطت متوسطبمعاملة المقارنة 

المتمثلة بقطر القرص عدد للنبات الواحدویرجع سبب ذلك الى تفوق مكونات الحاصل الرئیسیة 

، اال ان ) 11و10و9و7حبة وحاصل النبات الواحد (جدول 100الحبوب في القرص ووزن 

لم یختلف معنویًا عن معاملة المقارنة والذي اعطى متوسط بلغ 1-.لترFeملغم200التركیز 

ذا یعني ان النبات یكتفي ویرجع سبب ذلك الى التأثیر السلبي للحدید وه1-طن.هكتار3.88

.1-.لترFeملغم100جته من الحدید عند التركیزبحا
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) : تأثیر مستویات التسمید الورقي بالحدید المخلبي وحامض الهیومك 12جدول (
)1-طن . هكتارالكلي (البذورحاصللصنف والتداخل بینها في متوسط  وا

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-بالھیومك غم.لترالتسمید 
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

04.915.015.205.04

1005.747.027.086.61

2005.015.154.915.02

اسحاقي

02.432.752.842.67

1003.133.463.783.46

2002.802.462.982.75

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

5.225.736.035.66شموس

2.782.893.202.96اسحاقي

L.S.D.n.s0.44

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

03.673.884.023.85

1004.435.245.885.18

2003.903.813.943.88

L.S.D.n.s0.54

.4.004.314.61n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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حامض عدم ظهور فروق معنویة عند دراسة تأثیر مستویات التسمید ب)12(بین الجدول

.وكذلك الحال بالنسبة لجمیع التداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي الهیومك في الحاصل الكلي ، 

(%)لبذورالزیت في ایةالمئو نسبةال: 12-4

المئویة نسبةالفي معنویاً اً تأثیر ) ان للصنف13هرت النتائج الواردة في الجدول (اظ

قیاسًا %346.04ذ اعطى الصنف اسحاقي متوسط بلغإ،زهرة الشمسبذور في الزیت

.%22.54وبنسبة زیادة %37.57ًا بلغبالصنف شموس الذي اعطى متوسط

في كان لها تأثیرًا معنويان استخدام مستویات التسمید بالحدید المخلبياظهر الجدول

قیاسًا % 42.31بلغاً متوسط1-.لترFeملغم100ذ اعطى التركیز إ،نسبة الزیت في البذور 

فقد اعطى 1-.لترFeملغم200اما التركیز ، %41.61بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط 

% والذي لم یختلف معنویًا عن معاملة المقارنة ، ویرجع سبب ذلك الى 41.48متوسط بلغ 

100التركیزعندالحدیدمنبحاجتهیكتفي النباتانیعنيوهذاالتأثیر السلبي للحدید 

.1-لتر.Feملغم

، إذ مستویات التسمید بحامض الهیومكتوافر فروق معنویة عند دراسة تأثیربین الجدول

% قیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط 42.07متوسطًا بلغ 1-غم.لتر2اعطى التركیز 

جمیع التداخالت الثنائیة یة عند دراسة تأثیرمعنو عدم توافر فروقكما وتبین.% 41.77بلغ 

و كذلك التداخل الثالثي.
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با13جدول ( 
(%)النسبة المئویة للزیت في البذورف والتداخل بینها في متوسطوالصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

036.6637.4637.9937.37

10038.1238.2438.6238.32

20037.6536.2237.1837.02

اسحاقي

045.7945.8045.9545.85

10046.2246.1746.5046.30

20046.1745.4746.2045.94

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

37.4837.3037.9337.57شموس

46.0645.8146.2246.03اسحاقي

L.S.D.n.s0.33

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

041.2341.6341.9741.61

10042.1742.2042.5642.31

20041.9140.8441.6941.48

L.S.D.n.s0.41

.41.7741.5542.070.41L.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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(%)لنسبة المئویة للبروتین في البذور: ا13-4

معنوي في نسبة ) ان الصنف اختلف بشكل14هرت النتائج الواردة في الجدول (اظ

% قیاسًا بالصنف 19.04بلغ اً متوسطشموس ذ اعطى الصنف إ،زهرة الشمسالبروتین بذور

، ویرجع سبب ذلك الى % 6.90وبنسبة زیادة %17.81بلغالذي اعطى متوسطاسحاقي 

تفوق الصنف شموس في صفة المساحة الورقیة ومحتوى الكلوروفیل الكلي مما یؤدي الى ارتفاع 

. تراكم المادة الغذائیة في البذورمعدل عملیة البناء الضوئي وهذا یودي الى زیادة

كان لها تأثیرًا معنویًا عالیًا في ان استخدام مستویات التسمید بالحدید المخلبي بین الجدول

بنسبة زیادة %19.92متوسط بلغ 1-.لترFeملغم100ذ اعطى تركیز الحدید ، إنسبة البروتین

علىالحدیدیعملذإ، %17.74ًا بلغقیاسًا بمعاملة المقارنة التي اعطت متوسط12.28%

منویزیدالبروتینمنیقللالحدیدنقصوانالنتروجینوتمثیلالضوئيالبناءعملیةكفاءةزیادة

التركیز ، اال ان) Wasteman ،1997وMarten(الذائبةالعضویةالنتروجینمركبات

والذي لم تختلف معنویًا عن معاملة %17.62متوسط بلغ اعطىقد1-.لترFeملغم200

.المقارنة ، ویرجع سبب ذلك الى التأثیر السلبي للحدید عند هذا التركیز 

استخدام مستویات التسمید بحامض عدم توافر فروق معنویة عند)14ت الجدول (اظهر 

، كما وبین الجدول ان جمیع التداخالت الثنائیة لم تكن معنویة وكذلك التداخل الثالثي . الهیومك
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لحدید المخلبي وحامض الهیومك ) : تأثیر مستویات التسمید الورقي با14جدول ( 
(%)لنسبة المئویة للبروتین في البذورف والتداخل بینها في متوسط  اوالصن

الصنف
التسمید 
بالحدید

1-ملغم.لتر

التداخل 1-التسمید بالھیومك غم.لتر
بین 

الصنف 
والحدید

استجابة 
الصنف

تأثیر
الحدید 012

شموس

015.6317.6318.5017.25

10020.1021.1621.5020.92

20019.0418.2019.6318.96

اسحاقي

017.6018.4018.7018.23

10015.6320.3420.8018.92

20016.1315.7616.9616.28

L.S.D.n.sn.s

التداخل بین 
الصنف 

والھیومك

18.2619.0019.8719.04شموس

16.4518.1718.8217.81اسحاقي

L.S.D.n.s1.07

التداخل بین 
الحدید 

والھیومك

016.6118.0118.6017.74

10017.8620.7521.1519.92

20017.5916.9818.3017.62

L.S.D.n.s1.31

.17.5318.5819.35n.sL.S.Dحامض الھیومیكتأثیر

L.S.D. 0.05عند مستوى
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الفصل الخامس

Conclusions and Recommendationsاالستنتاجات والتوصیات - 5

ات :ـاجـــتنتـاالس- 5-1

االختالفات الوراثیة بین الصنفین ادت الى اختالفات معنویة في صفات النمو والحاصل .-1

عند استخدام التسمید الورقي بالحدید المخلبي على نبات زهرة الشمس یجب االنتباه الى -2

تركیز المحالیل المستخدمة الن زیادتها عن حن حد معین یؤدي الى خفض الحاصل و صفاته . 

النبات و لتداخله مع الحدید المخلبي تأثیر اوضحكان لحامض الهیومك تأثیر على صفات -3

یـات :ـــوصـالت- 5-2

100اضافة الحدید المخلبي رشًا على المجموع الخضري لنبات زهرة الشمس بتركیز -1

التزهیر.في مرحلتي النمو الخضري و1-.لترFeملغم

في مرحلتي النمو الخضري 1-غم.لتر2اضافة حامض الهیومك لنبات زهرة الشمس بتركیز -2

.التزهیرو 

التي اعطت افضل 1- غم.لتر1x2-.لترFeملغم100بتولیفة تسمید محصول زهرة الشمس -3

النتائج.

اجراء دراسات مستقبلیة لتحدید افضل تركیز من حامض الهیومك یمكن اضافته لزهرة -4

.الشمس
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) لصفات النمو والحاصل المدروسة.M.Sتحلیل التباین ممثًال بمتوسطات المربعات ()1ملحق (

مصـادر 
االختـالف

DF الصفــات المــدروســـة
Mean Square

ارتفاع النبات قطر الساق عدد االوراق المساحة الورقیة قطر القرص الوزن الجاف 1000وزن
بذرة

عدد البذور حاصل النبات الحاصل 
الكلي

محتوى 
الكلوروفیل

نسبة 
الزیت

نسبة 
البروتین

القطـاعـات 2 44.10 0.052 8.734 210.141 1.23 327.57 386.47 26003.84 116.91 0.24 0.14 1.92 0.41

فالصـنـ 1 90487.22** 14.09** 554.43** 3106714.6** 368.84** 197290.66** 16191.08** 874696.16** 45240.16** 98.41** 3.92** 20.42* 966.04**

الحـدیــد 2 1075.21** 1.01** 102.91** 97442.74** 53.41** 11245.24** 1184.05** 172962.24** 4757.13** 10.37** 2.47** 30.15** 3.58**

الھیــومـك 2 161.98** 0.08 6.65 6291.50** 4.94 2042.57 193.58 13271.10 878.60 1.68 0.33 18.18 1.21*

حـدیــد  X
فصنـ

2 80.58** 0.01 7.64 15176.36** 3.24 5183.38 318.67 1141.06 888.70 1.93 0.93 16.96 1.02

ھیـومـك  X
فصنـ

2 8.35 0.004 1.23 451.07 0.08 1005.16 21.24 6728.82 121.39** 0.23 0.05 1.17 0.10

ھیـومــك  X
حـدیـد

4 47.75 0.07 4.59 1455.57** 0.51 28.29 31.05 11106.14 371.88** 0.83 0.16 4.96 0.90

ھیـومـك  X
صنف  Xحـدیـد 

4 13.21 0.006 2.34 455.21 0.31 13.22 26.40 1906.65 170.09** 0.47 0.04 3.50 0.32

التجـریبـيالخطأ 34 13.53 0.03 6.70 318.88 1.07 2050.73 131.85 31961.37 293.44 0.63 0.22 3.77 0.37



aSummary

Summary

A factorial experiment applied according to randomized complete

block design (RCBD) with three replications , during the spring season of

2015 in field at Diyala / Alkhalis , using loamy soil to study the effect of

three levels of foliar fertilization of iron chelate 0,100,200 mg.L-1 and

three levels 0f humic acid 0,1,2 g.L-1 on growth and yield of two

varieties of sunflower (Helianthus annuus L. ), Shemoos and Esihaki .

The results showed that Shemoos variety exceeded Esihaki in most

of characters studied , when using levels of iron chelate the results show

that sprayed iron concentration of 100 mg Fe.L-1 caused significant

differences in leaf area which gave 639.77 cm2 , disk diameter 19.37 cm,

number of seeds per disk 1263.67 , 1000 seeds weigh 89.53 g , plant yield

111.26g.plant-1, total yield 5.18 ton.h-1 , the content of chlorophyll

2.40mg.g-1 and protein percentage 19.92% , as a compared with control

treatment. While using humic acid concentration 2 gm.L-1 gave the

highest results in plant height 162.27 cm , leaf area 572.08 cm2 , dry

weight 122.94 g , number of seeds per disk 1182.62 , 1000 seeds weigh

83.59 g plant yield 99.87 g.plant-1 , the content of chlorophyll 2.12mg.g-1

and oil percentage 42.07% , as a compared with control treatment.

The interaction between varieties and fertilization with iron chelate

Shemoos x 100 mg Fe.L-1 was gave the height results in leaf area 913

cm2 , disk diameter 22.46 cm , number of seeds per disk 1397.67 , 1000

seeds weight 111.66 g , plant yield 148.30 g.plant-1 , total yield 6.61

ton.h-1 and protein percentage 20.92 % , as a compared with the

interaction Esihaki x 100 mg Fe.L-1 .

The interaction between varieties and fertilization with humic acid

Shemoos x 2 g.L-1 was gave the height results in plant height 204.18cm,

leaf area 814.35 cm2 , dry weight 189.33 g , number of seeds per disk



bSummary

1290.67 , plant yield 131.09 g.plant-1 , as a compared with the interaction

Esihaki x 2 g.L-1 The results showed that the interaction between

fertilization with iron chelate and humic acid has gave the highest results

in most characters studied, as compared with control treatment, was the

best interaction is 100 mg Fe.L-1 x 2 g.L-1 , the interaction led to

minimizing the negative effect of iron chelate concentration at 200

mgFe.L-1. The results showed that the interaction between the varieties

and levels of fertilization with iron chelate and humic acid Shemoos x

100 mg Fe.L-1 x 2 g.L-1 significant effect in most of the characters in

stem diameter 3.01 cm , leaf area 947.56 cm2 , disk diameter 23.50 cm ,

number of seeds per disk 1429 , 1000 seeds weight 121.83g , plant yield

171.13g.plant-1 and total yield 7.08 ton.h-1 , as a compared with the triple

interaction Esihaki x 100mgFe.L-1 x 2 g.L-1.
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