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  مدیریة تربیة دیالى

  الملخص

-Fe-EDDHA( 150-100(ي یات من الحدید المخلبستومة بأربعة یرقلوة اغذیتلثیر اأأجریت تجربة لمعرفة ت

ء في صفات النمو وحاصل الباقال )1-رت(ملغم.ل 15- 10- 5- 0) وأربعة مستویات من البوتاسیوم ھي 1-(ملغم.لتر 0-50

كغم  5اصص سعة في ت ضعیة ولربة مزیجیة رمتفي  2014- 2013)، للموسم الشتوي Luzeotonoصنف االسباني(ال

 تبارخالعشوائیة الكاملة وبثالثة مكررات، وقورنت المتوسطات حسب ا تعاامیم القطتصا فیھخدم في تجربة عاملیھ است

L.S.D  5عند مستوى احتمال% .   

ي ،فيل الكلصوالحا تاتاع النبافة ارتدیازفي  1-رلتملغم. 100بتركیز يافة الحدید المخلبإضوق معاملة فأظھرت النتائج ت

حبة مع عدم وجود  100وبة ووزن صفي زیادة نسبة الخ 1-رتملغم.ل 150لمخلبي بتركیزافة الحدید اضحین تفوقت معاملة إ

   .يفروق معنویة بین المعامالت المضاف إلیھا الحدید المخلب

 لصجافة والحالوا ا في زیادة المساحة الورقیة واألوزان الخضریةویً نافة البوتاسیوم معضمالت ااوتفوقت مع

  . 1-رملغم.لت 10الكلي عند التركیز

  . صلامو،الحنء،صفك القالباسیوم، التاالحدید المخلبي،البو: تاحیةفالكلمات الم
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Abstract 

Experiment was conducted to investigate the effect of foliar nutrition in Iron chelate 

(Fe – EDDHA) in four levels 0,50,100,150 M. L-1 and four levels of potassium 0,5,10,15 

M.L-1 in the growth characters and yield of board bean – Spanish category (Luzeotono) 

during winter growing season 2013-2014 in salty sand which put in pots and the capacity of 

this pot was 5kg. 

The treatments were distributed in afactorial experiment with three replicates in 

Randomized Complete Block Design(R.C.B.D).Means were canpared nccording to L.S.D test 

with 5% significant level. 

The results were showed the superiority of adding Iron chelate treatment in 

concentration of 100 Mg.L-1 and this was led to increase in plants height and total yield and 

also the results were showed the superiority of adding Iron chelate treatment in concentration 

of 150 Mg.L-1 and this was led to increase the percentage and the weight of 100 grains and 

also there was no significant difference between Iron chelate treatment. 

The results were showed the superiority of adding the potassium which was led to 

increase in leaf area, fresh weight, dry weight and total yield in concentration of 10 Mg.L- 

Keyword: Fe-EDDHA , Potassium , growing season , growth characters 

  

  المقدمة

غم 100من المحاصیل البقولیة الشتویة األساسیة ذات القیمة الغذائیة العالیة، إذ یحتوي كل  .Vicia faba L ءالباقال

 فورفسوألیاف وكالسیوم و غم كاربوھیدرات17.8غم دھون و0.4غم بروتین و8.4غم ماء و72.3البذور الطریة على  من

   )1وحدید وفیتامین أ وب و ج.(

صر الضروریة للنبات فھو یسھم في عملیة تكوین الكلوروفیل وفي عملیتي البناء الضوئي لعنالحدید من ار انصیعد ع

 يفربة لترات ولدوره ذلي رفع قدرة إحیاء اتا في تكوین البروتین لمساھمتھ في اختزال النا مھمً والتنفس، كما یلعب دورً 

  )2تثبیت النتروجین الجوي.(
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ى تجعلھا ثابتة وبالتالي تكون غیر معرضھ لعملیات الترسیب صغرناصر الغذائیة العع التكوین مركبات مخلبیة م إنَّ 

  الماء وتستفید النباتات بأكبر قدر منھا. يفھي سریعة الذوبان ف

ھ لمقاومة اإلصابة تحتفاظ بالماء،ورفع كفاءة یزید من قدرة النبات لالیكما ان لوجود البوتاسیوم بتراكیز عال

 ت الضارة لدوره في تنشیط العدید من األنزیمات ویسھم في انجاز الكثیر من الفعالیات الحیویة ویقلل منفاباألمراض واآل

  )3زموزي.(الجھد اال

ر الغذائیة كالبوتاسیوم والحدید لتالفي فقد ھذه اصبالعن صویفضل استخدام طریقة التغذیة الورقیة (بالرش) لعالج النق

   ھ من قبل النبات بشكل كفوء.صاصعقده مع مكونات التربة مما قد یمنع امتناصر بالغسل أو تكوین مركبات معال

 ي صفات النموفسیوم اوالبوت يقیة بالحدید المخلبلوروألھمیة ما تقدم فقد اجریت ھذه الدراسة لمعرفة أثر التغذیة ا

  . ءوحاصل الباقال

  

  المواد وطرق العمل

 صمیم القطاعات العشوائیھتب حسى وبثالث مكررات وعاملیة في احدى حدائق بعقوبھ/ دیال تجربةأجریت 

 ،والجدول في قسم التربة /كلیة الزراعة جامعة دیالىلت في تربة مزیجیة رملیة حل 2013- 2014الكاملھ للموسم الشتوي 

 ءال، زرعت الباقصیصربھ لكل اتكغم  5فات الفیزیائیھ والكیمیائیھ لتربة الدراسھ. اذ تم وضع صال ض) یبین بع 1رقم(

ملھ)، لغرض معرفة تأثیر امع 16اصص لكل معاملھ وبواقع  3یص (اص) بذرات لكل 3بواقع ( Luzeotono نفص

ى نبات واحد لاتات إلنبء . بعد اإلنبات خفت االتغذیة الورقیة بالحدید المخلبي والبوتاسیوم في صفات النمو وحاصل الباقال

ھر من الرشة األولى وبواقع شا من اإلنبات وبعد ) یومً 20ن بعد (ى مرحلتیعلاصیص وتم رشھا بالسماد الورقي  في كل

 O2Kوم (تاسیوالبو 1-ترلملغم.  150، 100، 50، 0حدید)  EDDHA-%100) (Feستویات من الحدید المخلبي (مأربع 

ل الشد لتر ماء كمادة ناشرة لتقلی 001/ 3سم15زاھي بمعدل ل. واستخدمت مادة ا 1-رتملغم. ل 51، 10، 5، 0) %25.0

  . باح الباكر وباستخدام المرشة الیدویة وحتى البلل التامصالسطحي لمحلول الرش، وقد تمت عملیات الرش في ال

  

  : تیةأجریت عملیة الري بحسب حاجة النبات، وبعد اكتمال النمو تم قیاس الصفات اآل

 ھ للنبات.یالتربھ الى القمھ النام: تم قیاس ارتفاع النبات بالسنتمترات من منطقة اصال الساق بلنباتارتفاع ا 

 4). (عرض الورقھ×الورقھ (طول 0.75تیھ: المساحة الورقیة وحسب المعادلھ اال( 

 .(غم )الوزن الطري للمجموع الخضري 

 الى اجزاء صغیره وضعت في اتاتلنبیھ بعد ان قطعت اعلول صالوزن الجاف للمجموع الخضري (غم) وتم الح 

  )3ساعھ.( 24مئویھ لمدة  °70فرن التجفیف على درجة 

  نسبة الخصوبة وتم حسابھا وكما یلي : بقسمة 
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   100×عدد القرنات

  حبة (غم)  100وزن 

 :الحاصل الكلي للنبات الواحد وحسب المعادلة اآلتیة  

  وزن القرنة الواحدة = الحاصل الكلي. ×عدد القرنات في النبات     

 ا الختیار أقل فرق معنوي (وفقً  سطات الحسابیةوقورنت المتو صائیًاكما تم تحلیل البیانات إحL.S.Dوعند ( 

  )5. ( %5احتمال  مِستوى

  

   فات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسةص) یبین بعض ال1جدول (

  ةفصال  القیاس

  الطین (غم / كغم) 14.4

  الغرین (غم / كغم) 26

  الرمل (غم / كغم) 59.6

  ھربة التجسن  مزیجیھ رملیھ

4.05 (ds/m)EC 

7.68 PH 

  الماده العضویھ (غم / كغم) 1.20

  الفسفور (ملغم/كغم) 49.17

  وتاسیوم (ملغم/كغم)بال 131.11

  تروجین (ملغم/كغم)لنا 20
-  

Nill  الكاربوناتCO3  
-  

  HCO3 اربوناتالبیك 0.6
  )تر/للي مكافيءم(

  

  النتائج والمناقشة

 ارتفاع النبات (سم):  -

 یبین الدراسة، في الحقلیة بالمعامالت امتأثرً  النبات نمو تعكس التي المھمة الحقلیة فاتصال من نباتال ارتفاع دُّ عَ یُ 

 التركیز عند زیادة أعلى تكان إذ النباتات، ارتفاع على المخلبي بالحدید للرش معنوي تأثیر وجود عدم) 2( الجدول
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 اذوھ المخلبي، بالحدید ترش لم التي المعاملھ في سم0.15 ارتفاع اقل بلغ حین في سم51.3. بلغت إذ) 1-لتر. ملغم100(

  .فقده وتالفي الحدید من بحاجتھِ  النبات إمداد على قادرة تجعلھا اتفصال من المخلبیة الحدید مركبات ھِ بِ  تمتاز لما یعود

 والتنفس وئيالض البناء عملیة في المھمة واالختزال األكسدة وأنزیمات الكلوروفیل تكوین في دور للحدید نَّ إو

  . )6(النبات بارتفاع عنھ امعبرً  الخضري النمو تشجیع إلى مماأدى

 عند قیمة أعلى تغبل إذ ،تالنبا ارتفاع زیادة في سیومالبوتاب للرش معنوي تأثیر ظھور) 2( الجدول یبین كما

 نسبة تنوكا سم، 48.2 سیومبالبوتا ترش لم التي المعاملھ متوسط بلغ حین في سم 53.4 وبلغت) 1-لتر.غممل 51( المستوى

  . %10.8 الزیادة

 األنسجة نمو تشجیع على یعمل كما االیضیة، والعملیات النبات داخل الفسلجیة للوظائف اساسي البوتاسیوم لكون یعود اذوھ

 الماء اصتصام كفاءة یزید مما جیدین ريجذو خضري نمو تكوین ثم ومن كھُ سم وزیادة الساق تقویة وعلى المرستیمیة

  ). 6( التربة في الجاھزة یاتذالمغو

 أطوال في زیادة أعلى إحداث إلى) 1-لتر.ملغم 15( والبوتاسیوم) 1-لتر.ملغم100( المخلبي الحدد بین التداخل أدى

  . %25.1 السیطرة بمعاملة مقارنة الزیادة نسبة نتاوك سم 56.3 بلغت إذ النباتات،

  

  ) سم(اسیوم والتداخل بینھما في ارتفاع النبات لبي والبوتختأثیر إضافة الحدید الم )2( لوجد

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
50.1 54.3 51.3 49.7 45.0 0 

49.3 52.0 49.3 46.7 49.0 50 

51.3 56.3 49.7 50.0 49.0 100 

50.9 51.0 53.0 50.0 49.7 150 

  متوسط 48.2 49.1 50.8 53.4  
  بوتاسیومال

    Fe*K=9.689 K=4.84 Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 
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  ):2سم(المساحة الورقیة  -

 ى الرغم من دور الحدید فيعلإلرش بالحدید المخلبي لم یحدث زیادة في المساحة الورقیة  ) أنَّ 3یبین الجدول (

 ستھلكت المواد الناتجة من عملیة التركیب الضوئي یمكن أنْ  ا قد یعود إلى أنَّ ذزیادة الكلوروفیل ومعدالت البناء الضوئي وھ

 ستعمل للنمو،یمن عملیة التركیب الضوئي  %50) حوالي رات الحدیثة یقدر بأنَّ د، ففي حالة الباتالعمر الفسیولوجي للنبا

  )2البذور أو الثمار.(ئ ستعمل في عملیة الخزن لملیالجزء األكبر من المواد المتمثلة  إنَّ الناضجة ف تابینما في النبات

 حبة والحاصل الكلي على 100ة ووزن بوصوھذا یفسر تفوق معاملة الحدید المخلبي معنویا في زیادة نسبة الخ

  الرغم من كونھا غیرمعنویة وعدم تفوقھا في زیادة المساحة الورقیة واألوزان الخضریة والجافة.

ت في زیادة ) وعلى جمیع المعامال1-ملغم.لتر10المستوى ( اسیوم عندت) تفوق معاملة الرش بالبو3یظھر الجدول (

 ت نسبة الزیادة مقارنة بالمعاملة التي لم ترش بالبوتاسیوم وھذا یعود لدور البوتاسیوم في معظمانالمساحة الورقیة وك

 66شط أكثر من نھ ینَّ ب الضوئي وبناء البروتینات، فقد وجود أیالفعالیات الحیویة داخل النبات والشتراكھ في عملیة الترك

  )8)؛(7ا.(مً أنزی

إلى ظھور أعلى زیادة  1-) ملغم.لتر Fe0 –K10كما أدى التداخل بین الحدید المخلبي والبوتاسیوم عند المستوى (

  . %218.56ت معنویة وبزیادة بینھا وبین معاملة السیطرة بلغت نوكا 2سم 28.575في المساحة الورقیة بلغت 

  

  ) 2سم( لمساحة الورقیةلبي والبوتاسیوم والتداخل بینھما في اخالحدید الم تأثیر إضافة )3( لوجد

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
19.019 19.104 28.575 19.426 8.970 0 

15.724 15.338 18.050 14.559 14.948 50  

15.346 16.342 16.013 18.004 11.023 100 

16.719 13.429 17.378 16.434 19.606 150 

  متوسط 13.637 17.106 20.004 16.053 
  بوتاسیومال

    Fe*K=8.005 K=4.002 Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 
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  :)غم(الوزن الطري للمجموع الخضري -

 ري الستعمال معظمالمخلبي لم یحدث زیادة في الوزن الطري للمجموع الخض د) ان الرش بالحدی4یبین الجدول(

  )2مار.(ثالبذور وال ئالمواد المتمثلة في عملیة البناء الضوئي في عملیة الخزن لمل

 ) معنویا في زیادة الوزن الطري 1-ملغم.لتر 10) تفوق معاملة الرش بالبوتاسیوم عند المستوى (4یظھر الجدول (

  . 54.66%اسیوم للمجموع الخضري وكانت نسبة الزیادة مقارنة التي لم ترش بالبوت

 ھ وعلى تقویة الساق وزیادة سمكھ ومن ثم تكوین نمو خضريمینسجھ المرستیوھذا یعود لدور البوتاسیوم في تشجیع نمو اال

  ) 6وجذري جیدین.(

) الى احداث زیادة كانت معنویھ وبزیادة بینھا  K15 – Fe0كما ادى التداخل بین الحدید المخلبي والبوتاسیوم عندالمستوى (

   .% 141.81ین معاملة السیطرة بلغت وب

  

  ) غم(ضري للنبات خم والتداخل بینھما في الوزن الطري للمجموع الوتاسیولبي والبخالم دیدیر إضافة الحثتأ )4(ل وجد

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
38.36 53.56 47.89 29.83 22.15 0 

36.93 35.67 46.40 32.95 32.70 50  

37.43 34.56 42.15 40.42 32.57 100 

33.51 24.83 44.87 34.55 29.80 150 

  متوسط 29.31 34.44 45.33 37.16 
  بوتاسیومال

    Fe*K=11.956  K=5.978 Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 

  

  :)الوزن الجاف للمجموع الخضري(غم -

  لمخلبي لم یحدث زیادة في الوزن الجاف للمجموع الخضري) ان الرش بالحدید ا4یبین الجدول(
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 ) معنویا في زیادة الوزن الجاف1-ملغم.لتر 10) تفوق معاملة الرش بالبوتاسیوم عند المستوى (4یظھر الجدول (

   %35.50للمجموع الخضري وكانت نسبة الزیادة مقارنة بالمعاملة التي لم ترش بالبوتاسیوم 

تكوین نمو خضري  نسجھ المرستیمیھ وعلى تقویة الساق وزیادة سمكھ ومن ثمسیوم في تشجیع نمو االاتوھذا یعود لدور البو

  ) 6(وجذري جیدین.

 ) الى احداث زیادة كانت معنویھ وبزیادةK15 – Fe0كما ادى التداخل بین الحدید المخلبي والبوتاسیوم عندالمستوى (

   .%103.05بینھا وبین معاملة السیطرة بلغت 

  

  ) ضري للنبات (غمخم والتداخل بینھما في الوزن الجاف للمجموع الیوتاسبووال يلبخیر إضافة الحس المثتأ )5ل (جدو

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
7.424 10.106 8.977 5.635 4.977 0 

6.976 6.526 8.404 6.221 6.754 50  

7.031 6.274 7.414 7.761 6.675 100 

6.949 7.538 8.046 6.381 5.829 150 

  متوسط 6.059 6.500 8.210 7.611 
  بوتاسیومال

    Fe*K=2.719  K=1.359 Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 

  

  : ةبصوخنسبة ال -

التي لم ترش  ) ظھور تأثیر معنوي بین متوسط المعامالت التي رشت بالحدید المخلبي والمعاملة6یبین الجدول (

یة ئو) وبزیادة م16.56وبلغت ( 1-ملغم. لتر 150صوبة وكانت أعلى قیمة عند المستوى خبالحدید المخلبي في زیادة نسبة ال

 ) وھذا یعود لدور الحدید في تكوین الكلوروفیل وأنزیمات األكسدة واالختزال%30.81بینھا وبین معاملة السیطرة بلغت (

   )9ب.(خصاي یسبب زیادة في نسبة التلقیح واإلذالضوئي والتنفس، األمر الالمھمة في عملیة التركیب 
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 ى الرغم من كونھ غیر معنوي، وكانت أعلى قیمةلصوبة عخبة النسلرش بالبوتاسیوم تأثیر في زیادة ل كما أنَّ 

  ).%12.01یوم () وبزیادة مئویة بینھا وبین معاملة التي لم ترش بالبوتاس1-ملغم.لتر 15) عند المستوى (13.52(

 ا في معظمحاجتھا من البوتاسیوم تكون قویة، ویالحظ زیادة أزھارھا، لكون البوتاسیوم مھمً  ذالنباتات التي تأخ إنَّ 

در إلى أماكن صعن دوره في نقل نواتج عملیة التركي الضوئي من األوراق كم الفعالیات الحیویة وبناء البروتینات، فضالً 

   )6خزنھا.(

 ىعلا ویً عن) تفوقت م 1-رلت(ملغم. 15+ البوتاسیوم  150معاملة التداخل بین الحدید  ) أنَّ 6ول (كما یظھر الجد

   .%118.63وبزیادة مئویة عن معاملة السیطرة بلغت  24.29وبة، إذ بلغت صجمیع المعامالت في زیادة نسبة الخ

  

  صوبةخنسبة ال وم والتداخل بینھما فيیوتاسبلبي والختأثیر إضافة الحدید الم) 6(جدول 

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
12.66 12.09 13.04 14.38 11.11 0 

10.83 9.35 11.86 10.45 11.67 50  

10.9 8.33 12.68 11.86 10.73 100 

16.56 24.29 12.41 14.78 14.75 150 

  متوسط 12.07 12.87 12.50 13.52 
  بوتاسیومال

    Fe*K=7.806  K=3.903 Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 

  

  :)حبة (غم 100ن زو -

 ت أعلى قیمة عند التركیزنحبة، إذ كا 100ا للرش بالحدید المخلبي في زیادة متوسط وزن ) تأثیرً 7یبین الجدول (

بین المعاملة التي لم ترش بالحدید ھا وبینعلى الرغم من عدم وجود فروق معنویة  227.45، إذ بلعت  1-ملغم.لتر 150

   .%6.35ویة ئغم وبزیادة م 213.86ة غالبال يالمخلب
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و  Dehydrogenase :ي النبات مثلف ات الموجودةمشیط بعض األنزینفي ت یدعزى السبب إلى دور الحدیو

Peptidase  وProteinase 11)؛(10ي لھا دور في تكوین المركبات األساسیة في النبات.(تالو(   

ت أعلى زیادة عند المستوى ناسیوم في زیادة وزن الحبوب وكات) تأثیر واضح للرش بالبو7كما أظھر الجدول (

ویة ئسیوم وبزیادة مامع عدم وجود فروق معنویة بینھا وبین المعاملة التي لم ترش بالبوت 235.04) وبلغت 1-ملغم.لتر10(

%5.78.  

 زیادة معدل التمثیل الضوئي، :لى عدة عملیات داخل النبات منھالى دور البوتاسیوم في التأثیر عإِ وھذا یرجع 

، وكفاءة كل من استخدام الماء وفتح وغلق الثغور، ومعدل النقل، والتجمع للمواد، وتأخیر تومحتوى الكلوروفیل في النبا

 یجابیة فيإس صورة عن زیادة المساحة الورقیة، والتقلیل من معدالت التبخر ممن ینعك الشیخوخة في األوراق، فضالً 

   )8)؛(2صل.(حازیادة النمو وال

 حبة 100زیادة معنویة على جمیع المعامالت في وزن  1-) ملغم.لترK10+Fe50وأظھرت معاملة التداخل بین (

  .%66.27ویة بینھا وبین معاملة السیطرة ئغم وبزیادة م 249.49وبلغت 

  

  )حبة (غم 100ن زالتداخل بینھما في ووتاسیوم وبلبي والختأثیر إضافة الحدید الم )7(جدول 

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدتوم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
213.86 245.19 244.08 216.11 150.05 0 

213.02 187.38 249.49 196.24 218.98 50  

221.37 238.18 217.16 202.26 227.89 100 

227.45 174.49 229.44 214.06 291.82 150 

  بوتاسیومال متوسط 222.19 207.17 235.04 211.31 

    Fe*K=60.58  K=N.S. Fe=N.S. L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 
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  حاصل النبات الواحد: -

نت أعلى زیادة عند ال أثر الرش بالحدید المخلبي، وكصفي الحا ویةنعم) وجود زیادة غیر 8یظھر الجدول (

 48.26رشھا بالحدید المخلبي بلغ نملة التي لم ال للمعصفي حین كان اقل حا 55.27غت ، إذ بل 1-ملغم.لتر 100التركیز 

  .%14.53وبزیادة بلغت 

 10اسیوم، وكان أعلى حاصل عند المستوى (ترش بالبولل عند ااصكما ویظھر الجدول زیادة ملحوظة في الح

ھا بینت نسبة الزیادة المئویة نم ترش بالبوتاسیوم وكاوكانت معنویة بینھا وبین المعاملة التي ل 65.96) وبلغت 1-ملغم. لتر

   .%45.83وبین المعاملة التي لم ترش بالبوتاسیوم 

 ا مقارنة بمعاملة، وكان معنویً 70.06أعلى حاصل وبلغ  1-) ملغم.لترK10 + Fe0ھر التداخل بین (یظكما و

 نَّ إار وعلى ذلك فلثما مھما في التأثیر في حاصل ادورً  یةئاذصر الغعنادي الؤ. ت%141.34السیطرة وبزیادة مئویة قدرھا 

 ائیة بكمیاتذدي إلى تكوین مواد غؤاصر، وتمثیل جید لھا في األوراق مما یلعنا هِ ذتدل على تجھیز جید لھصل زیادة الحا

  عالیة.

  

   وم والتداخل بینھما في الحاصل الكلي للنباتیوتاسبلبي والختأثیر إضافة الحدید الم )8(جدول 

  ملغم/لتر Feتركیز       0 5 10  15  سط الحدیدوتم
  

 ملغم/لتر Kتركیز 
48.26 56.53 70.06 37.42 29.03 0 

53.81 57.73 69.55 45.41 42.53 50  

55.27 46.18 61.06 56.17 57.67 100 

55.14 45.88 63.17 59.83 51.67 150 

  متوسط 45.23 49.71 65.96 51.58 
  بوتاسیومال

    Fe*K=34.622  K=17.311  Fe=N.S.  L.S.D عند  
  مستوى

  
  0.05احتمال 
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  االستنتاجات

  َّفات المدروسة.صأدى إلى زیادة معنویة في أغلب ال 1-ملغم.لتر 10الرش بالبوتاسیوم بتركیز  إن 

  المختصرات:

- Fe - EDDHA: Iron - ethylene diamine di - o - hydroxyl phenyl acetic acid. 

- L.S.D.: Least significant Difference. 
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