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 ومحتوى العناصر الغذائیة بالزنك في حاصل ونوعیة البنجر السكري التسمیدتأثیر 
Beta vulgaris L.  
  ١يوحیدة علي احمد البدران

 جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم علوم التربة والمیاه
  

  الخالصة
)  Aridisols( موقع تربZةنفذت تجربة حقلیة في موقعین مختلفین من محافظة نینوى األول في 

فZي   بطریقة الZرش الزنكمن  مستویات مختلفة ةإضافة ثالث لدراسة تأثیر) Entisols(موقع تربة  والثاني
أشZارت النتZائج أن الZرش بالزنZك بكافZة المسZتویات  .الحاصل الكمي والنوعي لمحصول البنجZر السZكري 

ذلك بزیادة الحاصل الكلي وحاصZل المضافة أدت إلى التأثیرات االیجابیة في صفات الحاصل اإلنتاجیة و
النسZZبة المئویZZة للمZZواد الصZZلبة والنسZZبة المئویZZة للسZZكر ونسZZبة (النبZZات الواحZZد وكZZذلك الصZZفات النوعیZZة  

زیZادة تركیZز ومحتZوى بعZض العناصZر  ، فضZال عZن)السكر الخام وحاصل السكر النقي النقاوة وحاصل
 و. ولكZال مZوقعي الدراسZةفZي ھZذه الصZفات )  ١-تZرل. ZnملغZم ١٠(وتفوق تأثیر الرش بالزنZك . الغذائیة

اسZتجابة عالیZة للZرش بالزنZك بتراكیZزه كافZھ فZي الصZفات )  Aridisols(تربة أظھرت التربة في موقع 
وكانZت . )Entisols(تربZة  تركیز ومحتوى بعض العناصZر الغذائیZة مقارنZة بموقZعواإلنتاجیة والنوعیة 

وان ھZذه .)Entisols(تربZة أعلZى ممZا ھZي علیZھ فZي موقZع )Aridisols(كفاءة التسمید فZي موقZع تربZة 
لمحصZول النتائج تؤكد أھمیة إضافة الزنك بطریقة الرش والتي أدت إلى رفع اإلنتاجیة وتحسین النوعیZة 

  .البنجر السكري
  

  المقدمة
 ، أصبح من جة للتقدم الحضاري وزیادة السكانبالنظر لتزاید الحاجة إلى المواد الغذائیة نتی

. اإلنتاج ودراسة دورھا ألتأثیري المساھم في زیادة اإلنتاج الزراعي عواملجمیع االھتمام بالضرورى 
لنمو النبات وما  الضروریة الغذائیة ربتوفیر العناصولخصوبة الترب أھمیة خاصة من حیث ارتباطھا 

ضم العدید من وعلى الرغم من أن ھذا الموضوع ی. ینعكس ذلك على إنتاجیة المحاصیل الزراعیة 
النقاط والتفرعات التي ترتبط بأنواع العناصر الغذائیة ودرجة تیسرھا للنبات والعوامل المؤثرة على 
جاھزیتھا ، فأن إلضافة األسمدة وخاصة أسمدة العناصر الغذائیة الصغرى مثل الزنك أھمیة في الترب 

وعلى . عرضھ للترسیب في مثل ھذهلتھذا العنصر نتیجة في الكلسیة التي تعاني غالبا من نقص شدید 
النبات لما  نموالرغم من تصنیف الزنك ضمن العناصر الغذائیة الصغرى فان نقصھ یسبب خلال في 

یقوم بھ من دور مھم في تكوین وتحفیز النظام اإلنزیمي كتكوین البروتینات وتغیر تركیبھا وطبیعتھا 
 یؤثر الزنك على تكوین حامض الرایبونیوكلیككما  )١٩٩٩ ، واخرون (Havlin داخل الخلیة النباتیة

Ribonucleic Acid (RNA ) وعلى ثباتیة الرایبوسوم )Malakouti  وKalantar  ،وإن  )١٩٨٨
التیبس او الى مع اشتداد اعراض النقص یؤدي  انوھذا یمكن  Chlorosisالنخرنقص الزنك یسبب 

أن لخصائص الترب الكلسیة تأثیرا .)٢٠٠٤ ، Anonymous( للخالیا الموضعي موتالجفاف أي ال
لزنك ، كما أنھا تسھم في زیادة معدل تفاعالت اعرقلة جاھزیة صور الزنك الطبیعیةمباشرا في 

مما یؤدي بالنتیجة إلى تدھوره وتحولھ إلى مركبات أكثر استقرار واقل الكیماویة مع مكونات التربة، 
  اذ تفاعالت خاصة أھمھا تفاعالت االمتزازیتعرض الزنك المضاف واألصلي بالترب إلى . ذوبانا

ربونات في الترب الكلسیة وغیرھا ایمتز الزنك نوعیا بواسطة االكاسید الحرة في الترب الحامضیة والك
لذا فان كمیة المناسبة منھ في صورة جاھزة، فر الامن غرویات التربة مما ینعكس سلبا على مدى تو

حاجات ق مناسبة إلضافة ھذا العنصر لسد ائب استخدام طرلزیادة جاھزیة الزنك في النبات یتطل
المحاصیل الزراعیة من ھذا العنصر والتغذیة الورقیة قد تحل ھذه المشاكل في الترب الكلسیة وسماد 

  ).٢٠٠٢،  وآخرون Stevens( كبریتات الزنك ھو السماد الموصى بھ في الترب الكلسیة
النخفاض ھذا العنصر ولصعوبة تجھیزه من التربة  أما في الترب العراقیة فتكون الحاجة اشد

مما یؤدي الى انخفاض جاھزیتھ مقارنة  ،حتى في حالة وجوده بنسب جیدة بسبب سرعة تحرره البطیئة
وھذا ما اكدتھ العدید من الدراسات  يالكمیات التي یحتاجھا النبات خصوصا نبات البنجر السكرب

                                           
   ٢٠١٠/ ٢١/٦وقبولھ  ٥/٤/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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)Draycott  ،و ١٩٩٦ Stevens یودي إلى انخفاض اإلنتاج لمحصول البنجر مما ) ٢٠٠٢، وآخرون
وجاءت ھذه الدراسة نظرا لعدم وجود دراسات سابقة داخل العراق حول تأثیر الرش بالزنك  .السكري

في حاصل ونوعیة البنجر السكري باإلضافة للتعرف على كفاءة تقنیة التغذیة الورقیة بالرش في تجھیز 
  .الزنك لمحصول البنجر السكري

  
  مواد البحث وطرائقھ

)  Aridisols(نفذت تجربة حقلیة في موقعین مختلفین من محافظة نینوى األول في موقع تربZة 
وقZدرت بعZض الصZفات سZم ٤٥-ینات التربة من عمق صفرأخذت ع. )Entisols(والثاني موقع تربة 

قZZدر و DTAPول باسZZتخدام محلZZ الزنZZك الجZZاھزأُسZZتخلص  ).١الجZZدول (الكیمیائیZZة والفیزیائیZZة لھمZZا 
مZZوالر كلوریZZد  ٢باسZZتخدام وأُسZZتخلص النتZZروجین الجZZاھز ). Atomic(بجھZZاز االمتصZZاص الZZذري 

 الطریقة التZي اوردھZا البوتاسیوم و قدر باستخدام طریقة التقطیر الجزیئي بجھاز مایكرو كلدال حسب
Page رونZZZاھز ).١٩٨٢(واخZZZفور الجZZZا الفسZZZوالر بیكارب أمZZZف مZZZتخدام نصZZZتخلص باسZZZات أُسZZZون

تZم و. تر منانو ٨٨٠الصودیوم و قدر الفسفور لونیا باستخدام جھاز الطیف الضوئي على طول موجي 
مZZوالر خZZالت االمونیZZوم المتعادلZZة و قZZدر بجھZZاز اللھZZب  ١باسZZتخدام  اسZZتخالص البوتاسZZیوم الجZZاھز

وقZع تربZة الم الZىن اصZنفت التربتZو ).١٩٨٢(وآخZرون  Pageالضوئي حسب الطریقZة التZي أوردھZا 
  . Entisols والموقع الثاني Aridisolsاألول 

  
  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربتي الدراسة قبل الزراعة): ١(الجدول 

 الصفات
الموقع االول تربة 

)Aridisols(  
الموقع الثاني تربة 

)Entisols(  
 ٤٥ - ٠ ٤٥ - ٠ )سم(العمق 

  ٢.٩١  ٠.٨٠ dSm-1ملوحة التربة 
  ٧.٥  ٧.٢٣  درجة التفاعل
  ١٣٦  ٢٥٣ ١- كغم.معادن الكاربونات غم
  ١٠.٧٩  ٩.٤٠ ١- كغم.المادة العضویة غم

  المحتوى الجاھز
 ١- كغم.ملغم 

N ٥٢.٠٠  ٣٩.٠٠  
P ٨.٦٠  ١١.١٠  
K ١٤٧  ١١٠  
Zn  ٠.٦٦٢  ٠.٥٥  

 مزیجة غرینیة طینیة طینیة  النسجة
  

 ١-لتZZر. Zn ملغZZم ١٠ و  ٥و نفZZذت التجربZZة الحقلیZZة باختیZZار ثالثZZة مسZZتویات مZZن الزنZZك صZZفر
الزنك بالرش على األوراق في بدایZة الشZھر الثالZث  أضیف H2O ZnSO4 7. كبریتات الزنكاستعملت 

حسZب توصZیة  ١-ھكتZار. كغZم  ٣٢٠من عمر النبات وأُضیف سماد الفسZفور علZى ھیئZة سZوبر فوسZفات 
وعلZZى دفعتZZین عنZZد  ١-ھكتZZار.كغZZم ١٧٦أمZZا بالنسZZبة لسZZماد الیوریZZا فأُضZZیف بمعZZدل  .وزارة الزراعZZة 

حسZZZب توصZZZیة وزارة ١-ھكتZZZار.كغZZZم ٨٨أوراق لكZZZال المZZZوقعیین أي بواقZZZع  ٦-٤الزراعZZة وبعZZZد ظھZZZور
اما العملیZات الزراعیZة فكانZت تجZرى دوریZاً وفZق حاجZة .لتحقیق الموازنة الغذائیة  ١٩٩١الزراعة لعام 

زرعZت البZذور مZن . شZوائیة الكاملZةالنبات، طبقت التجربة بثالثة مكررات ضZمن تصZمیم القطاعZات الع
م وكانZت الزراعZة علZى جانZب  ٠.٧م وعرض لكل مZرز  ٣على مروز بطول ) Triple(صنف ترابیل 

فZي التاسZع مZن ) Aridisols(تربZة زرعت البZذور فZي موقZع . سم) ١٨(واحد والمسافة بین نبات واخر 
مZن تشZرین الثZاني وھZي تتوافZق مZع فZي الثالZث والعشZرین  )Entisols(تربZة تشرین الثاني و في موقع 

قلZZع الحاصZل فZي المZوقعین فZي الیZZوم .موعZد الزراعZة للمحصZول مZن قبZZل الفالحZین فZي المنطقZة عمومZا
العینZات النباتیZة وحللZت  أخذتوقبل القلع بأسبوع  الترتیباألول والحادي عشر من تموز للموقعین على 

روكلوریك مZع التسZخین وفZق الطرائZق الموصZوفة بأجراء عملیة الھضم باستخدام حامض الكبریتیك والب
وقدرت عناصر النتروجین والفسفور و البوتاسیوم فZي النبZات وحللZت النتZائج ) ١٩٩٩( Guptaمن قبل 
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باستخدام برنZامج التحلیZل االحصZائي ) ٠.٠٥(احتمالیة  إحصائیا اختبار دنكن متعدد الحدود و عند درجة
SAS  ،)٢٠٠١.(  

  
  النتائج والمناقشة

وضZZح ی -:نبǀǀات / غ爸ǀǀ  الزنǀǀك فǀǀي األوزان الرطبǀǀة والجافǀǀةتǀǀأثیر الǀǀرش ب -١ -:مؤشǀǀرات النمǀǀو : وال أ
 معنویZة فZيإلZى حصZول زیZادة  تدأالZرش بطریقZة لنبات البنجر السZكري  إضافة الزنكأن ) ٢(،الجدول

فZي  بالزنكرش  من دونبلغت نسب الزیادة مقارنة بالمعاملة  إذاألوزان الرطبة والجافة للجذر الواحد ، 
لZZوزن الجZZاف للجZZذر الواحZZد ل ٪١٨.٧٤ و١١.٩٤و لZZوزن الرطZZب ل ٪٢١.٢٣ و١٤.٢٢ األولموقZZع ال

 فZي الZوزن الرطZب ھZي  بلغZت نسZبة الزیZادةفالثZاني موقZع ال أمZا .لترتیZبعلZى ازنZك لمعامالت الZرش بال
لتجمیعZZي أمZZا التZZأثیر ا .الترتیZZبعلZZى  ٪١٥.٩٠ و١١.٣١ ھZZيلZZوزن الجZZاف فZZي او ٪١٧.٨٥ و ٧.٤٧

مقارنZة ) ١-نبZات.غZم (أدى إلى زیادة معنویة في األوزان الرطبZة والجافZة للجZذر الواحZد فالزنك لعنصر 
أمZا الZوزن . ٪ ١٨.١٦٦و ١٠.٩٧٥بلغت نسب الزیادة للوزن الرطب  إذ زنكدون رش بالمن بالمعاملة 

ة الجافZة نتیجZة لZدور ازدیZاد المZاد وتعZزى. لترتیZبعلZى ا ٪١٧.٤٥و١١.٦٥ الجاف فكانت نسب الزیZادة
نقل السZكریات والمZواد و انقسام ونمو  الخالیا النباتیةك كعنصر أساس في الفعالیات الحیویة للنبات زنكال

إلى زیادة امتصاص النبات للعناصر الغذائیZة وھZذا مZا أكZده العدیZد مZن البZاحثین الZذین و  الكاربوھدراتیة
لبنجZZر السZZكري نباتZZات ا فZZيزنZZك لتZZأثیر عنصZZر ال الحظZZوا زیZZادة معZZدل الجZZذر الواحZZد عنZZد دراسZZتھم

 و ٢٠٠٤،  Anonymous ١٩٩٧ و El-Kasedb ، ١٩٩٧ وEl-Kaseda (ولمسZZZتویات مختلفZZZة 
Stevens    ٢٠٠٤(.  

  
) ١- نبات.غم(حاصل األوزان الرطبة والجافة تأثیر موقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في  ):٢(جدولال

  للبنجر
 )١- نبات.غم(األوزان الجافة  )١-نبات.غم(األوزان الرطبة  

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر الموقع

  الموقع األول
Aridisols  

٩٨٩.٦
٧  
 ج

١١٣٠.٤
٠  
 ب

١١٩٩.٨
٦  
 أ

١١٠٦.٧
٤  
 أ

١٧٥.٢
٨  
 ج

١٨٠.٢
٦  
 ب

٢١٢.١
٤  
 أ

١٨٩.٢
٣  
 أ

  الثانيالموقع 
Entisols 

٩٠٧.٢
٢  
 ج

٩٧٥.٠٠  
 ب

١٠٧٥٠١
٤  
 أ

٩٨٥.٧٤  
 ب

١٤٥.٣
٢  
 ج

١٧٥.٧
٧  
 ب

١٩٣.٤
٤  
 أ

١٧١.٧
٨  
 ب

 متوسط الزنك
٩٤٨.٤

٥  
 ج

١٠٥٢.٧
٠  
 ب

١١٢٠.٩
٣  
 أ

 
١٦٠.١

٥  
 ج

١٧٨.٤
٠  
 ب

٢٠٢.٩
٧  
 أ

 

  %٥األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال 
  
ن الرطب والجاف تفوق موقع الشیخ محمد على موقع قبر العبد في الوز یوضح )٢،ولالجدا(

موقع الت في نمأعطت النباتات التي  اذلزنك تحت كافة معامالت الرش با) ١-جذر.غم(للجذر الواحد 
 الثانيموقع المقارنة بالنباتات التي نمت في ) ١-جذر.غم(أعلى وزن رطب وجاف للجذر الواحد  االول

وھذا یعود إلى سرعة  للوزن الجاف% ٢١.٨٩و  للوزن الرطب% ١٣.٥٣ وبنسبة زیادة بلغت
والسبب في ذلك یعود إلى اختالف صفات  .الوقع الثانيمقارنة بموقع تربة الموقع االول استجابة تربة 

معدل وزن الجذر نمو النبات وفي مما أثر  االیصالیة الكھربائیةیة وأھمھا ئیة والفیزیاوئالكیماو نالتربیتی
أثناء دراستھم على محصول البنجر السكري ولنوعین ) ٢٠٠١(ن ووآخر Khalilالواحد وھذا ما أكده 

 ةالواطئاالیصالیة الكھربائیة توصلوا إلى تفوق التربة ذات  ایصالیھا الكھربائیة اذمن الترب مختلفة في 
  .األعلىاالیصالیة الكھربائیة في اإلنتاج على التربة ذات 

أن  )٣( الجZدول یوضZح -: )١- ھǀـ .طǀن (تأثیر الرش بالزنǀك فǀي حاصǀل الجǀذور للبنجǀر السǀكري  - ٢
إلى حصول زیادة في حاصZل الجZذور الكلZي فZي  تدأالرش بطریقة لنبات البنجر السكري  إضافة الزنك

 المعZZامالت ةة فZZي الحاصZZل الكلZZي للجZZذور عنZZد مقارنZZیZZادلغZZت نسZZبة الزب اذ كZZل مZZن مZZوقعي الزراعZZة
 الثZZانيموقZZع الوفZZي ٪ ٣٩.٢٢ و٢٤.٩٦ االولموقZZع الفZZي  زنZZكرش بال مZZن دونالسZZمادیة مZZع المعاملZZة 
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فZي الحاصZل  بالزنZك امZا تZأثیر الZرش .الترتیZبعلZى زنك لمعامالت الرش بال  ٪٣١.١٢١ و٢٠.٧٧ھي
 الحاصZل   إلى زیادة معنویة في اإلنتاج الكلي للجZذور إذ بلZغ ىالكلي للجذور وبغض النظر عن الموقع أد

علZى  ١-لتZر. زنZكملغم   ١٠ و ٥ وللمستویات السمادیة  صفر  ١- ھـ. طن  ٧٣.٣٠و ٦٦.٥٠ و ٥٤.٢٢
عنZد كZان الحZظ أن أعلZى حاصZل یو ،الترتیZبعلZى   % ٣٥.٢٢ و ٢٢.٩٠بلغت نسبة زیادةوب، الترتیب

 االفضZللمسZتوى ممZا یقZودا لالسZتنتاج إلZى أن ھZذا ا لكZال المZوقعین ، ١-لتZر.ZnملغZم  ١٠مستوى الرش 
اثنZZاء دراسZZتھ علZZى ) ١٩٩٧( a   El - Kased  وھZZذا مZZا اكZZده ، للZZرش بالزنZZك فZZي ھZZذین المZZوقعین

محصZZول البنجZZر السZZكري وقZZد تعZZزى ھZZذه الزیZZادات فZZي الحاصZZل الكلZZي تحZZت التZZأثیر التجمیعZZي وغیZZر 
نعكسZت علZى اات والتي إلى دور ھذا العنصر األساس والمھم  في الفعالیات الحیویة للنب للزنكالتجمیعي 

لنبZات البنجZر السZكري وزیZادة امتصZاص العناصZر الغذائیZة ي والجZذري خضZرزیادة أوزان المجموع ال
زیادة اإلنتاج الكلZي للجZذور والنتZائج التZي تZم  من ثمً والتي بدورھا أدت إلى زیادة حاصل الجذر الواحد و

 ) ٢٠٠٢ واخZرون، Stevens  و ١٩٩٩، واخرون  Havlin و  El-kasedb(التوصل إلیھا تتفق مع 
زیZZادة الحاصZZل الكلZZي بزیZZادة مZZن ثZZًم فZZي زیZZادة معZZدل وزن النبZZات و زنZZك الZZذین أشZZاروا إلZZى دور ال

  .سمید المضافةتمستویات ال
  
 ھكتار.نك في الحاصل الكلي لجذور البنجر السكري طنتأثیر مواقع الزراعة ومستویات التسمید بالز) ٣(:جدولال

 -١  

  قعالموا تأثیر
 لتر /ملغملزنك مستوى ا

 المواقع
 صفر ٥ ١٠

 ج ٥٤.٩٥ ب ٦٨.٥٠ أ ٧٦.٥٠ أ  ٦٦.٦٧
  الموقع األول
Aridisols  

  الموقع الثاني ج ٥٣.٥  ب ٦٤.٦١  أ ٧٠.١٥ ب  ٦٢.٧٥
Entisols 

  تأثیر الزنك  ج٥٤.٢٢  ب ٦٦.٥٠  أ ٧٣.٣٠ 
  %٥قات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما فرو

  
فZZي الحاصZZل  الثZZانيموقZZع العلZZى  االولموقZZع الإلZZى تفZZوق  ) ٣ ( الجZZدول فZZي النتZZائج وأشZZارت

مقارنZة بالنباتZات التZي  كلZيأعلZى حاصZل الموقZع األول ت فZي نمZأعطت النباتZات التZي  إذ الكلي للجذور
بعZZض ف بب فZZي ذلZZك یعZZزى إلZZى اخZZتالوالسZZ% ٦.٢٧٠، بنسZZبة زیZZادة بلغZZت  الثZZانيموقZZع النمZZت فZZي 

أثنZZاء ) ٢٠٠١(وآخZZرون  Khalil دهأكZZ مZZا وھZZذا، ملوحZZة التربZZة  واھمھZZاالصZZفات الكیمائیZZة والفیزیائیZZة 
أن التربZة  ایصZالیتھا الكھربائیZةدراستھم على محصول البنجر السكري ولنوعین من التZرب مختلفZة فZي 

وبشZكل واضZح . األعلZىاالیصZالیة الكھربائیZة ربZة ذات تفوقت علZى التاالیصالیة الكھربائیة االوطأ ذات 
فZZان ھZZذه النتZZائج تعكZZس وبوضZZوح معانZZاة نباتZZات تZZرب ھZZذه المنZZاطق الكلسZZیة مZZن نقZZص الزنZZك الجZZاھز  

 بحاجاتZھنمو وإنتاج محصZول البنجZر السZكري المعZروف  علىإلكمال دورة حیاتھا ، مما انعكس ایجابیا 
  .لزنكل

لسكر في ل المئویة نسبةتأثیر التسمید في ال -١-: في نوعیة حاصل الجذور التسمید تأثیر   -:ثانیا 
أدى إلى حصول زیادة في نسبة  زنك تأثیر الرش بعنصر الأن ) ٤( الجدول في تشیر النتائج -:الجذور 

 بلغت نسبة الزیادة في نسبة السكر اذ، ي الجذور في كل من موقعي الزراعةف والمواد الصلبة السكر
٪ ٣٨.٣٠و٢٩.٣٠ھي  الموقع االولفي زنك في الجذور مقارنة بالمعاملة بدون رش بال الصلبة والمواد

كانت نسب الزیادة  الثانيموقع الوفي . للمواد الصلبة٪ ١٤.٩٧و٨.٦٤و نسبة السكر
وتماشى التأثیر التجمیعي  .للمواد الصلبة٪ ١٢.٧٧٥ و١٠.١٣٢٧و نسبة السكرل٪  ٤٤.٩٤٣و٣٥.٩٥٠
في نسبة السكر في الجذور حیث بلغت نسب الزیادة  لوحدهتأثیره في كل موقع مع زنك لعنصر ال

٪ ١٣.٦٦٢و٩.٣٣٢و نسبة السكرل ٪ ٤١.٤٣٩ و٣٢.٣٨٠زنك رش بال من دونمقارنة بالمعاملة 
ر السكر داخل جذور البنج زیادة نسبةالعنصر في عملیة  ااألمر الذي یعكس أھمیة ھذ. للمواد الصلبة

الذي وجدوا أن نسبة السكر تزداد بزیادة ) ١٩٩٧(  El-Kasedaعلى ما وجدهالسكري وھذا ینطبق 
 كعنصر ضروري في انقسام الخالیا زنك المضافة وعزا ھذه الزیادة إلى دور الزنك مستویات ال

  .ونموھا
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والمواد السكر في نسبة  الثانيموقع العلى  األولموقع التفوق  )٤( حظ من نتائج الجدولیال
إلى ھذه الزیادة عود ٪  للمواد الصلبة و ت٤.٧٠٦٪  للسكر و٨.٤٠زیادة ال ةنسبت الصلبة اذ بلغ

مقارنة بالموقع  االولموقع الفي  زنكبالالرش الذي نتج عنھ زیادة كفاءة  نالتربیتیاختالف صفات 
  .لثاني اموقع اللھذا الموقع مقارنة ب نسبة المواد الصلبةمما أدى إلى زیادة نسبة السكر وارتفاع الثاني، 

  
لحاصل البنجر نسبة السكر والمواد الصلبة تأثیر موقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في ): ٤(جدولال

  السكري
 % المواد الصلبة %السكر  

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر الموقع
  األولالموقع 
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  %٥الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال  األحرف المتشابھ ضمن العمود او
  
إلZZى أن الZZرش بالزنZZك و بتراكیZZزه ) ٥ (ویشZZیر جZZدول  - :النسǀǀبة المئویǀǀة للنـقǀǀـاوة فǀǀي الجǀǀذور - ٢

بلغZت نسZبة الزیZادة فZي النقZاوة  اذ، لنقZاوة و فZي كZل مZن مZوقعي الزراعZةالمختلفة سبب زیادة في نسبة ا
تحZZت تZZأثیر التسZZمید الZZورقي بعنصZZر الزنZZك  مقارنZZة  االولموقZZع الفZZي جZZذور ٪  ٢١.٧١٠و ١٤.٧٨١
كانZZت نسZZبة الزیZZادة فZZي نسZZبة النقZZاوة الموقZZع الثZZاني فZZي مZZن دون رش بالزنZZك علZZى األوراق وبالمعاملZZة 

التZأثیر التجمیعZي  ) ٥ (یوضح جZدول  .دون رش بالزنكمن مقارنة بالمعادلة   ٪٢٨.٥٥و ٢٨.٣٢٢ھي
دون رش مZZن مقارنZة بالمعاملZة  زیZادة نسZبة النقZاوة إلZZىالZرش بالزنZك  أدى إذنسZبة النقZاوة ،  يفZللزنZك 

   Kaseda٪، وھZZذه النتZZائج تتفZZق مZZع مZZا وجZZده  ٢٥.٠١٢و٢١.١٥٦بالزنZZك حیZZث بلغZZت نسZZبة الزیZZادة 
یات مع زیZادة مسZتوالحظ زیادة نسبة النقاوة  إذفي اثناء دراسة على محصول البنجر السكري ) ١٩٩٧(

  الزنك المضافة
  

جذور البنجر  تأثیر مواقع الزراعة ومستویات التسمید بالزنك في النسبة المئویة للنقاوة في) ٥(جدول ال
  .السكري

  تأثیر المواقع
 لتر /ملغملزنك مستوى ا

 المواقع
 صفر ٥ ١٠

  الموقع األول ج ٧٠.٢٩  ب ٨٠.٦٨  أ ٨٥.٥٥ أ٧٩.٨٢
Aridisols  

  الموقع الثاني ج ٦٥.٣٢  ب ٨٣.٨٢  أ ٨٣.٩٧  أ ٧٦.٦٦
Entisols 

  تأثیر الزنك  ب٦٧.٨١  أ ٨٢.١٥٦  أ ٨٤.٧٧١ 
  %٥الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال  أواألحرف المتشابھ ضمن العمود 

  
 األولموقع الأعطت النباتات التي نمت في  إذ الثانيموقع العلى  األولموقع التفوق  ظویالح

الموقع وترجع ھذه الزیادة إلى دور تربة  الثنيموقع النسبة للنقاوة مقارنة بالنباتات التي نمت في  أعلى
والى اختالف  الوقع الثانيمن الزنك المضاف بالرش أكثر من تربة االیجابي في زیادة االستفادة  األول

یعود سبب و٪ ٤.١٢٢لغت نسبة الزیادة اذ ب.فةكل تربة في الصفات المساھمة في تحسین ھذه الص
إلى ارتفاع نسبة السكر التي نمت في تربة  الثانيموقع المقارنة ب األولموقع الارتفاع نسبة النقاوة في 

  .بالموقع الثانيمقارنة بالنباتات التي نمت  األولالموقع 
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 ١٠و  ٥وبتراكیز صفر و زنك أن الرش بال )٦( ولجدالتوضح  -: حاصل السكر الخا爸 والنقي  - ٣
أعطت النباتات المرشوشة بأعلى اذ سبب زیادة معنویة في حاصل السكر الخام والنقي  ، ١- لتر .Znمملغ

بلغت  اذ، الواحد في كل من موقعي الزراعةھكتار نقي للو أعلى حاصل سكر خامزنك تركیز من ال
 ٦١.٢٩٠ االولموقع لفي السكر الخام والنقي ل زنكنسبة الزیادة مقارنة بالمعاملة بدون رش بال

ھي فللسكر الخام  الثانيموقع الأما نسب الزیادة في  الترتیب٪على  ٦٦.٥٠٩و ٤٠.٣١٩٪و ٩٢.٣٠٩و
 ھنفسك سلوال زنكالتأثیر التجمیعي لعنصر ال كسل .٪ ٤٩.٢٢٣ و ٢٧.٩٧٠٪ والنقي  ٩٠.٢ و ٦٤.٣٨

لنقي مقارنة كان تأثیره معنویاً على حاصل السكر الخام واحیث في كل موقع على حدى زنك تأثیر الل
ي قوالن ٪٩١.٣٦١ و ٦٢.٧٣٤وبلغت نسب الزیادة في السكر الخام زنك دون رش بالمن بالمعاملة 

أسباب الزیادة في حاصل السكر الخام وترجع .الترتیب ٪ لمستویات الرش على  ٥٨.٠٨٦و٣٤.٣١
لحاصل الكلي المحصول البنجر السكري نتیجة لزیادة النسب المئویة للسكر وارتفاع ) األبیض(ي قوالن

في زیادة   زنك ود إلى دور عنصر العتوالتي المضافة زنك بزیادة تراكیز  زنكلزیادة كفاءة التسمید بال
-El ، ١٩٩٦و  Draycott( وھذا ما أشار إلیھ العدید من الباحثین نشاط وفعالیة البنجر السكري 

Kasedb  ،و  ١٩٩٧  Stevens ،٢٠٠٢ وآخرون.(  
  

لحاصل البنجر نسبة السكر والمواد الصلبة قع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في تأثیر مو: )٦(جدولال
  .السكري

  %٥فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال  األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما
  

والنقي مقارنة  الخام أعلى نسبة من حاصل السكر االولموقع الوأعطت النباتات التي نمت في 
٪ والسكر النقي  ١٥.٣٤٤بلغت نسبة الزیادة في السكر الخام  اذ الثانيموقع البالنباتات التي نمت في 

الذي نتج عنھ زیادة كفاءة التسمید  نالتربیتیف صفات إلى اختالھذه الزیادة عود وقد ت . ٪ ١٢.٤٦٩
مما أدى إلى زیادة نسبة السكر وارتفاع حاصل لجذور ، الثانيموقع المقارنة ب االولموقع الفي  زنكبال
  .  االولموقع الزیادة حاصل السكر الخام والنقي لھذا الموقع مقارنة ب من ثمً و

تركیز  -١-:ات البنجر السكري من بعض العناصرالغذائیة تأثیر الرش بالزنك في تركیز ومحتوى نبات
بطریقة الرش ) ٧( جدول إن إضافة الزنك -) : ١- نبات.ملغرا爸( ى النتروجین في الجذور ومحتو

تسببت في حصول زیادة في تراكیز والكمیة الممتصة من  )١- لتر. Znملغم ١٠و  ٥صفر و (وبتراكیز 
٪  ٥.٧١٨ ، ٧٢٣موقعي الزراعة، حیث بلغت نسبة الزیادة عنصر النتروجین في الجذور وفي كل من

تحت تأثیر  االولموقع الفي تركیز ومحتوى النتروجین في الجذور لنباتات  ٪ ٢٦.٢٥ و ٨.٢١٥و
وفي  على الترتیب دون رش على األوراقمن معامالت التسمید الورقي بعنصر الزنك مقارنة بالمعاملة 

 في تراكیز والكمیة الممتصة من النتروجین من قبل جذور نباتات  نسبة الزیادة بلغت الموقع الثاني
اما تأثیر الزنك التجمیعي بغض النظر  . الترتیب٪ على ٣٩.٥٦٤ و ٢٥.٤٥٦٪ و٤.٢٥٨  و ٢.٧٩٠

عن الموقع في تراكیز وكمیات النتروجین الممتصة من قبل الجذور ظھر واضحاً ومعنویاً ، وتماشى 
اذ بلغت نسبة الزیادة في تراكیز وكمیة النتروجین الممتصة للجذور عند مع تأثیر كل موقع على حدى 

 ١-ـھ.السكر النقي طن ١-ـھ.السكر الخام طن 

 الموقع
-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 
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 ، ١٥.٦٩٤٪ و٥.٣١٤و  ٣.٣٦٣مقارنة معامالت التسمید بمعامالت المقارنة من دون رش ھي 
٪ على الترتیب وھذه الزیادة في الكمیة الممتصة من النتروجین من قبل النبات بزیادة تراكیز ٩٦٩و٣١

األوراق تعزى إلى التاثیر اإلیجابي للزنك في تحسین صفات النمو الخضري الزنك المرشوشة على 
،  El-Kasedb و  ١٩٩٦،  Draycott( والفعالیات الحیویة للنبات وھذا ما أكده العدید من الباحثین 

  ).٢٠٠٢ وآخرون،Stevens  و  ١٩٩٧
لموقZZع الثZZاني  فZZي أمZا بالنسZZبة لتZZأثیر الموقZZع  فZیالحظ تفZZوق جZZذور الموقZZع االول علZى جZZذور ا

. ٪ ٢٢.٦٧٠٪ و  ١٥.٦٠٧تركیZZز العنصZZر والكمیZZات الممتصZZة مZZن النتZZروجین وبنسZZبة زیZZادة بلغZZت 
فZي بعZض خواصZھما الكیمیائیZة والفیزیائیZة وأھمھZا االیصZالیة  نوتعود ھذه الزیادة  إلى اختالف التربیتی

أعطZZت مجموعZZة جذریZZة وخضZZریة الكھربائیZة التZZي ادت الZZى ان  النباتZZات التZZي نمZZت فZي الموقZZع االول 
أكبر مما ھي علیھ في النباتات النامیة في الموقZع الثZاني نتیجZة لZدور إضZافة الزنZك فZي تحقیZق الموازنZة 

مما أدى إلى زیادة الحاجة الى المزید من العناصر الغذائیة ومن ثZم ادى ذلZك الZى زیZادة الكمیZة . الغذائیة
باتZات وذلZك لسZد االحتیاجZات النباتیZة مZن ھZذه العناصZر للقیZام الممتصة من العناصر الغذائیة من قبZل الن

  ). ١٩٨٨،  Kalantar  و  Malakouti(بالفعالیات الحیویة بشكل أفضل وھذا ما أكده 
  
 ز ومحتوى النتروجین لحاصل البنجرتأثیر موقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في تركی): ٧(جدول ال

  .السكري
 )١- نبات. ملغ爸  (ى النتروجین محتو %تركیز النتروجین  

 الموقع
 爸متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ

 الموقع
 爸١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ 

 متوسط الموقع
 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر

الموقع 
  األول

Aridisol
s  

٠.٧٥٢
١٣١٨.٨٩ أ٠.٧٧٦ أ٠.٧٩٥ ب٠.٧٨٠ ج

 أ١٤٧٠.٢٥ أ١٦٦٥.١٦ ب١٤٢٧.٢٥ ج

الموقع 
  الثاني

Entisols 

٠.٦٨١
٠.٦٩٧  أ٠.٧١ ب ٠.٧٠٠ ج

١٣٧٤.٧١٠ ب١٢٣٥.٧٥ ج٩٨٥.٠٠ ب
 ب١١٩٨.٥٤ أ

متوسط 
 الزنك

٠.٧١٥ 
 أ

أ ٠.٧٤١ أ٠.٧٥٣    
١١٥١.٧٤

 ج
ب١٣٣١.٥٠ أ١٥١٩.٩٤    

  %٥الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف 
  

بطریقة ) ٨( جداولالإن إضافة الزنك  -) : ١-نبات .ملغرا爸 ( تركیز ومحتوى الفوسفور في الجذور 
تسببت في حصول زیادة معنویة في تركیز وكمیة  ١-لتر. ملغم ١٠و  ٥الرش وبتراكیز صفر و 

الفسفور الممتصة في الجذور في كل من موقعي الزراعة، حیث بلغت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى 
تحت تأثیر معامالت التسمید الورقي بعنصر الزنك  لشیخ محمداعنصر الفسفور في الجذور لنباتات 

٪  ٤٢.٣٤٦ و ١٠.٥١٧و ٪ للتركیز ١٧.٣٦٥ و١.٧٩٦مقارنة بالمعاملة بدون رش على األوراق ھي 
كانت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى  موقع تربة قبر العبدوفي . الترتیبعلى  الفسفورلمحتوى 

٪ لمحتوى ٥٠.٠٢٢ و٢٩.٦٨٧٪ لتركیز العنصر و ٦.٠٦ و ٦.٤٥٠الجذور من الفوسفور ھي 
  الفسفورالجذور من 

  
لحاصل البنجر  الفسفورتأثیر موقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في تركیز ومحتوى : ) ٨(جدول ال

  السكري
 )١-نبات. ملغم  (الفسفور  محتوى  %الفسفور  تركیز 

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 عالموق
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر الموقع
الموقع 
  األول

Aridisols  
  أ٣٣٨.١٧ أ٤١٥.٨٥ ب٣٠٥.٥٠ ج٢٩٢.١٤ أ٠.١٧٧ أ٠.١٩٦ ب٠.١٧٠ ج٠.١٦٧
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الموقع 
  الثاني

Entisols 
  ب٢٢٧.٥٠  أ٢٦٩.٦٥ ب٢٣٣.١٠ ج١٧٩.٧٤ ب٠.١٣٢ أ٠.١٤٠ ب٠.١٣٢ ج٠.١٢٤

متوسط 
 الزنك

 ج٠.١٤٥
 ب٠.١٥١

 أ
٠.١٥٨  

 أ
  ب 

٢٣٥.٩٤ 
ب٢٦٩.٣١  

أ٣٤٣.٢٥  
 

 

  %٥األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال 
  

أما تأثیر الزنك التجمیعي بغض النظر عن الموقع في كمیات الفسفور الممتصة من قبل  .على التوالي
ع على حدى اذ بلغت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى الفسفور الجذور تماشى مع تأثیر كل موق

 ،٤.١٣٧الممتص من قبل الجذور عند مقارنة معامالت التسمید بمعامالت المقارنة من دون رش ھي
وتعزى ھذه الزیادة في الكمیة . ٪ للمحتوى على الترتیب ٤٥.٤٨١٠و  ١٤.١٤٣٪ للتركیز و٨.٩٦٥

ر بزیادة تراكیز الزنك المرشوشة على األوراق تعزى إلى التأثیر الممتصة من الفوسفور من قبل الجذو
( اإلیجابي للزنك في تحسین صفات النمو الخضري والفعالیات الحیویة للنبات وھذا ما أكده العدید من 

Draycott  ،و  ١٩٩٦ El-Kasedb  ،و  ١٩٩٧  Stevens،٢٠٠٢ وآخرون.(  
في تركیز   الثانيموقع العلى جذور  االولموقع الور الحظ تفوق جذیأما بالنسبة لتأثیر الموقع  ف

وتعود .للمحتوى ٪٤٨.٦٤٦٪ للتركیز و  ٣٤.٠٩٠وبنسبة زیادة بلغت الفسفورالعنصر ومحتواھا من 
  .في بعض خواصھما الكیمیائیة والفیزیائیة  بتینھذه الزیادة  إلى اختالف التر

بطریقة )  ٩ ( جدولإن إضافة الزنك ـ ) : ١-نبات/ ملغرا爸 ( تركیز ومحتوى البوتاسیو爸 في الجذور 
وتاسیوم في جذور البنجر السكري الرش و بتراكیزه المختلفة أدت إلى زیادة في تركیز ومحتوى الب

بلغت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى النبات من  االولموقع الففي . في كل من موقعي الزراعة و
 و١٠.٩٣٨للتركیز و  ٪٣١.٦٥٠و ٧.٧٧٦رش بالزنك دون من عنصر البوتاسیوم مقارنة بالمعاملة 

 البوتاسیومكانت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى الجذور من  الثانيموقع الوفي  ٪ للمحتوى ٦٠.٢٨٢
 البوتاسیوم٪ لمحتوى الجذور من  ٤٠.٥٥١ و٢٢.١٨٢ ٪ لتركیز العنصر و ٤.٢٥ و ٠.٨٣٣ھي 
  .الترتیبعلى 

  
لحاصل البنجر بوتاسیوم ومستویات الرش بالزنك في تركیز ومحتوى التأثیر موقع الزراعة ): ٩(جدولال

  السكري
 )١- نبات. ملغ爸  (بوتاسیو爸 محتوى ال %بوتاسیو爸 ال تركیز 

 الموقع
 爸متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ

 الموقع
 爸١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ 

 متوسط الموقع
 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر

  الموقع األول
Aridisols  

٠.٧٩٠ ج٠.٧٣٣
 ب١٥٨٨.٨٤ ٢٠٥٨.٠٣ ١٤٢٤.٤٥ ١٢٨٤.٠٠ ب٠.٨٣٠ أ٠.٩٦٥ ب

  الموقع الثاني
Entisols 

١.٢١٠ ج١.٢٠
 أ٢١٠٣.٨٥ ٢٤٤٥.٥٩  ٢١٢٥.٩٨ ١٧٤٠.٠٠ أ١.٢٢١ أ١.٢٥١ ب

متوسط 
 الزنك

٠.٩٦٦ 
ب ١.٠٠ ب أ ١.١١٣    

١٥١٢.٢٠ 
 ج

١٧٧٥.١٠ 
أ٢٢٥١.٨٠ ب   

  %٥حد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الوا
  

اذ التأثیر التجمیعي لعنصر الزنك في تركیز ومحتوى البوتاسیوم في الجذور كZان أیضZا معنویZا 
٪ ١٥.٢١٧٠، ٣.٥١٩دون رش بالزنZZك فZZي الجZZذور مZZن بلغZZت نسZZبة الزیZZادة مقارنZZة بمعاملZZة المقارنZZة 

و ھZZذه النتZZائج تتفZZق مZZع نتZZائج العدیZZد مZZن . رتیZZبعلZZى الت ٪ للمحتZZوى٤٨.٩٠٨ و١٧.٣٨٥للتركیZZز و
لZذین وجZدوا أن ا) ٢٠٠٢ وآخZرون،Steve  و ١٩٩٧،  El-Kasedb و ١٩٩٦، Draycott(البZاحثین 
أمZا  .أدت إلى زیادة تراكیز البوتاسZیوم فZي الجZذور فضZال عZن زیZادة  االمتصZاص الكلZي  زنكإضافة ال

ZZع  فZZأثیر الموقZZبة لتZZویبالنسZZذور الحظ تفZZع االولق جZZذور  الموقZZى جZZع العلZZاني موقZZا الثZZي تركیزھZZف
وھZZZذا  ٪  للمحتZZZوى٣٢.٤١٤٪  للتركیZZZز و٤٧.١٠٨ومحتواھZZZا مZZZن البوتاسZZZیوم وبنسZZZبة زیZZZادة بلغZZZت 
ومقZدرة ھZذه التربZة االمدادیZة للبوتاسZیوم  الموقZع االولاالختالف بالترب راجع إلى زیZادة محتZوى تربZة 

  .لمساھمة في تجھیز العنصرواختالف كل تربة في الصفات ا
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إلى  )١٠ (جدولالفي أشارت النتائج  -: )١- نبات. 爸مایكرو غرا(تركیز ومحتوى البورون في الجذور 
) ١-لتر. Znملغم ١٠،  ٥صفر ، ( وبتركیزعلى المجموع الخضري أن إضافة الزنك بطریقة الرش 

اذ . في كل من موقعي الزراعة سببت زیادة معنویة في تركیز وكمیات البورون الممتصة في الجذور
تحت تأثیر  الموقع االولبلغت نسبة الزیادة في تراكیز ومحتوى عنصر البورون في الجذور لنباتات 

٪ ٣٠.٥٤٦و٩.٢٥٠معامالت التسمید الورقي بعنصر الزنك مقارنة بالمعاملة بدون رش بالزنك ھي 
كانت نسبة الزیادة في  االولقع موالوأما . الترتیب٪ للمحتوى على ٥٧.٩٧٥و١٢.٣٤١للتراكیز و

 و٦٥.٠٣٪ لتركیز العنصر و ٧٩.٤٣٥ و ٣٦.١٨٧١ھي  البورونتركیز ومحتوى الجذور من 
وھذا التأثیر كان معنویاً في التأثیر التجمیعي  .على التوالي البورونلمحتوى الجذور من  ٪١٣٨.٩٥

رون الممتصة في من الجذور في كمیات البو) ١٠الجدول  ،(بغض النظر عن المواقع كما موضح في 
لة بدون رش بالزنك و بلغت نسبة الزیادة في الكمیة الممتصة من موللمعامالت كافة مقارنة بالمعا

، ١٧.٩٥٠في الجذور عنصر البورون من قبل الجذور تحت تأثیر معامالت التسمید الورقي بالزنك 
حظ من النتائج المتحصل علیھا نال. الترتیبعلى للمحتوى  ٪٨٤.٢١٩٠ ،٢٧.١٩٧للتركیز و ٪٤٦.٢٦
بلغت نسبة الزیادة  اذالكمیة الممتصة من البورون ، تراكیز و الثانيموقع العلى  االولموقع التفوق 

االیصالیة درجة تعزى إلى اختالف ، و ھذه الزیادة للكمیة الممتصة٪ ٨٨.١١١ للتركیز و ٪٧٣.٢٣١
الذي أشار إلى تراكم ) ٢٠٠٣(توصل إلیھ الكشمولة  ن و ھذا یتفق مع مابتیوالغسل لكال التر الكھربائیة

البورون الممتص في جذور نبات البنجر السكري النامي في تربة طینیة أعلى مما ھو علیھ في الجذور 
  الثانيموقع القبل نباتات  النامیة في الترب غیر الطینیة ، أما سبب قلة الكمیة الممتصة من البورون من

  
لحاصل البنجر  نالبوروقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في تركیز ومحتوى تأثیر مو): ١٠(جدول ال

  السكري
 )١- نبات. 爸مایكرو غرا( نالبورومحتوى  ١-كغ爸 . ملغ爸  نالبورو تركیز 

 الموقع
 爸متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ

 الموقع
 爸متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغ

 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر الموقع
الموقع 
  األول

Aridisols  
 أ٥١٩٣.٣١ أ٦٦٤٦.٣٤  ب٤٧٢٦.٤١ ج٤٢٠٧.٢٠ أ٢٧.١٨ أ٣١.٣٣ ب٢٦.٢٢ ج٢٤.٠٠

الموقع 
  الثاني

Entisols 
 ب٢٧٦٠.٧٦  أ٣٩٢٦.٨٣  ب٢٧١٢.١٣ ج١٦٤٣.٣٣ ب ١٥.٦٩  أ٢٠.٣٣ ب١٥.٤٣ ج١١.٣٣

متوسط 
 الزنك

١٧.٦٦ 
أب٢٠.٨٣ ج  ٢٥.٨٣ 

  أ
٢٩٢٤.٠٠ 

 ب
٣٧١٩.٢٦ 

أ٥٣٨٦.٥٨ ب    

  %٥شابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المت
  
في الترب ذات النسجة المزیجة الغرینیة ) BO3(عود إلى زیادة معدالت الغسل ألیون یف

إلى ) ١٩٨٩وآخرون ،  Yadav، ١٩٨٩وآخرون ،  Mehrotra( ا الیھالطینیة الخفیفة و ھذا ما أشار
قلة تركیزه في ھذا  من ثممعدل امتصاص البورون من قبل النبات و خفضلمالحة تعمل على أن الترب ا

وبھذا  الثانيموقع المقارنة ب االولموقع الفضالً عن ارتفاع المادة الجافة  ألوزان الجذور في . النبات
  .ف واضح في محتوى النبات باختالف الموقع حدث اختال

إلى أن ) ١١(جدول أشارت النتائج في  -: )١-نبات. 爸مایكرو غرا( تركیز ومحتوى الزنك في الجذور 
سببت ) ١-كغم. Znملغم  ٥،١٠صفر، (مجموع الخضري وبتركیز إضافة الزنك بطریقة الرش على ال
بلغت نسبة  اذ. الممتصة في الجذور في كل من موقعي الزراعة زنكزیادة معنویة في تركیز وكمیات ال

تحت تأثیر معامالت  تربة الموقع االولفي الجذور لنباتات  زنكعنصر الالزیادة في تراكیز ومحتوى 
للتراكیز  ٪٧٢.٦٠و٤٣.٦٤دون رش بالزنك ھي من التسمید الورقي بعنصر الزنك مقارنة بالمعاملة 

  .الترتیبللمحتوى على   ٪ ١٥٢.٠٤ و٧٨.٢٢و
  

لحاصل البنجر  نالبوروتوى تأثیر موقع الزراعة ومستویات الرش بالزنك في تركیز ومح): ١١(جدول ال
  السكري 

 )١-نبات. ممایكرو غرا(االزنك محتوى  ١- كغم . لزنك ملغم  ا تركیز 
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 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 الموقع
متوسط  ١-لتر.مستویات رش الزنك ملغم 

 ١٠ ٥ صفر ١٠ ٥ صفر الموقع
الموقع 
  األول

Aridisols  
 أ٧١٩٠.٢٠ أ١٠٢٥٢.٧  ب٧٢٥٠.٠٥ ج٤٠٦٧.٨٤ أ٣٨.٨٥ أ٤٨.٣٣ ب٤٠.٢٢ ج٢٨.٠٠

الموقع 
  الثاني

Entisols 
 أ٣٨.٣٣ ب٣٠.٢٢ ج٢٠.٠

٢٩.٥١ 
 ب٥٢١٠.٩٠  أ٧٤١٤.٥٥  ب٥٣١١.٧٦ ج٢٩٠٦.٤ ب

متوسط 
 الزنك

٢٤.٠٠ 
 ج

ب٣٥.٢٢  
٤٣.٣٣ 

 أ
   أ ٨٨٣٣.٦ ب٦٢٨٠.٩ ج٣٤٨٧.١ 

   %٥ت معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھ ضمن العمود او الصف الواحد ال یوجد بینھما فروقا 
  

) ٪٩١.٦٥ و ٥١.١٠(وأما الموقع الثاني كانت نسبة الزیادة في تركیز ومحتوى الجذور من الزنك ھي 
التأثیر التجمیعي ان  .٪ لمحتوى الجذور من الزنك على الترتیب١٥٥.١١و ٨٢.٧٦لتركیز العنصر و
ممتصة في من الجذور وللمعامالت كافة معنویا في كمیات الزنك ال) ١١الجدول،(كما موضح في 

و بلغت نسبة الزیادة في الكمیة الممتصة من عنصر الزنك من . مقارنة بالمعادلة من دون رش بالزنك 
٪ للتركیز ٨٠.٥٤، ٤٦.٧٥قبل الجذور تحت تأثیر معامالت التسمید الورقي بالزنك في الجذور 

وق الموقع االول على الموقع الثاني تراكیز ونالحظ تف. ٪ للمحتوى على الترتیب١٥٣.٥٧و  ٨٠.٤٩و
٪ للكمیة ٣٧.٩٨٪ للتركیز و ٣١.٦٥والكمیة الممتصة من الزنك ، اذ بلغت نسبة الزیادة 

وھذا ما  .الممتصة،وھذه الزیادة تعزى إلى اختالف درجة االیصالیة الكھربائیة والغسل لكال التربتین 
إلى أن الترب الملحیة تعمل على ) ١٩٨٩،  وآخرون Yadav، ١٩٨٩وآخرون ،  Mehrotra(أشار 

فضالً عن ارتفاع . خفض معدل امتصاص الزنك من قبل النبات ومن ثم قلة تركیزه في ھذا النبات
المادة الجافة  ألوزان الجذور في الموقع االول مقارنة بالموقع الثاني وبھذا حدث اختالف واضح في 

  .محتوى النبات باختالف الموقع 
 

EFFECT OF APPLICATION OF ZINC ON YIELD AND QUALITY 
AND NUTRIENT UPTAKE OF SUGAR BEET (Beta vulgaris L.) 

W. Al-Baddrani 
Dept. of Soil and Water Sciences, College of Agric.and Forestry, 

Mosul Univ. IRAQ.  
 

ABSTRACT 
The experiment was conducted at two locations (Aridisols and Entisols 

at Ninevah province) to study  the effect of three levels of  zinc  ( 0 , 5 , 10 ) 
mg Zn .L-1 sprayed to the leaves of sugar beet and their interaction on the 
growth , nutrients uptake and quantity and quality of sugar beet (Beta vulgaris 
L.),by using  randomized complete block design (R.C.B.D) with three 
replicates.The results of this study showed that the use of higher levels sprayed 
with zinc caused a significant effect on yield quantity by increasing the total 
yield , yield per plant, weight per one root , and qualitatively (perx , sugar 
percentage , purity , raw sugar, pure sugar). Higher response to fertilizer (Zn) 
application  was found in the soil of  compared Aridisols soil with Entisols soil 
, in the root yield  quantity and quality (by increasing the total yield , sugar 
percentage, and sugar yield of sugar beet) .Also the fertilizer efficiency and 
inter needed  of the elements were higher in Aridisols soil when compared with 
Entisols soil of  at all levels of added Zinc fertilizers. 
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