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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 في محصول الذرة الصفراء المغذية العناصربعض  تركيزالزنك في  مصدرالتغذية الورقية و تأثير 
 أيمن أحمد عبد الكريم العباسي

 ، ديالى ، العراق مديرية تربية ديالى
 

 البحث معلومات
 التغذيةةةةة الةر يةةةةة،الكممااااام المفتاحيااااة  

الزنةةةةم الم مبةةةةك ، الزنةةةةم المعةةةةدنك ، الةةةةذر  
 الصفراء.
 أيمن أحمد عبد الكريم العباسي االسم 

 البريد االليكتروني 
 رقم الهاتف  

 الملخص
الةةذر   لمحصةة بعةض المغةذيا   تركيةزمصةةدر الزنةم فةك التغذيةة الةر يةة ة معرفةة تةيرير ل تهةد  الدراةةة

لناحيةةةةة بنةةةةك ةةةةةعد /محافظةةةةة ديةةةةالى فةةةةك المةةةةةة   تجربةةةةة فةةةةك احةةةةد الح ةةةةة  التابعةةةةة ال، تمةةةة  الصةةةةفراء
بتصةمي  ال طااةا  العاةةا ية الكاممةة بر رةة  فةك تربةة ذا  نةةجة مزيجيةة طينيةة ةرينيةة 2017ال ريفةك

ةةماد الزنةم المعةدنك ةةةماد الزنةم الم مبةك، ةر رةة تراكيةز مة   مصةدر  معةام   يةك  ةة مكررا  ة 
الزنةةم  الم مبةةك ةةةماد ، اظهةةر  النتةةا و تفةةةق ¹-.لتةةرZn(ممغةة  25،50، 0الةةرش الةةةر ك لمزنةةم يةةك  

 ممغةة . 80864ة % 2842ة %2887تراكيةةز الم اةةةة ةبمتةةةةط الالزنةةم المعةةدنك فةةك جميةة  ةةةماد امةةى 
لمعناصةةر النتةرةجي  ةالبةتاةةةية  ةالحديةةد ةالزنةم امةةى التةةالك. كمةةا تفةةةق  1-ممغةة  .كغة  36889ة 1-كغة 

 ة%3811ة%3836فةةةةك جميةةةة  تراكيةةةةز العناصةةةةر بمتةةةةةةط  ¹-ممغ .لتةةةةر 50رش الزنةةةةم انةةةةد التركيةةةةز 
نتةةرةجي  ةالبةتاةةةية  ةالحديةةد ةالزنةةم امةةى التةةةالك. كمةةا لم 1-ممغةة  .كغةة  43835ة 1-ممغةة  .كغةة  86800

تيرير معنةة   اصةة انةد معاممةة  كا  ذةمصدر الزنم التغذية الةر ية ة اظهر  النتا و ا  التدا   بي  
فك جمية  مشاةرا  الدراةةة م ارنةة بمعةام    ( 1-ممغ .لتر  50 الرش * تركيزالزنم الم مبك  التدا  

 التدا   اال رى.
 المقدمة

مة  بةةي  اية   محاصةي  الحبةةة    .Zea mays Lالةذر  الصةةفراء  تعةد
متعةةدد  محصةةة   تعةةدة لعةةراق ةتةةد   فةةك تغذيةةة االنةةةا  ةالحيةةةا  افةةك 
ةذة  يمةةة حبةةة   اةةنة  فهةةة ذة (.2015ةا ةةرة ،  Mandia  ا ةةد الف

 USDAااليةةةةةةةةة مةةةةةةةة  الفيتامينةةةةةةةةا  ةالمعةةةةةةةةاد  ةالبرةتينةةةةةةةةا   ةذا يةةةةةةةةة 
مةةةةة   هبعنصةةةةةر الزنةةةةةم كةنةةةةة لمتةةةةةةميد ةيةةةةةةتجي  المحصةةةةةة  .(2012،

 Aref ، aالنباتةةةا  المجهةةةد  لمتربةةةة ةالحةاةةةةة لةةةن ص يةةةذا العنصةةةر  
 حاجةة تةةدطري ة التةةميد الةةر ك التةك ب اند أضافته ة اصة (.2011

 المراحة  الحرجةة الصةغرى فةك المغةذيا  ة الكبةرى المغةذيا  مة  النبةا 
الةةماد ةتاةير الدراةةا  بةي   .( 2014ةا ةرة ، محةة (م  نمة النبا 

أفض  بصةر  اامة مة  الةةماد المعةدنك لمعنصةر نفةةه  احمةد  الم مبك
المركبةةا  الم مبيةةة بينهةةا بالةةةماد الم مبةةك اة ةي صةةد . (2010ةايةةةى،

ربةكةةةي  اة ابةةار  اةة  تفااةة  مركبةةا  ةنيةةة بمجمةاةةا  فعالةةة مةة  الكا
الكيتةةةة  اة الهيدرةكةةةةي  اة الفينةةةة   فتتةةةةارع لتةةةربط العناصةةةر اديةةةد  
التكةةةافش المتةةةةافر  فةةةك التربةةةة ةتكةةةة  مركبةةةا  م مبيةةةة لهةةةا طا ةةةة ارتبةةةاط 

ا  الزنةةم مةة  العناصةةر  (.2012االيةةة بالعنصةةر  ابةةة ن طةةة ةا ةةرة ، 
ة لةه دةر   ميمةةنمةة النبةا  التةك يحتاجهةا بكميةا  فةك الصغرى المهمةة 

ةجةةةد  Adilouglu) ،.(2006كبيةةةر فةةةك امتصةةةاص العناصةةةر اال ةةةرى 
-23.6 بةي  الصةفراء الةذر  م  انةاع ةر ة العم  لة  فك الزنم ا  تراكيز

 (Kovacevic كغة . ممغة   23.1
. ةيةةه  فةك  Brkic ،(2003ة-1

 يعةد الةذ  Tryptophanاالمينةك  الحةامض ةتكةةي  الرايبةةةةما  بنةاء

 .2013)، ةا ةرة   (Hafeez  ال ميةم حةامض لتكةة  انةدة   االةةاس
  pHيةنظ  الةة   Uchida)  RNA ،. (2000 النةةة  الحةامض ةتمرية 

 ة    اال صةا  زياد  فض  ا  Tony) ، .(2006 النباتية فك ال مية
ا  رش ةجةةةةد  ة ةةةةد. 2011)ة ةةةةربيط،  العيةةةةةاة مرحمةةةةة تزييةةةةر النبةةةةا  

بتراكيةةز مناةةةبة  ةةد انعكةةس امةةى زيةةاد  الزنةةم امةةى نبةةا  الةةذر  الصةةفراء 
( بةي  2013بةي  الةدليمك ةالزينةك   ، كمةا(2010تركيةز   امةك ةاةر ك، 

%  ة 1897رش الزنةم الم مبةك امةى الةذر  الصةفراء  ةد زاد منةه بتركيةز 
جةةةزء بةةةالممية  لكةةة  مةةة  النتةةةرةجي  ةالحديةةةد  122جةةةزء بةةةالممية  ة712

 لممية  ة البةتاةةةةةةية جةةةةةزء بةةةةةا 80ةالزنةةةةةم امةةةةةى التةةةةةةالك انةةةةةد التركيةةةةةز 
كمةةةا ااةةةار ابةةةة ، جةةةزء بةةةالممية  40جةةةزء بةةةالممية  انةةةد التركيةةةز30837

الزنةةم الم مبةةةك امةةى نبةةةا  ة ا  رش الحديةةةد  2009)ضةةاحك ةا ةةرة   
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الحنطةةةة كةةةا  لةةةه دةر كبيةةةر فةةةك التةةةارير امةةةى دةر كةةة  مةةة  البةتاةةةةية  
 ةالحديد. 

تعةد ةالحديةد  ةالزنةمالبةتاةية  ةالنتةرةجي  ب حاصي  الح ميةا  تغذية الم
تمعة  دةرا مهمةة فةك كةنهةا م  اي  العةام  المةااد  فك زيةاد  االنتةا  

حيةا  النبةا ال النهةةا االةةاس لمعمميةةا  الحيةيةة كةةالتنفس ةالبنةاء الضةةة ك 
 Hythum  ةEl-Gizawy ،2012).   يعةةةةةةةةةد النتةةةةةةةةةرةجي  مةةةةةةةةة  ايةةةةةةةةة

لنبةةا  العناصةةر الكبةةرى التةةك يحتاجهةةا النبةةا  بكميةةا  كبيةةر   ةيمتصةةه ا
مةة  االةراق ة الجةةذةر ةلةةةه دةرا مهمةةا فةةك ان ةةةةا  ال  يةةا ةن ةة  الطا ةةةة 

تةجةةد ا  ةةة بةةي  النتةةرةجي    ،(2009ةتضةةاا  نمةةة الجةةذةر  اةةةاد، 
ةالزنةةم لدراةةةا  اةةد ، حيةةف ا  اضةةافة الزنةةم لنبةةا  الةةذر  الصةةفراء  ةةد 
زاد مةةة  تركيةةةةز النتةةةةرةجي  ةذلةةةةم نتيجةةةةة م حظةةةةة زيةةةةاد  الةةةةةز  الجةةةةا  

 (2003الحةةديرك ةا ةةرة   بةةي   ،(Aref ،b2011ل اضةةاء الهةا يةةة  
لعة  الةةب  يرجة  ا  تركيز النترةجي  يزداد اند اضافة الزنم لمنبا . ة 

لمكريةةةر مةةة   فةةةك كةةةة  ةجةةةةد النتةةةرةجي  ضةةةرةر  لمزنةةةم لتحفيةةةز دةر 
يعةد البةتاةةية  أحةد أية  العناصةر  .الضةة ك ةالبنةاء كةالتنفس العمميةا 

الكبةةةرى الضةةةرةرية لمنبةةةا  ةيحتةةة  البةتاةةةةية  المرتبةةةة الرالرةةةة فةةةك  ا مةةةة 
المغةةةةةةةةةةذيا  الكبةةةةةةةةةةرى الر يةةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةةد النتةةةةةةةةةةرةجي  ةالفةةةةةةةةةةةفةر  حةةةةةةةةةةداد 

 دا  امى يةااد  مركباته بم تم  ةجد ا  البةتاةية (. 2008رة ،ةا 

 تةازنةه امةى نعكسيةممةا  النباتيةة االةراق فةك لمزنةم المعةدنك المحتةةى

Sarrwy) ، يعمةة  امةةةى  أيضةةا(. ةبةةالعكس فةةي  الزنةةم 2012ةا ةةرة
 ،( 2013زيةةاد  البةتاةةةية  فةةك اةراق الةةذر  الصةةفراء  الةةدليمك ةالزينةةك، 
مفتاحةةةا  كمةةةا ا  ةجةةةةد البةتاةةةةية  يزيةةةد مةةة  حاجةةةة النبةةةا  لمزنةةةم كةنةةةه

ةا ةةةةرة ،  (Rajput الضةةةةة ك ةالبنةةةةاء لمكريةةةةر مةةةة  العمميةةةةا  كةةةةالتنفس
يعد الحديد م  اي   المغذيا  الصغرى التك لها دةر مهة  فةك ). 1995

رةة  كةنةه مة  العناصةر الصةغرى اال ا  لةه دةر مهمةا فهة حيا  النبا  
الهرمةنةةةةةةا  التةةةةةةك تاةةةةةةج  زيةةةةةةاد  مناةةةةةةي  االزيةةةةةةار  فةةةةةةك تنظةةةةةةي  امةةةةةة 

 Eskandari 2011,)،   كمةةةةةا  يناةةةةةط مجمةاةةةةةة مةةةةة  االنزيمةةةةةا  منهةةةةةا
Copro porphorinogen Oxidase  ةProtochlolphyllic 

Nitrate reductase  ةreductase ،ي ةةةةة  الحديةةةةد (2012 امةةةةك .
حمايةةةة ب ةي ةةةة  اال يةةربتحةيةة  النتةةرةجي  الةةةذا   بةةاالةراق الةةةى بةةرةتي  

كمةةةةا ا   ،(2014الكمةرةفيةةةة  مةةةة  ااةةةةعة الاةةةةمس الاةةةةديد   الجيةةةةزاة ، 
ةجةةد ا   ،(2009ةجةةةد الزنةةم بكرةةر  ي مةة  مةة  الحديةةد فةةك النبةةا   اةةةاد،

زيةةةاد   تركيةةةز الحديةةةد فةةةك اةراق الةةةذر  اةةة  الكميةةةا  الكافيةةةة يةةةشد  الةةةى 
لةةذا نتيجةةة لةيميةةة  .(2010 امةةك ةاةةر ك، ان فةةاض فةةك كميةةة الزنةةم 

يةةةدف  ،الغذا يةةةة ةالصةةةنااية لنبةةةا  الةةةذر  الصةةةفراء ةاليميةةةة دةر الزنةةةم 
الدراةةةة لمعرفةةة تةةيرير التغذيةةة الةر يةةة ةمصةةدر الزنةةم فةةك تركيةةز بعةةض 

 .لمحصة  الذر  الصفراءالعناصر المغذية 
 طرائق العملالمواد و 
التابعةةة لناحيةةة بنةةك ةةةعد ةالتةةك ت ةة   ال ةةرىتجربةةة ح ميةةة فةةك احةةد نفةةذ  

كةةة  جنةةةة  ةةةةر  مدينةةةة بع ةبةةةة /محافظةةةة ديةةةالى  ةةة    20امةةةى بعةةةد 
اينةا  ااةةا ية مةز   جمعة  اينةة مركبةة مة  .2017المةة  ال ريفك 

ةة   بةة    30)-0امةق  ةالتةك ا ةذ  انةةد منةاطق م تمفةة مة  الح ة  ل

  2اتةهالزرااةة ةجففة  يةا يةا رة  طحنة  ةمةرر   ة   من ة   طةر فتح
ممةة ،   ةةةدر فيهةةا الصةةةفا  الفيزيا يةةة ةالكيميا يةةةة لمتربةةة فةةةك م تبةةر كميةةةة 

تربةة ال ةتة  تهي ةة(. 1الزرااة / جامعة ديةالى بحةة  مةاةرد فةك جةدة   
(. رةةةة  نعمةةةة  التربةةةةة 2009ةةةةة   ينةةةةد  ةا ةةةةرة  ،30بحرارتهةةةةا بعمةةةةق 

بةةةةةةةةةاطة االماةةةةةةةاط ال رصةةةةةةةية ةةةةةةةةةةي  لتهي ةةةةةةةة مهةةةةةةةد م  ةةةةةةة  لمبةةةةةةةذةر 
 (.2011 الةايةكك،

 

 زيائية والكيميائية لتربة الحقل(  بعض الخواص الفي (1جدول
 الصفة

Character 
 ال يمة

 Value 

 Unitالةحد  

pH 788 _ 

 1-ديةك ةيمنز .   483 االيصالية الكهربا ية

 تربة   1-ة .كغ  231 معاد  الكاربةنا 

 تربة  1-ة .كغ  4813 الجبس

 تربة 1-ممغ .كغ  0831 الزنم الجايز
 تربة 1- ممغ  . كغ  3.41 الحديد الجايز

 تربة 1-ممغ .كغ  196811 البةتاةية  الجايز
 تربة 1-ممغ .كغ   43.5 النترةجي  الجايز

صةال  
مف

 
التربة
 تربة 1-ة .كغ  113 الرم  

 تربة 1-ة .كغ  566 الغري 
 تربة 1-ة .كغ  321 الطي 

 مزيجية طينية ةرينية النةجة
 :Black b ،a 1965  :Jackson ، 1979تحمية  التربةة بحةة   تة  

Page   2007باةرةالصايغ ، :1982ا رة  ،ة.) 
 

 تصميم التجربة ومعامالتها
حةةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةةمي  ال طااةةةةةةةةةا  العاةةةةةةةةةةا ية الكاممةةةةةةةةةة بالتجربةةةةةةةةةة  نفةةةةةةةةةذ 

 R.C.B.D ، بر رةةةةةة مكةةةةةررا  ةكانةةةةة  1990(  الةةةةةةايةكك ةةييةةةةة .)
 ،  2.25  ةاةرض 1.5بطةة   2  2.25× 1.5مةاحة الةحةد  التجريبيةة

 طةةةةط اممةةة   4فتحةةة   طةةةةط طةليةةةة فةةةك كةةة  ةحةةةد  تجريبيةةةة بةا ةةة  
بةةةي  الجةةةةر النباتيةةةة  مةةةةافا الةةةة  ة  75يةةةدةياا، المةةةةافة  بةةةي  ال طةةةةط 

تركةة   (.1990 الةةةايةكك،  -1يةةة.نبةةا  53333بكرافةةة نباتيةةة ة ةةة  25
لمنةة   الةحةةد  تجريبيةةة ةا  ةةرى  بةةي  1  بةةي   طةةاع ةا ةةر ة2 مةةةافة 

تة  اةة دا  اةاممي  فةك الدراةةة االة   .حدةف تدا   اند رش العنصةر
بهي ةة  Zn%35احديما الزنم المعةدنك  الزنم فكا ةماد ل  مصدريية 

% 13الزنةةةم الم مبةةةك  ةةةةماد ةاال ةةةر ZnSO4.7H2Oكبريتةةةا  الزنةةةم 
Zn  بهي ةةةةZn-EDTA ، لكةةة   رش الزنةةةم تراكيةةةزةالعامةةة  الرةةةانك يةةةة

معاممةة  6فبمةغ اةدد المعةام    1-لتةر ( ممغة .50، 25، 0  منهمةا يةك
تةة  ر  الح ةة  ريةةة التعييةةر  بةة  الزرااةةة ةبعةةد  ةحةةد  تجريبيةةة. 18ةبةا ةة  

بةةةذةر الةةةذر  الصةةةفراء يةةةدةيا  اةةة زر  (.1993اضةةةافة االةةةةمد   اليةةةةنس ،
ةالتةةك تةة  تةفيريةةا   10/7/2017بتةةيري   106لمصةةن  التركيبةةك بحةةةف 

ةةة   12مةة   ةةة  االنتةةا  النبةةاتك/ مديريةةة زرااةةة ديةةالى فةةك جةةةر بعمةةق 
 ةكانةة ةامةةى جانةة  ةاحةةد مةة  ال ةةط ةبةا ةة  رةة ف حبةةا  فةةك كةة  جةةةر  

تةةة   ةةة  النباتةةةا  امةةةى . (2010 ةةةةي  ، 1–ةنةةة د كغةةة . 8كميةةةة بةةةذار 
  ا ةةى يةة  مة  الزرااةة، تذ تةرم نبةاتي  رة  تركة 20دفعتي  االةلى بعةد 
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ايةةا  مةة  الدفعةةة  10نبتةةة فةةك الدفعةةة الرانيةةة مةة  ال ةة  ةالتةةك كانةة  بعةةد 
  Sesamiaاالةلةةةى، ة مكافحةةةة  حاةةةر  حفةةةار ةةةةاق الةةةذر  الصةةةفراء

cretica   نرةةرا ةةةةط النبةةا    10بيةةةت دا  مبيةةد الةةديازينة  المحبة %
يةمةا  مة  الزرااةة كمكافحةة ة ا يةة،  20بعةد  1-كغ . دةنة  1.5بمتةةط 

ايةةا  مة  المكافحةةة االةلةةى  اليةةةنس  10امةا المكافحةةة الرانيةةة فكانة  بعةةد 
% مةاد  فعالةة  بة  50كما كةفح  االدةةا  بمبيةد االتةرازي   .( 2012،

لتةر   50م مةطةا  مة   1-كغة . دةنة 1 الزرااةة راةا امةى التربةة بم ةدار
ت  ر  الح ة  ريةة  فيفةة بعةد الزرااةة  .( 1986 الةعيد ، 1-ماء. دةن 

ةجةةر  امميةةة الةةر  ة دمةةة المحصةةة  مةة  العةةزق ةالتعاةةي  ةالتحضةةي  
حةةةا  تةة  كممةةا داةة  الحاجةةة لةةذلم ةلجميةة  الةحةةدا  التجريبيةةة. يةةدةيا 

امةةةى الجةةةزء  ةالةر يةةة التغذيةةةةبطري ةةةة تركيةةةز الزنةةةم بمصةةةدريه ةاضةةةافته 
 ةةةةةة   مرحمتةةةةةةك النمةةةةةةة ال ضةةةةةةر  ةالتزيير فيةةةةةةاض ال ضةةةةةةر  لمنبةةةةةةا  

حتةةةةى البمةةةة  التةةةةا  (. تةةةة  الةةةةرش فةةةةك الصةةةةبا  البةةةةاكر 2011ةالحةةةةديرك، 
لتةةةر ةاضةةةيف  مةةةاد  نااةةةر   الزايةةةك(  25بيةةةةت دا  مراةةةة ظهريةةةة ةةةةعة 

لجمية  الةحةةدا  المراةاةة لتةر مةة  المحالية  10 لكة  3ةة  1.5بم ةدار 
الكاممةةة  ةةةتفاد  ا   اجةة مةةالتجريبيةةة لضةةما  البمةة  ةت ميةة  الاةةد لممةةاء 

التةةةك تعمةةة  امةةةى العاليةةةة  مةةة  المحمةةةة  ةلت فةةةك الحةةةرار    ةةةدر االمكةةةا 
ةةةةةمد  تربةةةةة الح ةةةة  باةةةةك   (.2007ةةةةةراة جفافةةةةه  العبةةةةاد  ةا ةةةةرة ،

متمارةة  لجميةة  الةحةةدا  التجريبيةةة فةةك نفةةس الة ةة  بالفةةةفةر  بمتةةةةط 
ةمةةز  معهةةا كدفعةةة ةاحةةد  انةةد تهي ةةة االرض لمزرااةةة   1-كغ .يةةة  300

نرةةةرا  ةبةةةالنترةجي  (.1997 ،الهي ةةةة العامةةةة لمتعةةةاة  ةاالراةةةاد الزرااةةةك 
بةدفعتي  متةةاةيتي  اضةيف  الدفعةة االةلةى بعةد  1-كغ .يةة 250بمتةةةط 

ية  م  الزرااة ةاضيف  الدفعة الرانية بعد ر رة اةابي  مة  الدفعةة  15
يتةةةةةةةا  ةبالبةتاةةةةةةةةية  بهي ةةةةةةةة كبر . (2011االةلةةةةةةةى  فيةةةةةةةاض ةالحةةةةةةةديرك، 

1-كغ .يةةة 200بمتةةةةط  K %41.5البةتاةةةية  
، تةة  اضةةافة نصةة   

، امةةةةا الدفعةةةةة ةةةةةماد النترةجينةةةةكلم ةلةةةةىاالدفعةةةةة مةةةة  ال البةتاةةةةةكالةةةةةماد 
 فةةةةةةةةةةةك مرحمةةةةةةةةةةة التزييةةةةةةةةةةةرالرانيةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةماد البةتاةةةةةةةةةةةك فكانةةةةةةةةةة  

ةة  اة  النباتةا  فةك 10تم  االضافة نررا امى بعد  (.2010،الزبيد  
 ةةة   مرحمةةةة  المغةةةذيا تراكيةةةز  ةةةدر  (.2011جهةةةة ةاحةةةد   العابةةةد  ،

العمةة  ل مةةةة نباتةةا   ةر ةةةاذ تةة  ا ةةذ (.2013التزييةر  بةايةةةى ةديةة ، 
لجميةةة  الةحةةةدا   ةااةةةةا يلكةةة  معاممةةةة بطري ةةةة مةةة  ال طةةةةط الةةةةةطية 

رةة   ة طعةة  الةةى  طةة  صةةغير لحةةد التنظيةة  ةةةةم  بالمةةاء ة  ،التجريبيةةة
مر بةة  بعةديا ةضةع  فةك اكيةاس ةر يةة  ترك  لتج  يةا يا لمةد  اةةبةع

ةةةااة لحةةي   48لمةةد   ˚  70-65دا ةة  فةةر  تتةةراة  درجةةة حرارتةةه بةةي  
حيةةةف طحنةةة  ةا ةةةذ منهةةةا كميةةةة  (.1989 ابةةةة ضةةةاحك،  ربةةةة  الةةةةز 

مةة  مةة  حةةامض البيرةكمةريةةم  1ةةة  ةيضةةم  بيةةةت دا   082م ةةداريا 
حةةة  الطري ةةة المةضةةحة فةةك ب مةة  مةة  حةةامض الكبريتيةةم المركةةز 4ة
 Cresser  ةPerson .(1979,  ةفةةةةق البيانةةةةا  احصةةةةا يا   ةتةةةة  تحميةةةة

ة ةرنةةةةة  الفرة ةةةةةا  بةةةةةي  المتةةةةةةةطا  انةةةةةد مةةةةةةتةى   SASبرنةةةةةامو
  (.  SAS،  2003 0.05احتما 

 
 

 الصفام المدروسة 
جهةةةةةةاز  يةةةةةةاس المهةةةةةة  ب تةةةةةة  ت ةةةةةةدير البةتاةةةةةةةية   ( .%البةتاةةةةةةةية   -1

 . (Flame photometer   Jackson ،1979الضة ك  
ت  ت دير النةبة الم ةيةة لمنتةرةجي  بةةةاطة طري ةة  . النترةجي   %(-2

 .(Black، b1965 المايكرة كمدا  
 ةةةةةةةةدر بيةةةةةةةةةت دا  جهةةةةةةةةاز االمتصةةةةةةةةاص  (.1- ممغةةةةةةةة  .كغةةةةةةةة  الحديةةةةةةةةد-3

 .,Atomic Absorption   Haynes (1980الذر 
جهةةاز  يةةاس االمتصةةاص ب(. تةة  ت ةةدير الزنةةم 1-الزنةةم  ممغةة  .كغةة  -4

 (.Atomic absorption   Black ،b1965الذر  
 النتائج والمناقشة

 )%( . النتروجين نسبة
ةجةةةد فةةرةق معنةيةةة لكةة  مةة  مصةةدر  الزنةةم  (2 جةةدة  بينةة  النتةةا و 

النتةةرةجي  فةةك اةراق الةةذر  الصةةفراء. ف ةةد  نةةةبةةتراكيةةز راةةه فةةك زيةةاد  
الزنةةم الم مبةةةك اامةةةى متةةةةط فةةةك صةةفة النتةةةرةجي   بمةةةغ  ةةةةماد ااطةةى 

، %2848الزنةةةةم المعةةةةدنك متةةةةةةط ةةةةةماد % فةةةةك حةةةةي  ااطةةةةى  2887
ةيعةةةد ةةةب  ذلةةم الةةى ا  الةةةماد الم مبةةك أفضةة  مةة  الةةةماد المعةةدنك 

( فضةةة  اةةة  الزنةةةم المةجةةةةد فةةةك 2010لمعنصةةةر ذاتةةةه  احمةةةد ةايةةةةى،
فةةةةةك امتصةةةةةاص  امةةةةة  امةةةةةى زيةةةةةاد  كفةةةةةاء  النبةةةةةا  الةةةةةةماد لممصةةةةةدري  

انصةةةر النتةةةرةجي  يةةةذا مةةة  جانةةة ، ةمةةة  جانةةة  ا ةةةر فةةةي  امتصةةةاص 
 فةةةةكزيةةةةاد  م ةةةةدر  النبةةةةا   امةةةةىةةةةةااد  بةتاةةةةةية العناصةةةةر اال ةةةةرى كال

كمةةا ااةةةار  (.2000 الزةبعةةك،  تركيةةز االةةةتفاد  مةة  النتةةرةجي  ةزيةةاد  
ااطةةى اامةةى  1-. كغةة ممغةة  50( الةةى ا  رش الزنةةم بتركيةةز2الجةةدة   

% م ارنةةةة مةةة  التركيةةةز اال ةةة  3836النتةةةرةجي  بمةةةغ  متةةةةةط فةةةك تركيةةةز
 96849% ةبنةةةةبة زيةةةاد  بمغةةة  1871ةالةةةذ  ااطةةةى ا ةةة  متةةةةةط بمةةةغ 

ةةةةب  ذلةةم يعةةةد الةةى ا  امةةى التةةةالك،  25ة 50% لمتركيةةز 73868ة
( كةةةةة  Aref  ،b2011رش الزنةةةةم يزيةةةةد مةةةة  امتصةةةةاص النتةةةةرةجي   
 ةالبنةاء التةنفسامميةة  فةك ةجةةد النتةرةجي  ضةرةر  لمزنةم لتحفيةز دةر 

كةةا  لمتةةدا   بةةي  رش الزنةةم  1995). ةا ةةرة ، (Rajput الضةةة ك
، ف ةةةد ااطةةة  معاممةةةة ريرا معنةيةةةا فةةةك امتصةةةاص النتةةةرةجي ةمصةةةدر  تةةةا

اامةةى متةةةةط   1-ممغةة  .لتةةر50التةةدا   لمزنةةم الم مبةةك* تركيةةز الزنةةم 
% ةبةةدة  فةةرق معنةةة  مةة  معاممةةة تةةدا   الزنةةم الم مبةةك 38529بمةةغ  
% م ارنةةة 38374ةالةةذ  ااطةى  1-ممغةة  .لتةر 25تركيةةز رش الزنةم مة  

   .1-ممغ  .لترZn 0م  معاممة التدا   اال   لمصدر  الزنم*تركيز
                          

(  تأثير مصدر الزنك والرش الورقي بالزنك والتداخل بينهما في 2الجدول )
 .)%( تركيز النتروجين 
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 c a 3.37 a 3.53 a 2.87  1.71 المخلبي 

 Med. 1.71  c b 2.97 a 3.36  

LSD S Zn Zn* S  

0.05 0820 0825 0835  

S =Source         Zn =Zinc 
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 .)%(  البوتاسيوم نسبة
 الزنةم ةةماد ( ةجةةد فةرةق معنةيةة بةي  مصةدر  3  جةدة بينة  النتةا و 

 2832، ف ةةةد بمةةةغ متةةةةةط المصةةةدري  فةةةك زيةةةاد  امتصةةةاص البةتاةةةةية  
ةةةةب  يعةةةةد ة  ،% لمزنةةةم المعةةةدنك ةالزنةةةم الم مبةةةك امةةةى التةةةةالك2842ة

الزنةم  يعمة  امةى زيةاد  امتصةاص البةتاةةية  فةك اةراق كةة   الىذلم 
يةةةذا مةةة  جهةةةة، ةمةةة  جهةةةة  (2013،  الةةةدليمك ةالزينةةةكالةةةذر  الصةةةفراء 

مصةةدر  الزنةةم كةةا  لهمةةا دةرا فةةاا  فةةك التةةارير العةةا  لنمةةة  فةةي  ا ةةرى
النبةةةا  ممةةةا انعكةةةس فةةةك زيةةةاد  محتةةةةى النبةةةا  مةةة  انصةةةر البةتاةةةةية  

يعمةةةةة  امةةةةةى تنظةةةةةي  تةةةةةةاز  االيةنةةةةةا  اذ   المهةةةةة  فةةةةةةمجيا ةكيمةحيةيةةةةةا،
الكمةرةفيةةةة   ةتناةةةةيط اةةةةد  انزيمةةةةا  المحافظةةةةة امةةةةى الحديةةةةد لتكةةةةةي  ة 

( ةلةةةةةه دةر فةةةةةك االن ةةةةةةا  ال مةةةةةة   ةفةةةةةك امتصةةةةةاص 1984 ايةةةةةةى، 
 فض  اة  ا  البةتاةةية  (2004المغذيا  الكبرى ةالصغرى  امرا  ،

 تةازنةه امةى نعكسيةممةا  االةراق فةك الزنةممحتةةى  داة  امةى يةةااد

Sarrwy) ، كمةةا اظهةةر  النتةةا و ةجةةةد فةةرةق معنةيةةة  .(2012ةا ةةرة
 1-لتةر .Znممغة   50( تذ ااطةى التركيةز 3اند رش الزنم فةك الجةدة  

ممغة  25% يميةه التركيةز  3811اامى متةةط فةك تركيةز البةتاةةية   بمةغ
Znفةةةك حةةةي  ااطةةةى التركيةةةز  2819فةةةك التةةةيرير بمتةةةةةط   1-.لتةةةر ،%

   ةةة انةةد التركيةةزي % ةكانةة  نةةةبة الزيةةاد  المتح1880اال ةة  متةةةةط 

التةةةةةالك  % امةةةةى 72878ة  21867يةةةةك  1-. لتةةةةرZnممغةةةة  50 ة25
، ا  ةةةب  ذلةةم يةةة دةر الزنةةم  المضةةا  راةةا  ياةةةا بمعاممةةة الم ارنةةة

امةةةةةةى االةراق اةةةةةةج  امةةةةةةى  بنةةةةةةاء الةةةةةةةايتةكرة  ةالرايبةةةةةةةةة  ةتكةةةةةةةي  
الةةذ  يعةةد المةةاد  االةاةةةية لتصةةني    Tryptophanالحةةامض االمينةةك 

ةالمةشة  ا  زياد  النمة مما ينعكس امى امتصةاص  IAAاالةكةي  
( . أرةةر التةةدا   بةةةي  Marschner،1993 ةCakmak العناصةةر  

المعام   باك  معنة  فةك امتصةاص البةتاةةية ، ف ةد ااطة  معاممةة 
اامةةةى متةةةةةط بمةةةغ  1-ممغةةة  .لتةةةر 50التةةةدا   لمزنةةةم الم مبةةةك * تركيةةةز

 1ممغةةة  .لتةةةر 50* تركيةةةز % يميةةةه معاممةةةة تةةةدا   الزنةةةم المعةةةدنك3821
%م ارنة مة  معاممةة التةدا   اال ة  لمصةدر  الزنةم 3802ةالتك ااط  

    %.1880*م  تركيز الزنم اال   ةالتك كان  
                        

(  تأثير مصدر الزنك والرش الورقي بالزنك والتداخل بينهما في 3الجدول )
 )%(.  بوتاسيومتركيز ال
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 e 1.80 d 2.14 b  3.02 b 2.32 المعدني 

 e 1.80 c  2.24 a 3.21 a  2.42 المخلبي 

 Med. e 1.80 b 2.19 a 3.11  

LSD S Zn Zn* S  

0.05 0.054 08065 08093  

S =Source         Zn =Zinc 
 

 (. 1 -)ممغم .كغم الحديدتركيز 
اظهةر  النتةا و ةجةةةد تةارير معنةة  لكةة  مة  مصةدر الزنةةم ةتراكيةز  فةةك 

الةةةى مصةةةدر  الزنةةةم (. ف ةةةد ادى 4زيةةةاد  انصةةةر الحديةةةد فةةةك الجةةةدة   

 مزنةمل 1-ممغة  . كغة  74850ة 80864الحديد بمتةةط بمغ  زياد  تراكيز
امةةةى التةةةةالك، ةيعةةةةد ذلةةةم لةةةدةر الزنةةةم فةةةك تكةةةةي   الم مبةةةك ةالمعةةةدنك
 Hristozkova  التةةةةك يةةةةد   الحديةةةةد فةةةةك تركيبهةةةةا صةةةةبغة الكمةرةفيةةةة 

( ةبالتةةةالك زيةةةاد  معةةةد  التمريةةة  الضةةةة ك االمةةةر الةةةذ  2005 ،ةا ةةةرة 
ممةةا يةةنعكس فةةك  يحةةة  حالةةة نمةةة النبةةا  ال ضةةر  ةمنهةةا نمةةة الجةةذةر
فضةةةة  اةةةة  كةةةةة  ، دزيةةةةاد  امتصةةةةاص العناصةةةةر ةمنهةةةةا انصةةةةر الحديةةةة

Apoplast    الجةذةر تعةد  الم ةز  الةر يس لمحديةد فةك النباتةا  االمةر
اظهةةةر  .(1999، ةا ةةةرة  Strasserالةةةذ  يةةةةه  امميةةةة امتصاصةةةه  

( أ  كميةةة الحديةةد زاد  مةة  زيةةاد  رش الزنةةم ة ةةد بمةةغ اامةةى 4الجةةدة   
فةةك حةةي   1-ممغ .لتةةر50انةةد التركيةةز  1-ممغةة  .كغةة    86800متةةةةط  

م ارنةةة  1-ممغةة  .كغةة  78860متةةةةط  1-ممغ .لتةةر 25ااطةةى التركيةةز  
ةبنةةبة زيةاد   1-ممغ .كغة  68811بمعاممة الم ارنة التك ااط  متةةط 

. ةيرجةةةة  1-ممغةةةة  .لتةةةةر 25ة 50% لمتركيةةةةزي  15840ة 26827بمغةةةة  
ذلةةم الةةى دةر الزنةةم ةبجميةة  تراكيةةز راةةه فةةك زيةةاد  امتصةةاص انصةةر 

كمةةا  ،(2013الةةدليمك ةالزينةك،  النبةا    فةك حيةةا  ةةةمجياالحديةد المهة  ف
المةجةةةةد فةةةك الب ةةةةتيدا  ال ضةةةر االنةةةزي  ةا  الزنةةةم يةةةةااد فةةةك بنةةةاء 

( االمةةر الةةذ  يةةنعكس امةةى زيةةاد  امتصةةاص الحديةةد، 1993 ال فةةاجك، 
ةلعةةة  الةةةةب  فةةةك  زيةةةاد  تركيةةةز الحديةةةد انةةةد التركيةةةز ذاتةةةه لمبةتاةةةةية  

د اامةةة  محةةةدد فةةةك زيةةةاد  كفةةةاء  النبةةةا  ( يةةةة ا  اال يةةةر يعةةة3 جةةةدة  
المتصةةةةةةاص العناصةةةةةةةر ةمنهةةةةةةا انصةةةةةةةر الحديةةةةةةةد. أرةةةةةةر التةةةةةةةدا   بةةةةةةةي  
المعةةةام   باةةةك  معنةةةة  فةةةك امتصةةةاص الحديةةةد، ف ةةةد ااطةةة  معاممةةةة 

اامةةةى   1-ممغةةة  .لتةةةر50التةةةدا   لمزنةةةم الم مبةةةك * تركيةةةز رش الزنةةةم  
يميةةةةةةة المعاممةةةةةةة التةةةةةةدا   لمزنةةةةةةم  1-ممغةةةةةة  .كغةةةةةة 90852متةةةةةةةةط بمةةةةةةغ  
ةبةدة  فةرق معنةة  مة  معاممةة تةدا    1-ممغ  .لتر25الم مبك* تركيز 

 83830ة ةةد ااطيةةا متةةةةط   1-ممغةة  .لتةةر 50الزنةةم المعةةدنك * تركيةةز 
   امى التةالك. 1-ممغ  .كغ   81849ة

 

(  تأثير مصدر الزنك والرش الورقي بالزنك والتداخل بينهما في 4الجدول )
 (1 -ممغم .كغم)  حديدتركيز ال
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LSD S Zn Zn* S  
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S =Source         Zn =Zinc 
 

 (.1-)ممغم .كغمالزنك  تركيز
 ( حصةةة  زيةةاد  فةةك محتةةةى نبةةا  الةةذر  الصةةفراء5ي حةظ مةة  الجةةدة   

 م  الزنم لك  مصدريه  يد الدراةة مما ياير الى ايميةة انصةر الزنةم
ناةةط تاذ لةةه دةر فةةك امميةةة االكةةةد  ةاال تةةزا  ة  ،فةةةمجيا لحيةةا  النبةةا 

 ةن ة  الفةةةفا  ةتنظةي  درجةة تفااة  ال ميةة RNA ةتمرية  االنزيمةا 

،  Uchidaال 1988ال ابةة ضةاحك ةاليةةنس، 1989  الصحا ، ةةيريا
 ةةةةةد ااطةةةةةا مصةةةةةدر  ف(. Davis  ،1983ال  Tony  ،2006ال  2000
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الزنم فرة ا معنةية فك تركيز الزنم الةراق الذر  الصةفراء، فبمةغ متةةةط 
فةةك حةةي  ااطةةى  ،1-ممغةة . كغةة   36889ط الزنةةم الم مبةةك اامةةى متةةةة

، يعةد تفةق الزنم الم مبةك 1-ممغ . كغ  34840الزنم المعدنك متةةط 
امةةى الزنةةم المعةةدنك فةةك زيةةاد  امتصةةاص الزنةةم ةاةمةة  العناصةةر الةةى 
ال صةةا ص الكيميا يةةة لمم مبيةةا  ةالتةةك تمتةةاز بكةنهةةا اكرةةر رباتةةا ةاكرةةر 

العناصةر ةا ة  ةةمية  صةصةا اةت رار ةذة  در  االية امى امتصاص 
النتةا و فةك الجةدة   تاةير. ( 2012اذا اضيف  بكميا  م  مة  امةك، 

ةبمغة  نةةبة ( الى حصة  زياد  معنةية لمزنم م  زياد  تراكيةز راةه 5 
% 61887ة  37845  1-ممغ  .لتةر 50ة 25الزياد  المتح  ة لمتركيزي  

اامةةى متةةةةط بمةةغ    1-ممغةة . لتةةر 50، ة ةةد ااطةةى التركيةةزامةةى التةةةالك
 متةةةةط 1-ممغةة . لتةةر 25ااطةةى التركيةةز  بينمةةا 1-ممغ .كغةة    43835
 26878 ياةةةةا بالمعاممةةةة الم ارنةةةة ةالتةةةك ااطةةة  1-ممغةةة  .كغةةة   36881

، ةيرجةة  ذلةةم الةةى ا  االضةةافة المبااةةر  لعنصةةرالزنم فةةك 1-ممغةة  .كغةة 
المحمةةة  المغةةذ  زاد  مةة  ةةةهةلة امتصاصةةه مةة   بةة  انةةةجة االةراق 

( يذا م  جان ، ةمة  جانة  2010ةم  ر  تراكمه فيها  امك ةار ك، 
 انةةد المعاممةةة ذاتهةةايرجةة  لةةدةر العناصةةر الصةةغرى الةةةيما الحديةةد ا ةةر 

ال  الحديةةةةةد يحفةةةةةز   فةةةةةك زيةةةةةاد  تركيةةةةةز الزنةةةةةم فةةةةةك االةراق( 4 جةةةةةدة  
أرةةةةر التةةةةدا   بةةةةي  المعةةةةام    (.1991 ،العمةةةةاد  امتصةةةةاص الزنةةةةم 
الزنةةةم  ف ةةةد ااطةةةة  معاممةةةة التةةةدا   لمزنةةةةم  تركيةةةةزباةةةك  معنةةةة  فةةةك 

 45825اامةةةى متةةةةةط بمةةةغ  1-ممغةةة  .لتةةةر 50الةةةرش بتركيةةةزالم مبةةةك * 
 50لمزنةةةم المعةةةدنك * الةةةرش بتركيةةةز يميةةةه معاممةةةة التةةةدا   1-ممغ .كغةةة 

ةيمكةةةةةة  تفةةةةةةةير ، 1-ممغ .كغةةةةةة  41845ةالتةةةةةةك ااطةةةةةة   1-ممغةةةةةة  .لتةةةةةةر
بتراكيةةةز م تمفةةةة االةةةةتجابة االيجابيةةةة لةةةرش الزنةةةم بمصةةةدري  م تمفةةةي  ة 

تربةةةةة المةجةةةةد فةةةك ( تربةةةة 1-ممغ .كغةةةة  0831 الةةةى  مةةةة جايزيةةةة الزنةةةم 
فةةك ةةةةط  المةةزرةع لمدراةةةة  نمةةة النبةةا  يةةة ةالةةذ  احةةد اةةةبابه الح ةة 
ةيذا المةتةى اليفك بحاجة نبةا  الةذر   (1( بحة  جدة   788  ااد 

لمحتةةةةةى الزنةةةةةم فةةةةك التربةةةةة يةةةةةة  المناةةةةة الصةةةةفراء الةةةةةيما ةا  الحةةةةةد 
    .(1991جزء بالممية   العماد ، 185

 

(  تأثير مصدر الزنك والرش الورقي بالزنك والتداخل بينهما في 5الجدول )
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لمتغذيةةة الةر يةةة اةةةتجابة نبةةا  الةةذر  الصةةفراء الدراةةةة  يةةذ نةةةتنتو مةة  
تراكيةز ا  جمية  ة ، لمصدر  ةماد الزنةمكا  اكبر م  اةتجابته  بالزنم

بةةةةةب  ن ةةةةص الزنةةةةم فةةةةك التربةةةةة  لةةةةرش الزنةةةةم ةةةةد اةةةةةتجاب   العناصةةةةر
أ  أفضةةة  معاممةةةة تةةةدا   تةةة  الحصةةةة  كمةةةا تبةةةي   بهةةةا النبةةةا  المةةةزرةع

الةةةماد ، فضةة  اةة  ا  1-ممغ .لتةةر Zn 50*الزنةةم الم مبةةكاميهةةا يةةك 
 نةصةةك بيضةةافة .الم مبةةك لمزنةةم كةةا  افضةة  مةة  الةةةماد المعةةدنك لةةه

 50(  راةةا امةةى نبةةا  الةةذر  الصةةفراء بتركيةةزZn%13 الم مبةةك  الزنةةم 
، كمةةةةا فةةةةك مرحمةةةةة النمةةةةة ال ضةةةةر  ةمرحمةةةةة التزييةةةةر ¹-.لتةةةةرZnممغةةةة  

زيةةةر   تطبيةةةق نتةةةا و يةةةذ  الدراةةةةة امةةةى محاصةةةي  ا ةةةرى مرةةة  نةصةةةك ب
تطبيةةق يةةذ  التجربةةة  ةة   المةةةة  الربيعةةك  ، ةةةيريةةاالاةةمس ةال طةة  
اةةةتمرار الةةرش  ةة   مرحمةةة ة . ةالبي يةةةالظةةرة  المنا يةةة  لمعرفةةة تةةارير

لمرحمةةة ةاجةةراء الم ارنةةة ممةةىء الحبةةة ةت ةةديرتراكيز العناصةةر  ةة   يةةذ  ا
عرفةةةة مةةةدى تيرريمةةةا بعةةةاممك  يةةةاس صةةةفا  النمةةةة ةالحاصةةة  ةمبيةةةنه ، ة 
 .الدراةة

 المصادر
  دليةةة   .(1988 مشيةةةد احمةةةد. يةةةةنس،محمةةةد ة  ابةةةة ضةةةةاحك، يةةةةة

ر  التعمةةي  العةالك ةالبحةةف تغذيةة النبةةا . دار الكتة  لمطبااةةة ةالناةر. ةزا
 . جامعة بغداد.العممك

  .بيةة   تغذيةةة النبةةا  العممةةك.. (1989 أبةةة ضةةاحك، يةةةة  محمةةد
ةزار  التعمةةةةي  العةةةةالك  الحكمةةةةة .مطبعةةةةة التعمةةةةي  العةةةةالك فةةةةك المةصةةةة  .

 : العراق.جامعة بغداد -ةالبحف العممك
 الطةةةةةاير، ريةةةةةةا  كةةةةةري  ة اةةةةةاطك، يةةةةةةة  محمةةةةةد ال  ضةةةةةاحك، ابةةةةةة 

تةيرير التغذيةة الةر يةة بعناصةر الحديةد ةالزنةم  .(2009  فيصة  محةبس.
مجمةةةةة العمةةةةة  الزراايةةةةة  ةالبةتاةةةةةية  فةةةةك نمةةةةة ةحاصةةةة  حنطةةةةة ال بةةةةز.

 .81-69( 1) 47. العرا ية
 2012  حيةةا . ةطفةةة،حةةة  ةةةميما  ة ، حبيةة ن طةةة، فةة  ال  ابةةة). 

دماةق . كميةة  كيمياء التربة. مطبعة جامعةة دماةق . مناةةرا  جامعةة 
 : ةةريا.الهندةة الزرااية

  ت يةي  كفةاء  (2010 ةةعيد ةةمما . ايةةى، احمةد ، صةبا  كةدر ة .
 Vicia  fabaالحديةةد المعةةدنك ةالم مبةةك فةةك نمةةة ةحاصةة  البةةا  ء 

L..29-21( 4)2. الفرا  لمعمة  الزرااية مجمة. 
 ، دليةةةةة  اةةةةةةت داما  االةةةةةةمد  (2011  جميةةةةة  ةةةةةةبايك. العابةةةةةد .

الكيمياةيةةة ةالعضةةةية فةةك العةةراق. ةزار  الزرااةةة. الهيةةي  العامةةة ل راةةاد 
 العراق. :بغداد :ةالتعاة  الزرااك

 .تةةةةيرير الةةةةةماد العضةةةةة   .(2010  الزبيةةةةد ، باةةةةار مزيةةةةر جةةةةادر
ةالبةتاةةةةةك فةةةةك جايزيةةةةة البةتاةةةةةية  ةفةةةةك نمةةةةة ةحاصةةةة  الةةةةذر  الصةةةةفراء  

Zea  mays L.العراق.. رةالة ماجةتير. كمية الزرااة. جامعة بغداد: 
 .ا يةةةة فةةةك . دةر العناصةةةر الغذ(2014  الجيةةةزاة  ، ناصةةةر  مةةةيس

 .حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  النبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  .جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

riculture/Agronomhttp://bu.edu.eg/portal/uploads/Ag

2.pdf-6/Files/lecture-y/318/crs 
  اديةةا  امةةك.ابةةد، فةةةز  محةةة  ة امةةك، الحةةديرك، اصةةا   ضةةرال 
. تيرير التةميد الةر ك بالمغذيا  الصغرى فك حاصة  صةنفي  (2003 
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المحةةةر  .  الةةرشمةة  الحنطةةة المزرةاةةة فةةك تةةر  جبةةةية تحةة  نظةةا  
 .105-98(: 1)3. المجمة العرا ية لعمة  التربة

 .ا  ةةةةة المغنةةةةةية  مةةةة  (1993  ال فةةةةاجك، ةةةةةعاد  محمةةةةد امةةةةك .
الزنم ةالمنغنيز ةتيريريما فك تغذية ةانتا  نباتةا  الطماطةة ةال يةار فةك 
البيةةةة  الب ةةةةتيكية المةةةدفا . اطرةحةةةة دكتةةةةرا . كميةةةة الزرااةةةة. جامعةةةة  

 .العراق :بغداد
 تةيرير الةرش  (2013   مةةد نةاجك الزينةك،، حمز   نةةر  ة الدليمك .

بمةتةيا  م  انصر  الحديد ةالزنم فةك محتةةى نباتةا  الةذر  الصةفراء 
Zea  mays L. مجمةةة الفةةرا  لمعمةةة  . مةة  بعةةض العناصةةر الغذا يةةة

 .462-433 :(4) 5.الزرااية
 . تحديةةةةةد اتةةةةةزا  النتةةةةةرةجي  (2000 الزةبعةةةةةك، ةةةةةة   زكةةةةة  امةةةةةك .

( فةةك .Solanum tuberosum  Lةالفةةةفةر ةالبةتاةةةية  لمبطاطةةا   
 :كمية الزرااةة. جامعةة بغةداد تربة رةةبية . اطرةحة دكتةرا .  ة  تربة.

 .العراق
 الةةةةةةذر  الصةةةةةةفراء انتاجهةةةةةةا (1990  ، مةةةةةةدح  مجيةةةةةةد .الةةةةةةةايةكك .

 .:العراقةتحةينها. ةزار  التعمي  العالك ةالبحف العممك. جامعة بغداد
 ،1990   كريمةةةةةةة محمةةةةةةد.ةييةةةةةة ، مةةةةةةدح  مجيةةةةةةد ة  الةةةةةةةايةكك) .

العةةةةالك ةالبحةةةةف تطبي ةةةةا  فةةةةك تصةةةةمي  ةتحميةةةة  التجةةةةار . ةزار  التعمةةةةي  
 .بغداد: العراقالعممك. جامعة 

 ، اةاةةةةةةةيا  انتةةةةةةا  المحاصةةةةةةي  (1986  محمةةةةةةد ابةةةةةةد. الةةةةةةةعيد .
 :الح ميةة. ةزار  التعمةي  العةالك ةالبحةف العممةك . مشةةةة المعايةد الفنيةة 

 العراق.  :بغداد
  تغذيةة النبةا  التطبي ةةك. دار . (1989  ، فاضة  حةةةي . الصةحا

 :العراق.العالك ةالبحف العممك. جامعة بغداد  الحكمة. ةزار  التعمي 
  حةةةةة   ةةةةةعدة ،حمةةةةد محمةةةةد ة صةةةةال  ، العبةةةةاد ، جميةةةة  ةةةةةبايكال

. العناصةةةةةةةر النةةةةةةةادر  ةاةةةةةةةةت دامها راةةةةةةةا امةةةةةةةى جميةةةةةةة  (2007 اةةةةةةةمش.
 (. جمهةريةةة العةةراق. ةزار 41المحاصةةي  الزراايةةة . ناةةر  اراةةادية ر ةة  

 .الزرااة.الهي ة العامة ل رااد ةالتعاة  الزرااك
 . الغذا يةةة الصةةغرى فةةك .العناصةةر (1991 العمةةاد  ، طةةارق حةةة

. دار الحكمةةةةة لمطبااةةةةة ةالناةةةةر. ةزار  التعمةةةةي  العةةةةالك ةالبحةةةةف الزرااةةةةة
 العممك. جامعة بغداد .كمية الزرااة.

  2011  حميةةةد  مةةة . ، ةةةربيطالعيةةةةاة ، ياةةةةر جةةةابر ابةةةاس  ة) .
 مجمةةةة تةةةيرير التغذيةةةة الةر يةةةة بالزنةةةم فةةةك الحاصةةة  ةمكةناتةةةه لمبةةةا  ء .

 .20-30 ( 2)42 . العمة  الزرااية العرا ية
 .فةةك . اراةةادا (1997  الهي ةةة العامةةة ل راةةاد ةالتعةةاة  الزرااةةك 

 .12ص  :. ةزار  الزرااة7ر   نار  اراادية ، زرااة الذر  الصفراء
 .انتةةا  ةتحةةةي  المحاصةةي  (1993  اليةةةنس، ابةةد الحميةةد احمةةد .

الح ميةةة. الجةةزء االة . مديريةةة دار الكتةة  لمناةةر ةالطبااةةة. ةزار  التعمةةي  
 العراق. :العالك ةالبحف العممك. كمية الزرااة. جامعة بغداد

 زرااةةةةةة الةةةةذر  الصةةةةفراء فةةةةةك (2012 احمةةةةد ، ابةةةةد الحميداليةةةةةنس .
    datepalms.net/Uploaded/file-http://www.iraqi.العراق

 ،طةةةةرق تحميةةةة  تةةةةر  (2007 انطةةةةةا  . الصةةةةايغ،اصةةةةا  ة  باةةةةةر .
 .رةما :الزرااة الدةلية االةذية المناطق الجافة ةابه الجافة.منظمة

  تةةارير التغذيةةة (2013  مةةيس امةةك.ديةة ، بةايةةةى، ابةةد العزيةةز ة .
بةةةالبةرة  ةالزنةةةم فةةةك تركيةةةز بعةةةض العناصةةةر الغذا يةةةة فةةةك نبةةةا  الةةةذر  

 مجمةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةري  لمبحةةةةةةةةةةةف ةالدراةةةةةةةةةةةا  العمميةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةفراء.
.35(6):301-312. 
 ،فيزيةلةجيةةةةةا  .(2008  لينةةةةا.راةةةةةد، حةةةةةا  ة ابيةةةةةد، ةةةةةهي ال  حةةةةداد

الهندةةةةةةةة كميةةةةةةة  جامعةةةةةةة دماةةةةةق. مناةةةةةةةرا   الجةةةةةةزء العممةةةةةك(. النبةةةةةا 
   .الزرااية

 ت انةةا  االةةةمد  ةاةةةتعماالتها. (2012 ، نةةةر الةةدي  اةةة ك .امةةك .
 :العراق.ةزار  التعمي  العالك ةالبحف العممك .جامعة بغداد

  تةةةةةيرير (2012  حنةةةةةي  اةةةةةرتة .اةةةةةر ك، امةةةةةك، فةةةةةةز  محةةةةةة  ة .
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EFFECT OF FOLIAR NUTRITION AND ZINC SOURCE IN THE 

CONCENTRATION OF SOME NUTRIENTS IN MAIZE CROP 
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Abstract 
The aim of this experiment to study effect of foliar nutrition and zinc source in the concentration of some 

nutrients in maize. A field experiment was conducted during autumn 2017 in a silty clay loam soil at farm in 

Bani - Saad / Diyala Governorate. Random Complete Block Design (RCBD) was used in this study with three 

replications. Experiment was included six treatments which were combination, two source of zinc (Zn-EDTA 

and ZnSO4) and spraying three concentrations of zinc (0, 25,50) mg Zn. L
-1

. The  results showed that  chelated 

zinc  superior on mineral zinc in all concentrations of nutrients it 2.87 %K ,2.42%N,80.64 mg Fe.kg
-
¹ and 36.89 

mg.kg
-
¹ respectively. Using  Zn-foliar nutrition at 50 mg.L

-
¹ caused significant differences in N%,K%, mg.kg

-
¹ 

and mg.kg
-
¹ respectively compared with 25 mg.L

-
¹ , which gave  3.36%,3.11%, 86.00mg.kg

-
¹ and 43.35 mg.kg

-
¹.  

While using Zn-foliar nutrition at 25 mg.L
-
¹ gave 2.97%,2.19%,78.60 mg.kg

-
¹ and 36.81mg.kg

-
¹. Results also 

showed that the interaction between zinc source and zinc spraying (zinc chelate *Zn 50 mg. L
-
¹)  gave significant 

effect on all concentrations of nutrients compared with other interaction treatments. 


