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أ  
  المستخلص

كلیة الزراعة / جامعة بغداد  –عة لقسم البستنة باجریت الدراسة في الظلة الخشبیة التا             
 الیوریا اء الممغنط في ري ورشتاثیر الم بهدف معرفـة) 2006 – 2005(موسمي النموخالل 

على  عومةالمط لبرتقال المحليفي طبیعـة النمو الخضري والجذري لشتالت اوالحدید والزنك 
 Designالمنشقة (االلواح تصمیم عاملیة وفق تجربة  نفذت . اصل النارنج بعمر سنة واحدة

Split Plot (القطاعات الكاملة المعشاة  متصمی مطبقة فيRCBD .  حیث كانت معاملتي
 التسمیدومعامالت  Main plotsالمعامالت الرئیسة  الري بالماء الممغنط وغیر الممغنط

 1.0 و 0.5مستویین من الحدید (الرش بو / لتر N غم  1.15بتركیز  ( الرش ) وریاالیب الورقي
والرش بالماءهي المعامالت تحت  )/ لتر Znغم 1.13 و 0.56( والزنك) / لتر Feغم 

 12وتم تقسیمها الى  والعمر نموشتلة متجانسة بال 180تم انتخاب  Sub plotsالرئیسة 
وتم ري العامل االول  شتالت للمكرر الواحد 5ت وبواقع معاملة وكررت كل معاملة ثالث مرا

من نوع وتمت المغنطة بجهازین للمغنطة الشتالت بمیاه غیر ممغنطة واخرى ممغنطة 
)Dipolar ( واعید هي موأجریت عملیة الرش بثالثة  . تم ربطهما على التوالي مع انبوب الماء
 )P%20(الثالثي  سوبر فوسفاتلاف سماد یاض .)2005/  9/  15و  6/  15و  5/  15(

وقورنت ،غم/ شتلة) لكافة المعامالت25واحد( بمستوى) K%42( وكبریتات البوتاسیوم
                                                      بمایأتي: النتائج تلخیص ویمكن 0.05وعلى مستوى إحتمال  LSDالمتوسطات حسب إختبار

معنویة في محتوى اوراق شتالت البرتقال من العناصر زیادة الى ة المیاه الممغنطادى الري ب .1
 و P+3 و +Nبة لعناصر (بالنس ) 19.29و  26.14و  10.78المغذیة اذ بلغت نسبة الزیادة (

K+ )لعناصر ( بالنسبة%) 17.72و 16.89و 6.28%) وFe+2 و Zn+2 و S+2  (% على
 .نسبة الى معاملة المقارنةالتوالي 

 لماء الممغنط الى زیادة معنویة في جمیع مواصفات النمو الخضري والجذري بنسبةادى الري با .2
صفات (ارتفاع النبات لمتوسط  ) بالنسبة%15.76و 19.30و 11.50 و  28.21و  17.67(

 28.21وعدد تفرعات الساق و طول الجذر وعدد تفرعات الجذر و نسبة الكلوروفیل الكلي) و (

والمساحة  الكربوهیدرات الكلیةصفات (لمتوسط  %)33.33و 8.07 و 14.81و  16.45و 
والوزن الجاف للمجموع الجذري و قطر الساق) على  والوزن الجاف للمجموع الخضري الورقیة

 التوالي .



ب  
 اعلىمن الحدید والزنك  والمستوى الثاني لكل  النیتروجینسببت معامالت الرش المفردة ب .3

قیاسًا على التوالي %) 69.3و 34.36و 13.4سبة (بن الوراقافي ها تركیز ب زیادة معنویـة
كل من  من محتوى االوراقسببت معامالت الرش زیادة معنویـة في  كما .بمعاملة المقارنة 

  . معاملة المقارنةب قیاساً البوتاسیوم  والفسفور والكبریتات 

سجلت لنبات ، اذ الخضري والجذري ل نموالمعنویًا في صفات  بالرش عامل التسمید اثر .4
 )طول الجذر و تفرعات الساق عددارتفاع النبات و ( في معدلمعاملة الرش بالیوریا اعلى زیادة 

تفرعات عدد (معدل ل اعلى القیمبینما سجلت  %) على التوالي ، 33.9 , 32.5 , 24بنسبة ( 
وریا لرش بالیة الفردیة بامعاملالالناتجة عن ) الكلیة في االوراق نسبة الكربوهیدرات و الجذر

%) ،في حین بلغ اعلى معدل 44.8، 46.2) بنسبة (  Zn1.13,Uلزنك (المستوى الثاني لو 
%) الناتجة عن معاملة الرش بالمستوى الثاني للحدید 32.5(الكلي نسبة الكلوروفیلفي 

)Fe1.0 (لحدید والزنكل) بینما لم تختلف معامالت التسمید بالیوریا والمستوى الثانيZn1.13, 

U , Fe1.0(  معدل فیما بینها واعطت اعلى نسبة زیادة في) و الوزن الجاف  المساحة الورقیة
لم بینما  %) 33.25و 25.09و 31.47( زیادة نسبة) بمعدل قطر الساق  للمجموع الخضري و

عن المستوى الثاني لهما باالضافة الى تختلف معامالت الرش بالمستوى االول للحدید والزنك 
 لمعامالت )%43.47 44.9,44.84,ادة معدل الوزن الجاف للجذر بنسبة(زی الرش بالیوریا في

  .المقارنة معاملةالى قیاسًا  )Uو Zn0.56و Fe0.5(الرش

من  والمستوى الثاني لكل النیتروجینالرش المفردة بتداخل الماء الممغنط مع سببت معامالت  .5
 )Zn+2 و Fe+2 و  +K و P+3 و +Nایونات الـ( في تركیز زیادة معنویـةً  اعلىالحدید والزنك 

 نوعي الماء مع اما الكبریتات فلم تختلف معامالت تداخل ، قیاسًا بمعاملة المقارنةالوراق في ا
 .االوراقبفي زیادة محتواها التسمید فیما بینها 

الى تفوقها  الحدید والزنكو  النیتروجینالرش المفردة بتداخل الماء الممغنط مع سببت معامالت  .6
  الصفات المدروسة قیاسًا بنظیراتها مع الماء العادي .في معظم 

اذ الوصول الى اعلى استجابة وبكمیة سماد اقل  الىرشًا  مع التسمید ادى عامل المغنطة .7
تداخل الماء الممغنط مع المستوى االول لكل من الحدید والزنك على معاملتي ا تفوقت معاملت

س العنصرین معنویًا في تركیز العناصر الغذائیة في تداخل الماء العادي مع المستوى الثاني لنف
  . في معظم صفات النمو الخضري والجذريو االوراق 
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