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 مسافات الزراعة والتغذية الورقية بالحديد في صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء تأثير

 احمد سرحان الجميلي إسماعيل
 األنبارجامعة  –كلية الزراعة 

 
 الخالصة

محافظة  –رملية في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة  مزيجه نسجهنفذت تجربة حقلية في تربة ذات  
ثالث مسافات للزراعة بين النباتات هي  بهدف معرفة تأثير. 2013الربيعي والخريفي لعام  ينفي الموسم األنبار

في نمو  4-لتر Fe ملغم 100و 75و 50و 0 من التغذية الورقية بالحديد هيتراكيز  وأربعة سم 21و 41و 10
نظام التجارب العاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  استعمل .5018الذرة الصفراء أباء  صنف وحاصل
سم أعطت أعلى متوسط لكل من ارتفاع النبات ودليل  10إن مسافة الزراعة أوضحت النتائج  مكررات.وبثالثة 

ة عللموسمين بالتتابع.  بينما أعطت مسافة الزرا  4-طن هـــــ 2141و 4.75المساحة الورقية وحاصل الحبوب الكلي 
سم اعلى متوسط لكل من المساحة الورقية في الموسم الخريفي وعدد العرانيص بالنبات وعدد الصفوف  20

أعلى متوسط لكل من  4-لتر Feملغم  100حبة لكال الموسمين بالتتابع. أعطى التركيز  500بالعرنوص ووزن 
حبة وحاصل  500لصفوف بالعرنوص ووزن المساحة الورقية ودليل المساحة الورقية وعدد العرانيص بالنبات وعدد ا

اعلى متوسط  4-لتر Fe ملغم 75للموسمين بالتتابع. بينما أعطى التركيز  4-طن هـــــ 6.38و 4.82الحبوب الكلي 
معنويا في عدد العرانيص  4-لتر Feملغم  100سم والتركيز  20الرتفاع النبات. أثر التداخل بين مسافة الزراعة 

حبة في كال الموسمين  500بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص في الموسم الخريفي وفي المساحة الورقية ووزن 
فقد أثر معنويا في دليل المساحة الورقية  4-لتر Fe ملغم 75سم والتركيز  10أما التداخل بين مسافة الزراعة 

  وحاصل الحبوب الكلي في كال الموسمين.

Effect of plant spacing and foliar feeding of iron in growth and yield 

traits of maize. 

Ismail Ahmed Sarhan Al- Jumaili 
College of Agriculture - Anbar University 

 

Abstract 

A field experiment was carried out in a loamy sand soil mixture, at Al-Naemea 

region, Fallujah City of Al–Anbar province, during the spring and autumn seasons of 

2013, to study the effect of three plant spacing between plants10, 15 and 20 cm and 

four concentrations of foliar feeding of iron 0, 50, 75and100 mg Fe L-1 in growth and 

yield of maize Ipa 5018. Factorial arrangement was use with R.C.B.D.in three 

replicates. The results showed that a distance of 10 cm of planting gave the highest 

mean for each of the plant height, leaf area index and total grain yield 4.75 and 6.15 t 

ha-1 for two seasons respectively. While the distance of 20 cm planting gave the highest 

mean for each of the leaf area in autumn season, ear number per plant, number of rows 

per ear and weight of 500 grain for two season respectively. The concentration 100  mg 

Fe L-1 gave the highest mean for each of the leaf area ,leaf area index,  ear number per 
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plant,  number of rows per ear, weight of 500 grain and total grain yield 4.82 and 6.38 

t ha-1 for two season respectively. While the concentration 75 mg Fe L-1 gave the highest 

mean of plant height. The interaction between planting distance of 20 cm and a 

concentration of 100 mg Fe L-1 was significant effect in  ear number per plant and  

number of rows per ear in autumn season and leaf area and  weight of 500 grain in both 

season respectively. While the interaction between 10 cm distance with concentration 

75 mg Fe L-1 significant effect in leaf area index and total grain yield in both season 

respectively. 

 المقدمة

تأتي بالدرجة  إذ والعالم،ة في العراق ( من محاصيل الحبوب المهم.Zea mays Lتعد الذرة الصفراء )
بعد محصولي الحنطة والرز من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج وتعود أهمية هذا المحصول لكونه ذا قيمة الثالثة 

غذائية عالية لإلنسان والحيوان الحتواء حبوبه على الكربوهيدرات والبروتينات والزيت باإلضافة إلى األمالح والمعادن 
اني محصول الذرة الصفراء في العراق انخفاضًا في (.  يع28و 14) 42Bو B1و Aوالفيتامينات وخاصة فيتامين 

معدل اإلنتاج بوحدة المساحة قياسا بمعدله العالمي، ان هذا االنخفاض يتطلب إجراء دراسات علمية وتطبيقية لمعالجة 
هذا االنخفاض وزيادة الحاصل. إن رفع إنتاجية أي محصول يعتمد أساسا على عوامل عديدة يأتي في مقدمتها 

ت الزراعية كأسلوب توزيع النباتات في الحقل الذي يعد من التطبيقات الهامة الستغالل عوامل البيئة المختلفة العمليا
)الضوء والماء والتربة والتسميد وغيرها( واالستفادة منها لزيادة كمية ونوعية الحاصل بوحدة المساحة، إن تباين 

امل ثافات نباتية مختلفة، إذ تعد الكثافة النباتية إحدى العو مسافات الزراعة بين النباتات يؤدي إلى الحصول على ك
نتاجية  المهمة في التحكم في نسبة وكفاءة اعتراض األشعة الفعالة بعملية التمثيل الضوئي والتي تؤثر بدورها في نمو وا 

اك حصول بل هن(. لم تكن مسافات الزراعة هي العامل الوحيد الذي يؤدى غالى زيادة إنتاجية الم29و 6المحصول )
عوامل أخرى ومنها التغذية الورقية بالحديد الذي له دور مهم داخل النبات ويؤدي وظائف عديدة فيه من خالل 
مشاركته في العديد من العمليات الفسلجية كالتمثيل الضوئي والتنفس وتكوين الكلوروفيل وزيادة كفاءة انتقال نواتج 

باقي أجزاء النبات )المصب(، فضال عن دوره في تركيب ونشاط العديد  التمثيل من أماكن تصنيعها )المصدر( إلى
من اإلنزيمات المسؤولة عن العمليات الحيوية كالبناء والهدم وتفاعالت األكسدة واالختزال ومن ثم التأثير في نمو 

غذية ن الت(. يهدف هذا البحث الى معرفة تأثير أفضل مسافات للزراعة وأفضل تركيز م26و 18وتطور النبات )
 الورقية بالحديد في صفات النمو والحاصل لمحصول الذرة الصفراء.

 المواد وطرائق العمل

 –في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة  2013اجري البحث خالل الموسمين الربيعي والخريفي لعام 
محافظة األنبار بهدف دراسية تأثير ثالثة مسافات للزراعة وأربعة تراكيز من التغذية الورقية بالحديد في نمو وحاصل 

. استخدم في تنفيذ التجربة نظام التجارب العاملية وفق تصميم القطاعات 5018محصول الذرة الصفراء الصنف إباء 
 وامل الدراسة كاآلتي.وبثالثة مكررات وكانت ع RCBDالعشوائية الكاملة 
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 88333و 133333سم حققت كثافات نباتية مقدارها  20و 15و 10استعملت ثالث مسافات للزراعة هي  
 ( مصدرا له،Fe %20) O27H4.FeSOالحديدوز المائية  استعملت كبريتاتبالتتابع. كما  4-نبات هـــ 66666و

النبات في وقت  ألوراق، تم رش كل تركيز حتى البلل التام 4-لتر Feملغم  100و 75و 50و 0تراكيز هي  وبأربعة
النمو األولى عند بداية التزهير الذكري لتر بواقع مرتين خالل موسم  15الصباح الباكر باستعمال مرشة يدوية سعة 

 والثانية في بداية مرحلة تكوين الحبوب في العرنوص.

التجربة من حراثة وتنعيم وتسوية وتمريز ثم قسمت الى وحدات تجريبية، احتوت الوحدة  ضر اتم تهيئة  
 12م لتصبح مساحة الوحدة التجريبية  0.75 وأخرم والمسافة بين مروز  4مروز طول المرز  أربعةالتجريبية على 

( وعلى دفعتين N % 46على شكل يوريا ) 4-هـــ Nكغم  320. سمدت التجربة بالسماد النتروجيني بمقدار 2م
(. 9يوم من اإلنبات ) 50يوم من اإلنبات أما الدفعة الثانية فقد أضيفت بعد مرور  16متساويتين األولى بعد مرور 

( بمقدار 5O2P % 46أضيف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة عند الزراعة على هيئة سماد السوبر فوسفات الثالثي )
. تم ري التجربة بعد (3)للموسم الخريفي 15/7للموسم الربيعي و 1/4(. زرعت البذور في 7) 4-هــــ Pكغم  86

ي كال ف اإلنباتعلى  أسبوعالزراعة مباشرة وكرر الري كلما دعت الحاجة لذلك، وتم ترقيع التجربة بعد مرور 
ارض  تالموسمين. عشبفي  اإلنباتعملية الخف باإلبقاء على نبات واحد في الجورة بعد تكامل  أجريت الموسمين،

الوسطيين لكل  المرزين من وبشكل عشوائي محروسة نباتات 10 تعيينتم  التجربة مرتين يدويا خالل موسم النمو.
                                                                                        .لتاليةا النمو والحاصل ومكوناته صفات لدراسةوحدة تجريبية 

 جرى رية، و الذكسطح التربة حتى العقدة السفلى للنورة  بين من المسافة المحصورة ارتفاع النبات حسب
من  سابيعأمن النباتات المحروسة بعد ثالثة  بصورة عشوائية أخذتكمعدل لخمسة نباتات  قياس المساحة الورقية

في عدد األوراق في النبات الستخراج المساحة المعادلة ثم ُضرب ناتج  (24) األتيةوفقا للمعادلة  األنثوي التزهير 
 .الورقية الكلية للنبات

  x 0.75( = مربع طول الورقة تحت ورقة العرنوص الرئيسي 2المساحة الورقية )سم

شغلها التي ي األرضقسمة المساحة الورقية للنبات الواحد على مساحة تم حساب دليل المساحة الورقية ب
ل وحدة من ك المحصودةقسمة عدد العرانيص الكلي للنباتات  خالل منعدد العرانيص بالنبات  حسبكما ، النبات

عرانيص من  10من معدل عدد صفوف  عدد الصفوف في العرنوص حسب، المحصودةتجريبية على عدد النباتات 
عشوائيًا من حبوب  أخذهاحبة من خالل  500تم حساب وزن ، كذلك تات المحصودة من كل وحدة تجريبيةاالنب

حسب حاصل الحبوب الكلي من حصاد عرانيص جميع النباتات في كل وحدة ، و ومن ثم وزنها المحصودة العرانيص
بعد و تجريبية وفرطت العرانيص يدويا ووزنت الحبوب ثم أضيف لها وزن حبوب النباتات العشرة المحصودة سابقا 

 للصفات إحصائياحللت البيانات  .% 15.5ثم عدل الوزن على أساس رطوبة   4-هــــطن  إلى ذلك حول الوزن 
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رق معنوي ف أقلوقورنت المتوسطات الحسابية باستعمال اختبار  التجربة،المدروسة وفق التصميم المستخدم في 
L.S.D.  (30) % 5وعلى مستوى احتمالية . 

 النتائج والمناقشة
 (ارتفاع النبات )سم

 عطتأ  إذ، الزراعة في متوسط ارتفاع النبات وجود تأثير معنوي لمسافات إلى  1تشير النتائج في جدول 
سم للموسمين الربيعي  203.7و  195.7أعلى ارتفاع للنبات بلغ  ()كثافة عالية سم بين النباتات 10المسافة 

سم  187.9و 183.8ارتفاع بلغ  أقل( )كثافة واطئة سم بين النباتات 20والخريفي بالتتابع بينما أعطت المسافة 
لمجموع الخضري في إلى زيادة ا النبات بزيادة الكثافة النباتية ارتفاعزيادة  في سببال قد يعزى للموسمين بالتتابع .

ما م بين النباتات ومن ثم قلة الضوء النافذ إلى داخل الكساء الخضري  ليلظزيادة الت مما أدى إلى وحدة المساحة
فيما  ، نباتال مما أدى إلى زيادة ارتفاععلى استطالة السالميات  عملالجبرلينات البالتعاون مع  ولالوكسين  أتاح

التحطم  ومما يؤدي إلى الهدم أداخل الكساء الخضري  إلى سمحت قلة الكثافة النباتية بنفوذ كمية كبيرة من الضوء
 للتغذية معنوي  تأثيروجود  إلىأوضحت نتائج الجدول نفسه كم .  (17و15 الضوئي لالوكسين فيقل االرتفاع )

 201.5أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  4-ملغم Feملغم  75 إذ أعطى التركيز ارتفاع النبات.في  الورقية بالحديد
النبات بلغ  الرتفاعمعاملة المقارنة اقل متوسط  أعطتبينما سم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع،  24111و

للموسمين بالتتابع. وقد يعزى ذلك إلى دور الحديد في زيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئي  سم 41111و 177.8
ومات ات السايتوكر دوره في تكوين العديد من مركبمن خالل زيادة محتوى الكلوروفيل في النبات فضال عن 

في مجمله يحسن من  اوهذ 18)و (2 والكربوهيدرات والدهون دخوله في سلسلة بناء البروتينات والفريدوكسين و 
 النبات.مما انعكس بشكل واضح في زيادة ارتفاع ظروف نمو النبات 

 )سم(مسافات الزراعة بين النباتات والتغذية الورقية بالحديد في ارتفاع النبات  تأثير 1جدول 
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

 الحديد     
 المسافات   

Fe  
 المتوسط

Fe  
 100 75 50 0 100 75 50 0 المتوسط

10 182.0 193.7 208.7 198.3 195.7 187.0 200.7 219.7 207.3 203.7 

15 178.7 188.7 201.5 193.0 190.4 181.7 193.9 210.5 200.2 196.6 

20 172.8 181.7 194.3 186.2 183.8 173.8 185.0 201.3 191.3 187.9 

  199.6 210.5 193.2 180.8  192.5 201.5 188.0 177.8 المتوسط

L.S.D.  0.05 غ. م، التداخل  4.27 ،لحديدا     3.70 ،مسافات الزراعة 7.44، التداخل  4.30، الحديد  3.72 ،مسافات الزراعة 

 (1-.نبات2المساحة الورقية )سم

إن مسافات الزراعة بين النباتات أثرت معنويا في المساحة الورقية في الموسم  2أوضحت نتائج جدول  
سم أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  15سم والتي لم تختلف معنويا عن المسافة  20، أعطت المسافة الخريفي فقط
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. قد يعود السبب في زيادة 2-سم 5243سم اقل متوسط للمساحة الورقية بلغ  10بينما أعطت المسافة  ،2سم 6205
ضوء تات على متطلبات النمو المختلفة والسيما الالمساحة الورقية في الكثافة الواطئة الى قلة التنافس بين النبا

  .10)و 8)مع في زيادة المساحة الورقية. تتفق هذه النتيجة  إيجاباوالرطوبة والعناصر الغذائية فانعكس هذا 

إلى وجود زيادة معنوية في المساحة الورقية بزيادة تراكيز الرش بالحديد. إذ أعطى  2تشير نتائج الجدول 
اعلى متوسط للمساحة  4-لتر Feملغم  75والذي لم يختلف معنويًا عن التركيز  4-لتر Feملغم  100التركيز العالي 
 4453، في حبن أعطت معاملة المقارنة أقل متوسط لهذه الصفة بلغ 1-نبات 2سم 2141و 5788الورقية بلغ 

للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. وقد يعزى سبب ذلك إلى عمل الحديد في زيادة كفاءة عملية  2سم 1919و
ة لالتمثيل الضوئي من خالل زيادة محتوى الصبغات وتكوين مركبات نقل الطاقة وتنشيط عدد من اإلنزيمات الداخ

في هذه العملية فادى ذلك الى زيادة نواتج التمثيل ومن ثم توفير خزين غذائي عال قلل من حالة التنافس بين أجزاء 
 (.  26(. تتفق هذه النتيجة مع )20و 4)النبات الواحد مما وفر فرصة أفضل لنمو وتوسع المساحة الورقية 

حصل تداخل معنوي بين مسافات الزراعة بين النباتات والتغذية الوريقة بالحديد في المساحة الورقية، إذ 
أعلى متوسط لهذه الصفة  4-. لترFeملغم  100سم ورش الحديد بالتركيز  20أعطى التداخل بين مسافة الزراعة 

سم ومعاملة المقارنة للتغذية الورقية  10عة ، بينما أعطى التداخل بين مسافة الزرا 1-نبات 2 سم 6923و 6123بلغ 
للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. ربما   1-نبات 2سم 1144و 4167بالحديد اقل متوسط للمساحة الورقية بلغ 
سم بين النباتات أعطت كثافة نباتية واطئة مما قلل من التنافس بين  20يعود السبب في ذلك الى ان المسافة 

 متطلبات النمو ومع وجود الحديد بالتركيز العالي فانعكس هذا إيجابا في زيادة المساحة الورقية.النباتات على 

  (1-نبات 2والتغذية الورقية بالحديد في المساحة الورقية )سم بين النباتات مسافات الزراعة تأثير 2جدول 

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الحديد     

 المسافات
Fe  

 المتوسط
Fe  

 100 75 50 0 100 75 50 0 المتوسط

10 4167 4337 5078 5614 4799 4577 4854 5478 6064 5243 

15 4449 5209 5634 5628 5230 4999 5808 6284 6327 5855 

20 4743 5176 5878 6123 5480 5392 5876 6628 6923 6205 

  6438 6130 5513 4989  5788 5530 4907 4453 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

 821.6الحديد =      غ. ممسافات الزراعة = 

 1423.0التداخل =                   
 796.3الحديد =      689.6مسافات الزراعة = 

 1379.3التداخل =                   

 دليل المساحة الورقية

 طتأع إذ الورقية.وجود فروق معنوية بين مسافات الزراعة في قيم دليل المساحة  3بينت نتائج الجدول 
الربيعي والخريفي  للموسمين 1121و 4.27اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  عالية(سم بين النباتات )كثافة  10المسافة 
 لكال 1114و 2.95ية بلغ اقل متوسط لدليل المساحة الورق واطئة(سم )كثافة  20المسافة  أعطتبينما  بالتتابع.
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باتات في وحدة من الن أكبران الكثافة العالية تحتوي على عدد  إلىوقد يعزى السبب في ذلك  بالتتابع.الموسمين 
 يجاباإالتي يشغلها النبات مقارنة بالمساحة الورقية للنبات والذي انعكس  األرضقلة مساحة  إلى أدىالمساحة مما 

 (. 32و 16تتفق هذه النتيجة مع ) رقية.الو في زيادة دليل المساحة 

نتائج نفس الجدول وجود زيادة معنوية في قيم دليل المساحة الورقية بزيادة تراكيز الرش بالحديد.  أوضحت
الربيعي  للموسمين 1142و 4.09اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  4-. لترFeملغم  100حقق التركيز العالي  إذ

 للموسمين 4191و 2.94معاملة المقارنة اقل متوسط لدليل المساحة الورقية بلغ  أعطتوالخريفي بالتتابع. بينما 
لهام تحسين الحالة التغذوية للنبات من خالل دوره ا إلىالحديد يؤدي  أن إلىبالتتابع. ربما يعزى السبب في ذلك 

تكوين الكلوروفيل  ئي والتنفس وفيفي العديد من العمليات الحيوية والفسلجية داخل النبات مثل عمليتي التمثيل الضو 
نتاج تصنيعها  ماكنأفضال عن دوره في زيادة كفاءة نقل نواتج التمثيل الضوئي من  اإلنزيميةالطاقة والتفاعالت  وا 
زيادة المساحة الورقية  إلى أدىمما  22)و 1)مهما لنمو وتطور النبات  أساساالنبات والتي تعد  أجزاءباقي  إلى

 دليلها.زيادة قيم ومن ثم  (2)جدول 

التداخل بين مسافات الزراعة بين النباتات والتغذية الورقية بالحديد معنويا في صفة دليل المساحة  أثر
اعلى متوسط لدليل  4-. لترFeملغم   100سم والرش بالتركيز   10التداخل بين مسافة الزراعة  أعطى الورقية.

 بالتتابع.الربيعي والخريفي  للموسمين 1192و 4.92المساحة الورقية بلغ 
 والتغذية الورقية بالحديد في دليل المساحة الورقية بين النباتات مسافات الزراعة تأثير 3جدول

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الحديد     

 المسافات   
Fe المتوسط Fe المتوسط 

0 50 75 100 0 50 75 100  
10 3.46 4.20 4.48 4.92 4.27 4.44 5.23 5.51 5.96 5.28 

15 2.81 3.25 3.53 3.99 3.40 3.83 4.30 4.63 5.04 4.45 

20 2.53 2.94 2.95 3.37 2.95 3.57 4.00 4.07 4.48 4.03 

  5.16 4.74 4.51 3.95  4.09 3.65 3.46 2.94 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

 0.22الحديد =      0.19مسافات الزراعة = 

 0.38التداخل =                   
 0.24الحديد =      0.20مسافات الزراعة = 

 0.39التداخل =                   

 

 عدد العرانيص بالنبات 
 اتات.النبإن عدد العرانيص بالنبات قد ازداد تدريجيًا بزيادة المسافة بين  4جدول  يتضح من نتائج    

للموسمين  4-نبات عرنوص 4112و 1.75اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  واطئة( )كثافةسم  20المسافة  أعطت إذ
اقل متوسط لعدد العرانيص بالنبات  عالية(سم )كثافة  10مسافة الزراعة  أعطتبينما  بالتتابع.الربيعي والخريفي 

قد يعود السبب في ذلك إلى إن زيادة المسافة بين النباتات ينتج عنها كثافة  .4-نبات عرنوص 4111و 1.44بلغ 
مما يؤدي إلى خفض نسبة التظليل بين النباتات وزيادة نفوذ الضوء فأدى ذلك إلى زيادة نواتج التمثيل  واطئةنباتية 

ك فأن زيادة التظليل الناتج (. وعلى العكس من ذل17الضوئي فانعكس هذا إيجابا في زيادة عدد العرانيص بالنبات )
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من الكثافة النباتية العالية يؤدي إلى عدم توافق فترة ظهور الحريرة مع نثر حبوب اللقاح وهذا يؤدي إلى إجهاض 
 (.31و 23اتفقت هذه النتيجة مع ) (.27العرانيص السفلى مما يقلل من عدد العرانيص بالنبات )

الرش بالحديد في صفة عدد العرانيص بالنبات.  تركيزوجود فروق معنوية بين  إلى 4نتائج جدول  أشارت
 4111و 1.82اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  بإعطاء األخرى على التراكيز  4-لتر Feملغم  100تفوق التركيز  إذ

اقل متوسط  4-لتر Feملغم  50معاملة المقارنة والتي لم تختلف معنويا عن التركيز  أعطت. بينما 4-نبات عرنوص
ربما يعزى السبب في ذلك الى ان الرش بالتركيز العالي  .4-نبات عرنوص 419و 1.44لعدد العرانيص بالنبات بلغ 

زيادة  إلى أدى مما )3و 2 متوسط للمساحة الورقية ودليلها )الجدولين أعلى أعطى 4-لتر Feملغم  100للحديد 
مسافات الزراعة  التداخل بين أثر بالنبات.في زيادة عدد العرانيص  إيجاباهذا  فانعكسكفاءة عملية التمثيل الضوئي 

مسافة  أعطت إذ قط.فبين النباتات والتغذية الورقية بالحديد معنويا في عدد العرانيص بالنبات في الموسم الخريفي 
عرنوص  2.15اعلى متوسط لعدد العرانيص بالنبات بلغ  4-لتر Feملغم  100سم والرش بالتركيز  20الزراعة 
 .4-نبات

 والتغذية الورقية بالحديد في عدد العرانيص بالنبات بين النباتات  مسافات الزراعة تأثير 4جدول 

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الحديد    

 المسافات   
Fe  

 المتوسط
Fe  

 100 75 50 0 100 75 50 0 المتوسط

10 1.17 1.44 1.50 1.67 1.44 1.20 1.50 1.59 1.85 1.54 

15 1.67 1.41 1.56 1.78 1.60 1.72 1.48 1.66 1.64 1.62 

20 1.50 1.67 1.84 2.00 1.75 1.57 1.76 1.95 2.15 1.86 

  1.88 1.73 1.58 1.49  1.82 1.63 1.51 1.44 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

 0.17الحديد =      0.15مسافات الزراعة = 

 غ. مالتداخل =                   
 0.18الحديد =      0.15مسافات الزراعة = 

 0.30التداخل =                   

 
 عدد الصفوف في العرنوص

 أعطت إذ .5جدول  كما موضح في الصفوف بالعرنوص معنويا باختالف مسافات الزراعة اختلف عدد
 أعلىسم 15سم بين النباتات والتي لم تختلف معنويا عن النباتات المزروعة بمسافة  20النبات المزروعة بمسافة 
لنباتات ا أعطت بالتتابع، بينماللموسمين الربيعي والخريفي  4-عرنوصصفًا  4211و 15.9متوسط لهذه الصفة بلغ 

لكال الموسمين  4-وصعرنصفًا  4112و 14.3متوسط لعدد الصفوف بالعرنوص بلغ  أقلسم  10المزروعة بمسافة 
مما زاد  2) جدول) تحسين صفات النمو ومنها المساحة الورقية إلى أدتزيادة المسافة بين النباتات  إن بالتتابع.

 إيجاباهذا  انعكسفتقليل المنافسة بين النباتات على نواتج التمثيل  إلى أدىمن كفاءة عملية التمثيل الضوئي وهذا 
  (.21و (11في زيادة عدد الصفوف بالعرنوص. تتفق هذه النتيجة مع

زيادة معنوية في عدد الصفوف في العرنوص بزيادة تراكيز  وجود 5النتائج المبينة في جدول أظهرت
متوسط  أعلى 4-لتر Feملغم  100التركيز العالي  أعطىالتغذية الورقية بالحديد وللموسمين الربيعي والخريفي حيث 
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اقل متوسط لعدد الصفوف بالعرنوص  أعطتمعاملة المقارنة فقد  أما .4-عرنوص صفاً  4414و 16.2لهذه الصفة بلغ 
لعديد مساهمة الحديد في ا إلىوقد يعزى السبب في ذلك  بالتتابع.لكال الموسمين  4-عرنوص صفاً  4111و 14.5بلغ 

تحسين صفات  لىإ أدىل الضوئي والتنفس وغيرها مما من العمليات الحيوية التي تجري في النبات كعمليتي التمثي
 أثرزيادة نواتج التمثيل مما  إلى أدىوهذا  3)و 2و 1 الجداولالنمو ومنها ارتفاع النبات والمساحة الورقية ودليلها )

حصل تداخل معنوي بين مسافات الزراعة بين بالعرنوص. في زيادة مكونات الحاصل ومنها عدد الصفوف  إيجابا
مسافة الزراعة  أعطت إذ. بالعرنوص في الموسم الخريفي فقط النباتات والتغذية الورقية بالحديد في عدد الصفوف

 .4-عرنوصصفًا  17.5اعلى متوسط لعدد الصفوف بالعرنوص بلغ  4-لتر Feملغم  100سم والرش بالتركيز  20

 الورقية بالحديد في عدد الصفوف بالعرنوص النباتات والتغذيةبين  مسافات الزراعة تأثير 5جدول

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الحديد     

 المسافات   
Fe المتوسط Fe المتوسط 

0 50 75 100 0 50 75 100 

10 13.3 14.5 14.1 15.3 14.3 14.1 15.0 15.3 16.2 15.2 

15 15.5 14.6 15.2 16.5 15.4 15.2 15.9 16.0 17.4 16.1 

20 14.7 16.0 16.3 16.7 15.9 15.0 16.6 17.1 17.5 16.5 

  17.1 16.1 15.8 14.8  16.2 15.2 15.0 14.5 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

 0.79الحديد =      0.69مسافات الزراعة = 

 غ. مالتداخل =                   
 0.63الحديد =     0.54مسافات الزراعة = 

 1.09التداخل =                   

 (حبة )غم 500وزن 

ة المساف أعطت إذ النباتات.حبة بأتساع المسافة بين  500وجود زيادة معنوية في وزن  إلى 6يشير جدول 
 أعطتسم التي  10سم ثم المسافة  15تليها المسافة  غم 41414و 126.2سم اقصى متوسط لهذه الصفة بلغ  20

سم بين النباتات  20المسافة  إن إلىقد يعزى السبب في ذلك  غم. 134.2و 114.1حبة بلغ  500اقل متوسط لوزن 
ساهم بشكل فعال في زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي  مما 2) متوسط للمساحة الورقية )جدول أعلى أعطت

 جابايإتجهيز الحبوب الناشئة بمتطلباتها من الغذاء المصنع الالزم لديمومتها وامتالئها والذي انعكس  إلىفأدى هذا 
وزن البذور عبارة عن دالة لمعدل التمثيل الضوئي وانتقال  إن إلى 17)) أشارهذا المجال  وزنها. وفيفي زيادة 
نويا مع أثرتنتائج الجدول نفسه ان التغذية الورقية بالحديد  أظهرتكما (. 21و (19تتفق هذه النتيجة مع نواتجه.
ي ف األخرى والذي اختلف معنويا عن بقية التراكيز  4-. لترFeملغم  100التركيز العالي  أعطى حبة. 500في وزن 

معاملة المقارنة اقل  أعطتبينما  غم. 41114و 131.1الموسمين الربيعي والخريفي اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 
وربما يرجع السبب في ذلك الى الدور  بالتتابع.ولكال الموسمين  غم 42412و 110.8حبة بلغ  500متوسط لوزن 

مهم للحديد في زيادة نشاط الفعاليات الحيوية داخل النبات ومنها التمثيل الضوئي ومن ثم انتقال نواتجه من ال
ذه تتفق ه وزنها.مرحلة امتالئها مما يؤدي الى زيادة حجمها ومن ثم زيادة  أثناء البذور(المصدر الى المصب )

 (. 13النتيجة مع )
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وي في وزن تأثير معن أحداثنباتات والتغذية الورقية بالحديد الى التداخل بين مسافات الزراعة بين ال أدى
اعلى متوسط  4-. لترFeملغم  100سم والمرشوشة بالتركيز  20النباتات المزروعة بالمسافة  أعطت إذ حبة. 500
 بالتتابع.للموسمين الربيعي والخريفي  غم 41911و 138.0حبة بلغ  500لوزن 

 غم() حبة 500مسافات الزراعة بين النباتات والتغذية الورقية بالحديد في وزن  تأثير 6جدول 
 الموسم الخريفي الموسم الربيعي

 الحديد       
 المسافات   

Fe  
 المتوسط

Fe  
 100 75 50 0 100 75 50 0 المتوسط

10 107.0 112.5 113.8 123.0 114.1 124.3 130.7 133.7 148.0 134.2 

15 111.0 122.5 126.2 132.3 123.0 123.3 138.3 147.0 158.3 141.8 

20 114.5 122.2 130.2 138.0 126.2 134.0 142.3 153.0 159.0 147.1 

  155.1 144.6 137.1 127.2  131.1 123.4 119.1 110.8 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

 3.02الحديد =           2.61مسافات الزراعة = 

 5.22التداخل =                   
 2.38الحديد =      2.06مسافات الزراعة = 

 4.12التداخل =                   

 (1-طن. هـــحاصل الحبوب )

وجود تأثير معنوي لمسافات الزراعة بين النباتات في حاصل الحبوب الكلي  7تبين نتائج جدول     
سم بين  10تم الحصول على اعلى حاصل للحبوب عند الزراعة على مسافة  إذ والخريفي.للموسمين الربيعي 

سم في  15سم والتي لم تختلف معنويا عن المسافة  20المسافة  أعطت.بينما 4-هــطن  2141و 4.75النباتات بلغ 
ربما يعزى السبب  بالتتابع.للموسمين  4-هــــ طن 4.90و 3.90الموسم الربيعي اقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ 

الى زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة  عالية(سم بين النباتات )كثافة  10في زيادة حاصل الحبوب عند المسافة 
فضال عن تفوق هذه المسافة في  (.6و 5و 4 الجداولوالتي عوضت عن النقص الحاصل في مكونات الحاصل )

اءة أعلى في اعتراض الضوء والذي انعكس إيجابا في زيادة المادة أدى إلى كف ( مما3دليل المساحة الورقية )جدول
 .12)و 5الجافة ومن ثم زيادة حاصل الحبوب في وحدة المساحة. تتفق هذه النتيجة مع )

زيادة معنوية في حاصل البذور الكلي بزيادة تراكيز التغذية الورقية  وجود 7يتضح من نتائج الجدول 
والذي لم يختلف معنويا عن  4-لتر Feملغم  100التركيز العالي  أعطى والخريفي.بالحديد وللموسمين الربيعي 

معاملة  أما ،4-هـــــ طن 2141و 4.82في الموسمين اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  4-لتر Fe ملغم 75التركيز 
. ان تفوق لكال الموسمين بالتتابع 4-هـــــ طن 1121و 3.64متوسط لحاصل البذور بلغ  أقل أعطتالمقارنة فقد 

في حاصل البذور في وحدة المساحة جاء انعكاسًا لتفوقه في مكونات الحاصل عدد  4-لتر Feملغم  100التركيز 
الن حاصل الحبوب يعد دالة ( 6و 5و 4 حبة )الجداول 500العرانيص بالنبات وعدد الصفوف بالعرنوص ووزن 

كان التداخل معنويا بين مسافات الزراعة بين النباتات والتغذية الورقية بالحديد. أعطت مسافة الزراعة  لمكوناته.
اعلى متوسط لحاصل البذور في وحدة المساحة بلغ  4-لتر Feملغم  411سم مع الرش بالتركيز العالي للحديد  10

مسافة أعطت أعلى دليل للمساحة الورقية مما . ربما يعود السبب في ذلك إلى ان هذه ال4-طن هـــــ 4124و 5.50
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حسن من كفاءة عملية التمثيل الضوئي ومع وجود الحديد بالتركيز العالي مما زاد من متطلبات النمو للنبات 
 فانعكس هذا إيجابا في زيادة حاصل الحبوب في وحدة المساحة.

  (1-والتغذية الورقية بالحديد في حاصل الحبوب )طن.هــ بين النباتات مسافات الزراعة تأثير 7جدول

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
 الحديد     

 المسافات   
Fe  

 المتوسط
Fe  

 0 المتوسط
 

50 75 100 0 50 75 100 

10 4.02 4.35 5.12 5.50 4.75 5.12 5.65 6.62 7.21 6.15 

15 3.64 4.11 4.37 4.52 4.16 4.85 5.21 5.67 6.19 5.48 

20 3.25 3.62 4.30 4.43 3.90 3.95 4.52 5.40 5.74 4.90 

  6.38 5.90 5.13 4.64  4.82 4.60 4.03 3.64 المتوسط

L.S.D. 
0.05 

  0.59الحديد =      0.51مسافات الزراعة = 
 1.02التداخل =                    

   0.55الحديد =    0.47مسافات الزراعة = 
 0.94التداخل =                   

 المصادر
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