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 المستخلص

لدراسة تأثیر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي في صفات النمو الخضري لنبات الذرة نفذت تجربة حقلیة 

بالتنقیط ، وزعت المعامالت بتجربة عاملیة وبتصمیم القطاعات العشوائیة تحت نظام الري  ) .Zea mays Lالصفراء (

و اربعة تراكیز من الحدید  ¹- )ملغم.لتر0،1000،0002،3000الكاملة بثالثة مكررات ، رشت اربعة تراكیز من البوتاسیوم(

 ¹-ملغم.لتر3000م بتركیز،اظھرت النتائج وجود فروق معنویة عند رش البوتاسیو ¹-)ملغم.لتر0،50،100،200المخلبي (

في ارتفاع النبات وعدد االوراق وقطر الساق والمساحة الورقیة والمادة الجافة ،كما تفوق رش الحدید المخلبي في الصفات 

فقد تفوق في قطر الساق  ¹-ملغم.لتر100في ارتفاع النبات وعدد االوراق اما تركیز ¹-ملغم.لتر50إذ تفوق التركیز المدروسة

 انخفاض في جمیع الصفات المدروسة ¹-ملغم.لتر200لورقیة  والمادة الجافة للنمو الخضري، بینما اظھر التركیزوالمساحة ا

تأثیر معنوي  K3000 *Fe100بسبب التاثیر السلبي للحدید ،اعطى التداخل بین البوتاسیوم والحدید المخلبي عند المعاملة 

ان البوتاسیوم ساعد على تقلیل التأثیر السلبي للحدید عند التركیز العالي في قطر الساق والمساحة الورقیة والمادة الجافة و

  بشكل ملحوظ .

  

  ،البوتاسیوم ،الحدید المخلبي،الذرة الصفراء. التغذیة الورقیة الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 

        Afield experiment  was conducted  to study effect of foliar nutrition of potassium and 

chalated iron in vegetative growth of corn( Zea mays L.) under drip irrigation system.Random 

Complet Block Design was used in factor experiment  with three replications. Spraying  four 

concentrations of potassium(0,1000,2000,3000) mg.l-¹ and four concentrations of chelated 

Iron (0,50,100,200)mg.l-¹. The result showed that the suitable K- foliar nutrition treatment 

was 3000mg.l-¹ which caused significant differences in plant  height , number of leaves,stem 

dimeter, leave area  and dry matter of green growth .So using Fe-foliar nutrition treatment 

was 50mg.l-¹ caused significant differences in plant  height and number of leaves and100mg.l-

¹ caused significant  differences in leaves area,stem dimeter and  dry matter of green growth, 

While 200mg.l-¹ caused low of all traits because negative effect of iron ،Interaction between 

potassium and iron K3000 * Fe100 was significant effect  in stem dimeter, leave area  and dry 

matter of and K decresed high level of Fe  monitor form. 

 

 Keywords: Folliar Nutrition, Potassium, Chelated Iron ,Corn. 

(*)Part of M.Sc.thesis of the second author 

 

  المقدمة

الذرة الصفراء من محاصیل  الحبوب االقتصادیة واالستراتیجیة المھمة على المستوى العالمي  إذ تحتل المرتبة  تعتبر

]  .ھذا راجع 2] . یطلق على  الذرة الصفراء اسم ملكة الحبوب [1االولى من حیث المساحة المزروعة واالنتاج  [

خدم كغذاء لالنسان وعلف للحیوانات الن حبوبھا ذات نسب عالیة من  لالستعماالت العدیدة السیما الغذائیة والصناعیة إذ تست

]. ان البوتاسیوم مھم للنبات فھو یساعد على تاخیر شیخوخة الورقة وزیادة 3النشأ والبروتین والزیت والفیتامینات [

الضطجاع في یمنع ا.]4في العائلة النجیلیة [  Phosphoenolpyruvate  carboxylaseمساحتھا وینشط انزیم الـ

ینظم الھرمونات النباتیة  .]6كما یعمل على زیادة المحتوى المائي  في االوراق [ .]5المحاصیل الحقلیة  كالحنطة [

] 8]  .  یزید من الحزم الوعائیة في الساق [7كالجبرلین واالوكسین وینقل المواد المصنعة من االوراق الى الحبوب [

 Synthetaseو  Oxidoreductase]  . ینشط عدة انزیمات منھاATP  ]9الـ  فضالعن نقل المركب الغني بالطاقة.

وتثبیت   Nitrate reductase]. كما یساعد على تنشیط انزیم Kinase  ]10و  Transferaseو Hydrogenaseو

 ].Ribulose diphosphate Carboxylase]11النتروجین في العقد الجذریة و في نباتات ثالثیة الكاربون ینشط انزیم 
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المھمة في البناء الضوئي  Phytoferritinو  Ferredoxinو   Cytochromesاما الحدید فیدخل في تكوین  مركب 

]  ینشط 14[    Aminolvulinate dehydratesو  Aconitase]. بناء انزیم 13معقد انزیم النایتروجنیز[ینشط ]. 12[

Coproporphorinogen Oxidase  وα-Aminolevulinic acid Synthetase  وانزیمات بناءProtoporphyrin 

من الكلوروبالست ویساعد على %80] . یشكل  الحدید Protochlolphyllic  ]15وبناء المركب االساسي للكلوروفیل 

] . تعد التغذیة الورقیة من الطرق التي تستخدم لتعویض النبات بالمغذیات رشا وتمتاز بسھولة اضافتھا RNA  ]16تمثیل 

رعتھا وكونھا اقتصادیة في كمیة االسمدة المضافة واالیدي العاملة  مع امكانیة اضافتھا انیا عند ظھور اعراض نقصھا وس

] كما انھا من أكفأ الطرق لتزوید النبات بالمغذیات  في حالة نقصھا والتي تعجز 17على النبات و تقلل خطر التلوث البیئي [

لة وجود معوقات لالمتصاص مثل حالة الجفاف المؤذي للجذور او حالة الدیدان ] . كما في حا18الجذور عن تعویضھا [

ساعدت على ارتفاع نبات الذرة الصفراء عند  1-ملغم.لتر1000]  ان التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم بتركیز20]  . ذكر[19[

] 23بات  بشكل معنوي . حصل [ان رش الحدید المخلبي ساعد في زیادة ارتفاع الن  ]22] و[21رشھ ثالث مرات . بین [

] حصول زیادة عند رش الحدید المخلبي في 24عند رش البوتاسیوم على القطن فروق معنویة في عدد االوراق .الحظ [

بأعلى متوسط للصفتین بینما    1-ملغم.لتر 30أذ تفوق التركیز   1 -) ملغم.لتر60،30،0عدد االوراق وقطرالساق بتراكیز (

] ان رش البوتاسیوم 25یر انخفاض في عدد االوراق وقطر الساق  بسبب التأثیرالسلبي للحدید . بینت [سبب التركیز االخ

] عند رش الحدید المخلبي على 26على البزالیا كان لھ تأثیر معنوي في زیادة المساحة الورقیة والوزن الجاف.  الحظ[

دوث فروق معنویة  في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء ]  ح27القطن قد اعطى زیادة معنویة في المساحة الورقیة .ذكر[

] ان اضافة الحدید والبوتاسیوم على نبات الذرة الصفراء یعطي فروق معنویة في الوزن 28عند رش البوتاسیوم .وضح [

 زالتركی حدوث زیادة معنویة عند 1-) غم.لتر0،0.5،1،2] عند رش الحدید على الذرة الصفراء بتراكیز (29الجاف . بین [

] فروق معنویة عند رش الحدید المخلبي 30انخفاض في الوزن الجاف . حصل [  1-غم.لتر2بینما اعطى التركیز  1-اغم.لتر

] االمر الذي دفع 31[والغسل والتثبیت على الذرة الصفراء.  نظرا لكون االسمدة المضافة الى التربة تتعرض الى الفقد 

  سة .الضافة العناصر رشا في ھذة الدرا

  

  طریقة العمل

ة 10التابعة لمدیریة زراعة دیالى والتي تقع على بعد -نفذت تجربة حقلیة في محطة ابحاث محاصیل الغالبیة كم غرب مدین

في تربة ذات نسجة طینیة غرینیة .ھیئت ارض التجربة وذلك بحراثتھا  2013بعقوبة/محافظة دیالى خالل الموسم الخریفي 

)سم قبل الزراعة وقدر فیھا الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة 30-0ت عینة عشوائیة من الحقل بعمق (اخذ وتسویتھا وتنعیمھا .

دول( ب ج ة حس فراء صنف بحوث1للترب ذرة الص ذور ال ت ب أریخ  106).زرع افة  25/7/2013بت ي جور المس دویا ف ی

ا25بینھا افة بینھ ة 75سم وعلى خطوط المس ة نباتی م وبكثاف ـ53333س ق تصمیم ] 32[ 1-نبات.ھ ة وف ة عاملی ذت تجرب . نف

ة  دة التجریبی احة الوح ررات  مس ة مك ة بثالث ات العشوائیة الكامل ع ²م3X2القطاع دد  4وبواق غ ع دویا بل ت ی خطوط عمل

داخل 1م بین قطاع واخر و2تركت مسافة  وحدة تجریبیة. 48وحدة وبواقع  16المعامالت  ي الت م بین معاملة واخرى لتالف
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اء 1-لتر.ساعة 1.70بت منظومات الري بمعدل تصریف بین المعامالت ،نص ة لم ة والكیمیائی ،  تم تحلیل الصفات الفیزیائی

دول( ب ج ري حس رازین 2ال د االت ال بمبی ة االدغ م مكافح دل %50). ت ة بمع ل الزراع م1قب م .دون ع  1-كغ وط م  50مخل

اء[ دل 33لترم ا بمع ة بالیوری دات التجریبی ع الوح ل لجمی ة الحق مدت ترب ـ203] .س دل   N%46  ¹-كغم.ھ فور بمع وبالفس

ـ120 م . ھ ي  ¹-كغ ة سوبر فوسفات الثالث دل   P%21بھیئ ـ 160وبالبوتاسیوم بمع م.  ھ یوم   ¹-كغ ات  البوتاس ة كبریت بھیئ

41.5%Kع الفوسفات و ث. تم اضافة نصف الیوریا كدفعة اولى مع جمی ا  ثل ة ام ة البوتاسیوم نثرا ومزجت مع الترب كمی

یوم  من الزراعة في حین اضیف الثلث االخیر  45نیة من الیوریا والثلث االخر من البوتاسوم فكانت  بعد مرور الدفعة  الثا

]. خفت 5سم عن النباتات و في جھة واحدة [ 10] .تمت االضافة نثرا على بعد 34یوم من الزراعة [ 75من البوتاسیوم بعد 

ب النباتات الى نبات واحد في كل جورة و كوفحت حشرة دیازینون المحب د ال را  %10ساق الذرة الصفراء باستخدام مبی نث

ایام من  10یوم من الزراعة كمكافحة وقائیة اما المكافحة الثانیة فكانت بعد  20بعد   1-كغم . دونم  1.5وسط النبات  بمعدل 

ة  ]. جرت عملیة الري بالتنقیط وخدمة المحصول كلما دعت الحاجة لذلك،35المكافحة االولى [ امالت التجرب تضمنت مع

یوم( زمن البوتاس م 0،1000،0002،3000رش اربعة تراكی ات البوتاسیوم ¹-.لترK)ملغ ة كبریت ة  K%41.5 بھیئ و اربع

ي  د المخلب ن الحدی ز م م Fe%13)(Fe-EDTA)0،50،100،200تراكی رFe)ملغ زء  ¹-.لت ى الج ل عل ت المحالی . رش

ئ الخضري  في الصباح الباكر لتالفي ارتفاع درج ر ومل ة االستطالة والتزھی ات الحرارة  بواقع ثالث رشات خالل مرحل

ل  ³سم1.5لتر واضیفت مادة ناشرة من الصابون السائل (الزاھي ) بمقدار 25الحبة، استخدمت مرشة ظھریة سعة    10لك

ة[ ل المغذی ع المحالی ر  م رة فقط36لت ادة الناش اء مع الم ھا بالم م رش د ت ة فق ة المقارن ا معامل و ].ام اس صفات النم م قی . ت

ورة  دة اسفل الن ى العق ة ال اق بالترب ال الس الخضري بعد شھرین ونصف على االنبات ،قیس ارتفاع النبات من منطقة اتص

م ة العل ى ورق راء ال ة خض ن اول ورق ة م دداالوراق الكلی بت ع ة. حس اق .الذكری یط الس ة  مح ب معادل اق بحس وقطرالس

اح32[ 3.14×=القطر ة تحت العرنوص ] .  حسبت المس ع طول الورق ة= مرب احة الورقی ة المس ب معادل ة بحس ة الورقی

، حسب الوزن الجاف لألوراق والسیقان بقطع النباتات 7/11/2013عند النضج بتاریخ  تم الحصاد] . 37[ 0.75×الرئیسي 

ا5من على ارتفاع   ت ھوائی ر  وجفف اء المقط ى  سم  من سطح التربة وغسلت بماء الحنفیة ثم بالم ائي عل الفرن الكھرب م ب ث

ل 31ساعة  لحین ثبوت الوزن [48لمدة ˚ م70-65درجة  ت المتوسطات باستعمال اق ]. تم تحلیل البیانات احصائیا وقورن

  Genstat.]. بأستخدام برنامج 38[%5فرق معنوي عند مستوى

  
  



  

 

  أثرالتغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدیدالمخلبي في صفات النمو الخضري للذرة الصفراء

)Zea mays L.(  تحت نظام الري بالتنقیط  

  أیمن أحمد عبد الكریم  العباسي**                         نجم عبداللة جمعة الزبیدي*                           

  

 

 

111Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

  ): بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الحقل قبل الزراعة. (1جدول

 Uniteالوحدة  Valueالقیمة       Characterفةالص

pH  7.2 - 

  1-دیسي سیمنز . م 4.51 االیصالیة الكھربائیة

 تربة  1 -غم . كغم 12.4  المادة العضویة

  تربة   1 -سنتیمول شحنة. كغم 20.1 السعة التبادلیة لالیونات الموجبة

  3-ملغم.م  1.31  الكثافة الظاھریة

 تربة 1- غم . كغممل 3.26  الحدید الجاھز

  تربة 1-ملغم.كغم 196.8  البوتاسیوم الجاھز

  تربة 1-ملغم.كغم  41.7  النتروجین الجاھز

ت التربة
صوال

مف
 تربة 1-غم.كغم 144  الرمل  

  تربة1-غم.كغم 401  الغرین

  تربة 1-غم.كغم 455  الطین

  طینیة غرینیة  النسجة

  ].42]و[41]و[40و[ ]39قدرت صفات التربة حسب الطریقة الواردة في[
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  ) : بعض صفات المیاه المستعملة في الري . (2جدول 

  Uniteالوحدة   Valueالقیمة    Characterالصفة 

pH  7.7 -  

 1- دسي سمنیز.م ECe  1.07االیصالیة الكھربائیة

  1-ملي مكافئ.لتر 2.4  الكالسیوم

  1-ملي مكافئ.لتر 1.2  المغنیسیوم

  ].43المذكورة في [قدرت صفات الماء حسب طریقة 

  

  النتائج والمناقشة

  ارتفاع النبات (سم). -1

 10.80و  6.28) ان أرتفاع النبات قد ازداد معنویا مع زیادة تراكیز رش البوتاسیوم وبنسبة زیادة بلغت 3یوضح الجدول(

 3000التركیزعلى التوالي عن معاملة المقارنة، اذ اعطى  1-.لترKملغم 3000و 2000و 1000للتراكیز % 14.08و 

سم 171.69سم، في حین اعطت  معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ 195.87اعلى متوسط ألرتفاع النبات بلغ   1-.لترKملغم

ویرجع سبب ذلك الى ان التغذیة بالبوتاسیوم لھا تأثیر كبیر في نمو النبات من خالل زیادة الحزم الوعائیة في الساق والتي 

] فضال عن  ان  البوتاسیوم یشجع عمل ھرمون الجبرلین واالوكسین اللذان 8من استطالتھ  [ تعطي الصالبة للنبات وتزید

) وجود فروق معنویة عند رش الحدید المخلبي إذ اعطى التركیز 3]. بینت النتائج جدول(7یشجعان استطالة النبات [

معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ سم ، في حین اعطت 193.76اعلى متوسط في ارتفاع النبات بلغ 1- .لتر Feملغم50

سم،  ویرجع سبب ذلك الى دور الحدید في تنشیط انقسام الخالیا المرستیمیة واستطالة السالمیات النھ مسؤول عن  175.26

تكوین السایتوكروم والفریدوكسین والكلوروفیل في البالستیدات الخضراء المھمة لعملیة البناء الضوئي مما انعكس ذلك 

اما االنخفاض الحاصل في  ] الذین اكدا ان رش الحدید یزید من االرتفاع .45]ھذا یتفق مع[44]و[12ع النبات[على ارتفا

سم فیعود الى زیادة تركیز العنصر المرشوش  182.20والذي كان  1-.لترFeملغم200متوسط ارتفاع النبات عند التركیز 

اص عناصر اخرى مما ادى الى حدوث خلل في توازن ھذة فوق حاجة النبات والذي كان في نفس الوقت على حساب امتص

اثر التداخل بین البوتاسیوم  العناصر والذي انعكس بدوره على العملیات الفسلجیة داخل النبات فأثر سلبیا في ارتفاع النبات .
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 * Fe 50اخل سم عند معاملة التد213.10والحدید بشكل معنوي في ارتفاع النبات وتم الحصول على اعلى ارتفاع بلغ 

3000 K 1-ملغم.لتر   .  

  ): أثر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي والتداخل بینھما في متوسط ارتفاع النبات(سم)3الجدول (

K              

Fe    

  1-تراكیز البوتاسیوم ملغم . لتر

Mean 
0 1000  2000 3000  

تراكیز الحدید
  

ملغم . لتر 
-1

  

 0  162.37  171.83  181.80  185.03  175.26  

 50  172.47  190.00  199.47  213.10  193.76  

 100  176.27  185.90  194.53  199.43  189.03  

200  175.67  182.10  185.13  185.90  182.20  

Mean 171.69  182.46  190.23  195.87    

L.S.D K Fe Fe * K 

0.05 1.079  1.079  2.158  

Potassium  =K            Iron=Fe  

  
  .1-عدد االوراق.نبات -2

 11.78) حصول زیادة معنویة في عدد االوراق مع زیادة رش البوتاسیوم وبنسبة زیادة بلغت 4توضح النتائج في  الجدول(

عن معاملة المقارنة على التوالي.إذ اعطى  1- .لترKملغم 3000و 2000و 1000للتراكیز % 26.07و  21.20و 

ورقة  12.308اعطت اقل متوسط بلغ   ورقة، اما  معاملة المقارنة15.517بلغ  اعلى متوسط 1-.لترKملغم 3000التركیز

أنزیم   تعمل كلھا في جمیع مراحل نمو النبات  على بقاء اكبر  60ویرجع سبب ذلك الى ان البوتاسیوم یشجع عمل اكثر من 

راق كما ان اضافة البوتاسیوم تزید عدد من االوراق بحالة نشطة حتى نھایة موسم الزراعة مما ینعكس على زیادة عدد االو

) حدوث استجابة معنویة  عند رش الحدید 4]. كما بین الجدول(7]و[6فترة النمو الخضري مما زاد من عدداالوراق [

ورقة، في حین اعطت معاملة 15.542اعلى متوسط في عدد االوراق بلغ  1-.لتر Feملغم50المخلبي اذ اعطى التركیز 

) ساعد على 3ورقة ویرجع سبب  ذلك الى ان ارتفاع النبات عند نفس المعاملة (جدول12.792لغ المقارنة اقل متوسط ب

اي التوزیع المناسب في شكل النبات والذي یشمل   plant architectureزیادة عدد االوراق وھذا مایسمى بھندسة النبات

ید في  تكوین  مركب السایتوكروم والفریدوكسین  ] فضال عن دور الحد46ارتفاع النبات وعدد االوراق عند نفس المعاملة [

فقد حدث انخفاض في متوسط  1-.لترFeملغم200]. اما عند التركیز 16[RNA]  وتكوین الكلوروفیل و12والفایتوفریتین [
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في بحاجتھ ورقة والذي  یعود الى بدایة التأثیر السلبي للحدید في النبات ، وھذا یعني ان النبات یكت 13.717ھذة الصفة  بلغ 

) ان التداخل بین البوتاسیوم والحدید اثر بشكل معنوي في 4.  لوحظ من جدول ( 1-.لترFeملغم100من الحدید عند التركیز 

- ملغم . لتر 50Fe  * 3000 Kورقة عند  17.333عدد االوراق  وتم الحصول على اعلى متوسط في عدد االوراق بلغ

معامالت  التداخل  وقد تفوقا على جمیع 17.067اذ كان   1-ملغم.لتر Fe * 2000 K 50والذي لم یختلف معنویا عن1

  ورقة. 11.333معنویا.اما  معاملة المقارنة  كانت  اقل متوسط بلغ 

  

  1-):أثر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي والتداخل بینھما في متوسط عدد االوراق.نبات 4الجدول ( 

  

K 

Fe  

  1-وم ملغم . لترتراكیز البوتاسی

Mean 
0 1000  2000 3000  

تراكیز الحدید
  

ملغم . لتر 
-1

  

0  11.333  12.467  13.267  14.100  12.792  

50  12.467  15.300  17.067  17.333  15.542  

100  13.033  13.967  15.133  15.667  14.450  

200  12.400  13.300  14.200  14.967  13.717  

Mean 12.308  13.758  14.917  15.517    

L.S.D K Fe Fe * K 

0.05 0.3111  0.3111  0.6222  

Potassium  =K            Iron=Fe  

  

  قطر الساق (ملم). -3

) حدوث زیادة معنویة في قطر الساق مع زیادة تراكیز رش البوتاسیوم وكان اعلى متوسط بلغ 5اظھرت نتائج جدول(

ملم.ان سبب ذلك یرجع 18.43معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ    ، في حین اعطت  1-.لترKملغم 3000ملم عند   27.33

]المھم لتسریع نقل وملئ االنابیب المنخلیة  9من خالل تنشیط امتصاص الفسفور[   ATPلدور البوتاسیوم في تكوین الـ

ما یزید من سمك القطر بنواتج البناء الضوئي كالمركبات ذات االوزان الجزیئیة الكبیرة  مثل الكاربوھیدرات والبروتینات م

].  كما ان قطر 47فضال عن زیادة قوة الجذر على االمتصاص للمغذیات المختلفة والتي تؤمن  النقل خالل عناصر الخشب[

اعلى متوسط  بلغ  1-.لتر Feملغم100) إذ اعطى التركیز 5الساق قد ازداد معنویا  عند رش الحدید المخلبي الجدول (

ملم ویرجع سبب ذلك الى ان  الحدید یعمل على  18.40قارنة  التي  اعطت اقل متوسط بلغ   ملم عن معاملة الم 27.76
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  Aminolvulinate dehydratesو  Aconitase ] . وانزیم Protenase]48 و Peptidase  تنشیط عدة انزیمات منھا

]14 .[  

فیعود الى بدایة التأثیر  1-.لتر Feملغم200ملم عند التركیز  23.48اما االنخفاض الحاصل في متوسط قطر الساق بمتوسط 

عن معاملة المقارنة وھذا یعني ان النبات یكتفي بحاجتھ من الحدید %27.68السلبي للحدید وبلغت الزیادة عند ھذا التركیز 

) وكان 5.  كان للتداخل بین البوتاسیوم والحدید تأثیرمعنوي في قطر الساق في الجدول(  1-ملغم .لتر100Feعند التركیز 

 100Feوالذي لم یختلف معنویا عن   1-ملغم.لتر*100Fe K3000ملم عند معاملة التداخل  31.85اعلى متوسط بلغ  

K2000*على التوالي  مقارنة  بمعاملة المقارنة  %84.03و 89.13ملم وبزیادة مقدارھا  30.99والذي اعطى   1-ملغم.لتر

  ملم .16.84والتي كانت اقل متوسط بلغ   

   

  ): أثر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي والتداخل بینھما في متوسط قطرالساق(ملم) 5لجدول ( ا

K 

Fe  

  1-تراكیز البوتاسیوم ملغم . لتر

Mean 
0 1000  2000 3000  

تراكیز الحدید
  

ملغم . لتر 
-1

  

0  16.84  17.63  18.90  20.21  18.40  

50  19.08  27.07  29.30  29.55  26.25  

100  19.43  28.77  30.99  31.85  27.76  

200  18.36  23.78  24.08  27.69  23.48  

Mean 18.43  24.31  25.82  27.33    

L.S.D K Fe Fe * K 

0.05 1.119  1.119  2.239  

Potassium  =K            Iron=Fe  

  

  ).2المساحة الورقیة(دسم-4

ورقیة ازدادت مع زیادة تراكیز رش البوتاسیوم إذ بلغت نسبة الزیادة  ) ان المساحة ال6اظھر التحلیل االحصائي في الجدول(

والذي حقق اعلى متوسط في المساحة الورقیة بلغ  1- .لترKملغم 3000عن معاملة المقارنة عند التركیز  %  33.40

ة بالبوتاسیوم عملت ویرجع سبب ذلك الى ان التغذی 2دسم 44.31،اما معاملة المقارنة كانت اقل متوسط بلغ   2دسم 59.11

عبر الثغور مما زاد من نمو وتوسع االوراق الحدیثة فضال عن دوره في 2COعلى زیادة معدالت البناء الضوئي لدخول 



  

 

  أثرالتغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدیدالمخلبي في صفات النمو الخضري للذرة الصفراء

)Zea mays L.(  تحت نظام الري بالتنقیط  

  أیمن أحمد عبد الكریم  العباسي**                         نجم عبداللة جمعة الزبیدي*                           

  

 

 

116Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

) 6]. كما یوضح جدول(4تكوین الكلوروفیل  وزیادة االنقسامات التي تنعكس في زیادة مساحة الورقة وتأخیر شیخوختھا [

والذي اعطى اعلى متوسط في  1-.لتر Feملغم100لى زیادة في ھذه الصفة حتى التركیز ان رش الحدید المخلبي ادى ا

  2دسم 43.19عن معاملة المقارنة  التي اعطت اقل متوسط بلغ  %39.87وبنسبة زیادة  2دسم 60.41المساحة الورقیة بلغ 

من الغذاء لیذھب الى االوراق فزاد من  ) وفرت قدر كبیر 1-ملغم.لتر100Feویرجع سبب ذلك الى ان نباتات ھذه المعاملة (

) 4) من جھة اخرى قلة عدد االوراق في ھذه المعاملة(جدول 3مساحتھا  الورقیة بدال من استغاللھ في ارتفاع النبات (جدول

من  كما ان الحدید زاد  ]50زاد من مساحتھا الورقیة إذ توجد عالقة عكسیة بین عدد االوراق ومساحتھا في النبات الواحد [

]اما االنخفاض الحاصل في متوسط المساحة الورقیة عند التركیز 16الكلوروفیل الذي شجع زیادة المساحة الورقیة [

عن  معاملة المقارنة  فیعود الى بدایة التأثیر السلبي للحدید  %20.31وبنسبة زیادة  ²دسم  51.97كان   1-.لترFeملغم200

. اثر التداخل بین البوتاسیوم والحدید في 1-.لترFeملغم100لحدید عند التركیزوھذا یعني ان النبات یكتفي بحاجتھ من ا

معنویا على جمیع   1-ملغم.لتر*100Fe K3000) بشكل معنوي في المساحة الورقیة وقد تفوقت معاملة التداخل 6الجدول(

  . ارنة  بمعاملة المقارنة مق %101.43وبنسبة زیادة بلغت   2دسم 68.85معامالت التداخل بأعطائھ اعلى متوسط بلغ 

  

  ).²): أثر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي والتداخل بینھما في متوسط المساحة الورقیة(دسم  6الجدول (

K 

Fe  

  1-تراكیز البوتاسیوم ملغم . لتر

Mean 
0 1000  2000 3000  

تراكیز الحدید
  

ملغم . لتر 
-1

  

0  34.18  43.10  46.03  49.43  43.19  

50  48.04  56.19  59.34  60.22  55.95  

100  49.33  59.85  63.59  68.85  60.41  

200  45.69  50.31  53.91  57.95  51.97  

Mean 44.31  52.36  55.72  59.11    

L.S.D K Fe Fe * K 

0.05 0.595  0.595  1.190  

Potassium  =K            Iron=Fe  

  

 )  .2-.مالوزن الجاف لألوراق والسیقان (غم -5

 20.04و 11.42) حصول استجابة معنویة في المادة الجافة مع رش البوتاسیوم وبنسبة زیادة بلغت  7یوضح الجدول(

اعلى متوسط في المادة  . كان  على التوالي عن معاملة المقارنة 1-.لترKملغم 3000و 2000و 1000للتراكیز % 30.38و
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 2- غم.م4615في حین اعطت معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ    1-.لترKملغم 3000عند التركیز  2-غم.م6017الجافة  بلغ   

 . ویرجع سبب ذلك الى ان االمتصاص السریع للبوتاسیوم عن طریق االوراق قد زاد من كفاءة امتصاص الماء والمغذیات

ة وبالتالي زادت المادة الجافة من قبل النبات ، وانعكس ذلك على  كفاءة البناء الضوئي وزیاد ة نواتج العملی 2COوتمثیل 

اعلى  1-.لتر Feملغم 100) حدوث استجابة معنویة عند رش الحدیدالمخلبي إذ اعطى  التركیز 7كما یبین الجدول(.]51[

ویرجع سبب  2-غم.م4699في حین اعطت معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ   2-غم.م6004متوسط في المادة الجافة   بلغ  

) ادى الى زیادة  نشاط العملیات الفسلجیة ومنھا البناء الضوئي 6مساحة الورقیة عند نفس المعاملة (جدولذلك الى زیادة ال

وانعكس ذلك على زیادة نواتج ھذه العملیة وزیادة امتصاص العناصر فضال عن ان الحدید یشجع زیاده الھرمونات النباتیة 

اما االنخفاض الحاصل في متوسط المادة  .د من المادة الجافة وتكوین الكلوروفیل والكاربوھیدرات والبروتینات ممازا

عن معاملة المقارنة ویعود  %10.81وبزیادة مقدارھا  2- غم.م5207والذي بلغ    1-.لتر Feملغم200الجافة عند التركیز 

بات یكتفي بحاجتھ من ذلك الى بدایة التأثیر السلبي للحدیدالذي احدث خلل في امتصاص العناصر وتوازنھا وھذا یعني ان الن

) تأثیرمعنوي في المادة الجافة 7. اظھر التداخل بین البوتاسیوم والحدید في جدول (  1-.لتر Feملغم100الحدید عند التركیز 

  %62.88بنسبة زیادة كانت  2- غم.م7090بلغ    1-ملغم.لتر *100Fe K3000وكان اعلى متوسط عند معاملة  التداخل 

   2-غم.م4353والتي كانت اقل متوسط بلغ  رنةقیاسا بمعاملة المقا

  

): أُثر التغذیة الورقیة بالبوتاسیوم والحدید المخلبي والتداخل بینھما في متوسط المادة الجافة لألوراق 7الجدول (

  ).2-والسیقان (غم.م

K 

Fe  

  1-تراكیز البوتاسیوم ملغم . لتر

Mean 
0 1000  2000 3000  

تراكیز الحدید
  

ملغم . لت
ر  -1

  

0  4353  4559  4765  5117  4699  

50  4646  5262  5577  6133  5404  

100  4869  5629  6428  7090  6004  

200  4591  5118  5392  5728  5207  

Mean 4615  5142  5540  6017    

L.S.D K Fe Fe * K 

0.05 87.2  87.2  174.3  

Potassium  =K            Iron=Fe  
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البوتاسیوم والحدید المخلبي قد اظھرت زیادة معنویة في جمیع الصفات المدروسة وان نستنتج ان طریقة الرش الورقي ب

، وان استجابة النبات في حالة التداخل لرش  1-ملغم.لتر100Fe*3000 Kافضل صفات النمو كانت عند المعاملة التداخل 

ان اكبر من استجابتھ عند رش التركیز العالي ) ك1-.لترFeملغم200البوتاسیوم بالتراكیز الثالثة مع التركیز العالي للحدید (

  للحدید لوحده االمر الذي ادى الى تقلیل التأثیر السلبي للحدید تدریجیا.

رشا على الذرة  ¹-.لترFeملغم 100المخلبي بتركیز اضافة الحدیدو ¹- ملغم.لتر3000نوصي بأضافة البوتاسیوم  بتركیز

بیق نتائج ھذه الدراسة على محاصیل اخرى مثل الذرة البیضاء وزھرة الصفراء في مرحلة النمو الخضري. فضال عن تط
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