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الملخص: 
ُنّفذت تجربة زراعة محصول الذرة الصفراء .Zea mays L صنف برشــلونة في أصٍص بالســتيكية باســتعمال 
تربتيــن مختلفتيــن )إحداهمــا تربــة القرنــة الفقيــرة بالمــادة العضوّيــة واألخــرى تربــة أهــوار ميســان الغنّيــة بالمــادة 
العضويــة(. وذلــك لبيــان تأثيــر الســيلنيوم والكبريــت والفوســفات والتداخــل بينهمــا فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع 
الخضري لمحصول الذرة الصفراء. حيث أضيف السيلنيوم بأربعة مستويات )0 ، 10 ،20 ،40 ( غ Se /هـكتار 
Na2SeO4، والكبريــت بثالثــة مســتويات )0 ، 30 ، 60 ( كــغ S /هـــكتار علــى صــورة K2SO4 ، والفوســفور 
بثالثة مستويات )0 ،60 ،( 120 كغ P /هـكتار على صورة سماد سوبر فوسفات المركز. بّينت النتائج بأّن 
قيــم الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري للــذرة الصفــراء تــزداد بفــروق عاليــة المعنوّيــة، حيــث ازدادت مــن 14.79 
إلــى15.79غ مــادة جافــة / 5 نباتــات فــي تربــة القرنــة، ومــن16.91 إلــى 18.01 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات 
في تربة األهوار بزيادة كمّية الســيلنيوم من 0 إلى 40 غ Se /هـــكتار، وازدادت من 14.54 إلى 16.00 غ 
مــادة جافــة / 5 نباتــات فــي تربــة القرنــة، ومــن 16.90 إلــى18.05 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات فــي تربــة األهــوار 
بزيــادة الفوســفور مــن 0 إلــى 120 كــغ P /هـــكتار. وقــد ازدادت قيــم الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول 
الذرة الصفراء المزروع في تربة القرنة من 14.94 إلى 15.86 غ مادة جافة / 5 نباتات مع زيادة مســتويات 
الكبريــت المضــاف مــن 0 إلــى 60 كــغ S /هـــكتار وبفــروق معنويــة عاليــة، فــي حيــن لــم تكــن الزيــادة معنويــة فــي 
قيــم الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة المــزروع فــي تربــة األهــوار. وبّينــت النتائــج بأّنــه لــم يكــن 
للتداخــل الثنائــي بيــن الســيلنيوم والكبريــت وبيــن الســيلنيوم والفوســفور والثالثــي بيــن الســيلنيوم والكبريــت والفوســفور 
تأثيــٌر معنــوي فــي زيــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء المــزروع فــي تربتــي الدراســة، 
 Se4P3 16.20 و18.19 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات( والمعاملــة ( Se4S3 وكانــت أعلــى القيــم عنــد المعاملــة
)16.27 و 18.48 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات( والمعاملــة Se4S3P3 )16.90 و 18.70 غ مــادة جافــة / 

5 نباتــات( فــي تربتــي القرنــة واألهــوار علــى التوالــي.
الكلمات المفتاحية : سيلنيوم، كبريت، فوسفات، محصول الذرة صفراء. 

المقدمة:
نتاجّيــة النبــات فهــو يؤخــر  إّن للســيلنيوم دوٌر مهــمٌّ فــي العديــد مــن العمليــات التــي تحــدث فــي النبــات والتــي تســاهم فــي زيــادة نمــو واإ
glutathione peroxidase(GPx( الشيخوخة من خالل تعزيز قدرة األنزيمات المضادة لالكسدة والتي ترتبط مع زيادة نشاط أنزيم

)Hartikainen et al.,2000(. أشار)Yassen et al., )2011 إلى أّن للسيلنيوم دوٌر مهم في تنظيم مضادات األكسدة وهرمونات 
 .)Salwa, 2012( نتاجّية النبات النمو في النبات. كما يســاهم في زيادة تراكم النشــاء في البالســتيدات الخضراء مما يزيد من نمو واإ
ذكــر )Sajedi et al., )2009 بــأّن إضافــة الســيلنيوم أثــرت فــي مكّونــات محصــول الــذرة الصفــراء، وأشــاروا إلــى أّن الســيلنيوم لــه دوٌر 
فــي تقليــل عمليــة األكســدة التــي تســبب تراكــم االوكســينات الّســامة مثــل: جــذور االوكســجين الحــر، وبيروكســيد الهيدروجيــن، وجــذور 
الهيدروكســيل، حيــث أّن مجموعــًة مــن هــذه االوكســينات التــي يتــّم إنتاجهــا فــي النبــات يمكــن أن تتلــف بعــض المكّونــات الخلوّيــة مثــل 
الدهــون، والكربوهيــدرات، والبروتينــات واألحمــاض النوويــة، كذلــك فــإن عمليــة األكســدة يمكــن أن تمنــع النشــاط الضوئــي مقللــًة مــن عمليــة 

نتاجّيــة النبــات.  التركيــب الضوئــي، كمــا تؤثــر عمليــة األكســدة فــي عمليــة تنفــس النبــات، ممــا يــؤّدي إلــى انخفــاض نمــو واإ
وجــد )Djanaguiraman et al., )2010 فــي دراســته حــول تأثيــر الســيلنيوم فــي حمايــة محصــول الــذرة البيضــاء مــن تأثيــر اإلجهــاد 

الحــراري، فــأوزان مكّونــات النبــات قــد ازدادت بزيــادة الســيلنيوم المضــاف بصــورة Na2SeO4 بطريقــة الــرش علــى النبــات.
إن للكبريتــات تأثيــرًا ايجابيــًا كونــه أيونــًا ضروريــًا لنمــو النبــات، فهــو يدخــل فــي تكويــن البروتيــن مــن خــالل دخولــه فــي تكويــن األحمــاض 

. Methionineو Cystineو Cysteine :االمينية اآلتية
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وأّن المصــدر األكثــر أهميــة للنباتــات الراقيــة هــي الكبريتــات فــي التربــة ألّنهــا الشــكل الوحيــد الــذي تمتّصــه النباتــات. كمــا تدخــل الكبريتــات 
 )Biotin – Thiamine( وفيتامينــي البيوتيــن والثاياميــن CoASH وكذلــك فــي تكويــن )Lipoica acid( فــي تكويــن حامــض الليبويــك

وهــذه المرّكبــات تكــون علــى درجــٍة مــن األهمّيــة لمــا تقــوم بــه مــن أدواٍر هاّمــٍة فــي التفاعــالت األيضيــة التــي تحــدث بالنبــات.  
وجد )Bly et al., )2001 أّن إضافة الكبريت لمحصول الذرة الصفراء أّدى إلى زيادة حاصل الحبوب بمقدار 10% قياسًا بمعاملة 
المقارنــة. حصــل بريســم وآخــرون، )2009( علــى زيــادٍة معنوّيــٍة فــي الــوزن الجــاف للجــزء الخضــري لنبــات الــذرة الصفــراء عنــد إضافــة 

الكبريت بمستويات )0 و 1 و 2 ( طن كبريتات/هـــكتار.
تعــد عمليــة تغذيــة المحصــول بالعناصــر المغذيــة مــن أهــّم العوامــل المســاعدة فــي زيــادة اإلنتــاج لوحــدة المســاحة والســيما مــع عنصــر 
الفوســفور، لمــا لــه مــن أهمّيــٍة كبيــرة فــي زيــادة حاصــل حبــوب الــذرة الصفــراء وتحســين نوعيتهــا، ولمــا يؤّديــه مــن وظائــف مهّمــة داخــل 
النبــات ) Uchida, 2000(. حصــل الدليمــي وعلــي، )2001( علــى أعلــى وزن جــاف وفوســفور ممتــص ووزن الجــذور لنبــات الــذرة 
 Rashid and Iqbal, )2012( هـكتار. أشار/ P هـكتار مقارنًة بالمستويات 0 و52 و76 كغ/ P الصفراء عند المستوى 104 كغ
إلــى وجــود تأثيــر معنــوي للتســميد الفوســفاتي ) KH2PO4( فــي تربــة ذات قــوام غرينيتــي طينيــة فــي زيــادة مكّونــات الحاصــل وتركيــز 
الفوســفور فــي المــادة الجافــة والحبــوب عنــد المســتوى 53 كغ/هكتــار بينمــا حقــق المســتوى 57 كغP/هـــكتار زيــادًة معنوّيــًة فــي محتــوى 
البروتيــن الخــام لمحصــول الــذرة الصفــراء والــذي كان بحــدود 10.55%.  وجــد تعبــان) 2014( بــأن زيــادة مســتوى الفوســفور المضــاف 
إلــى التربــة أدى إلــى زيــادة إنتاجّيــة كلٍّ مــن المــادة الجافــة والحبــوب لمحصــول الــذرة الصفــراء. وجــد منصــور، ) 2014( بــأّن زيــادة 
مســتوى الفوســفور مــن 0 إلــى 20 كــغ /هكتــارـ أدى إلــى زيــادة الــوزن الجــاف للجــزء الخضــري للــذرة الصفــراء مــن 7.42 إلــى 9.28 

طــن مــادة جافة/هـــكتار.
ونظــرًا ألهمّيــة التداخــل بيــن عنصــر الســيلنيوم والكبريــت والفوســفور ونــدرة الّدراســات فــي هــذا الموضــوع ُأجريــت هــذه الّدراســة، والتــي تهــدف 

إلــى دراســة تأثيــر دور الســيلنيوم والكبريــت والفوســفور والتداخــل بينهمــا فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء.
مواد البحث وطرائقه:

جمع عّينات الترب وتحديد خصائصها األّولية: 
ُجمعــت عّينــات التربــة علــى عمــق )30-0 ســم( ُجففــت عّينــات التــرب هوائيــًا ثــم أزيــل منهــا الحصــى والشــوائب وُطحنــت وُمــررت مــن 
 ،)EC( والناقليــة الكهربائيــة ،)pH( منخــل ســعة فتحاتــه 2 ملــم. حــّددت خصائصهــا األوليــة والتــي شــملت كلٍّ مــن درجــة تفاعــل التــرب
والســعة التبادلية االيونية الموجبة )CEC(، والكربونات الصلبة الكلية والنتروجين الكلي والمادة العضوية وااليونات الموجبة والســالبة، 
 )Black, 1965(و )Jackson, 1958(و )Richards, 1954(و )Page et al., 1982( وقوام التربة وفقًا للطرق الموصوفة في

علــى التوالــي )الجــدول 1(.
تجربة زراعة محصول الذرة الصفراء:

ُنّفــذت تجربــة زراعيــة فــي الظلــة الخشــبية التابعــة لمحطــة األبحــاث )مشــتل الكحــالء( فــي مديريــة زراعــة ميســان الواقعــة علــى طريــق 
عمــارة كحــالء، لزراعــة نبــات الــذرة الصفــراء الصنــف برشــلونة فــي أصــٍص بالســتيكية باســتعمال تربتيــن مختلفتيــن )إحداهمــا تربــة 
القرنــة الفقيــرة بالمــادة العضويــة واألخــرى تربــة أهــوار ميســان الغنيــة بالمــادة العضويــة(. خــالل الموســم الزراعــي الخريفــي لعــام 2016  
)10/7/ 2016(، وفــق التصميــم العشــوائي الكامــل ) .C.R.D( بتجربــة عامليــة Factorial Experiment Design. وذلــك لبيــان 
تأثيــر التداخــل بيــن الســيلنيوم والكبريــت والفوســفات فــي مكونــات النمــو لمحصــول الــذرة الصفــراء. وكانــت معامــالت التجربــة وفــق اآلتــي:

1- مستويات السيلنيوم =  4 )0 ، 10 ،20 ،40 ( غ Se /هـكتار.
2- مستويات الكبريت = 3 )0   ، 30 ، 60 ( كغ S /هـكتار. 

3- مستويات الفوسفور = 3 )0 ،60 ،( 120 كغ P /هـكتار.
4- تربة غنية وتربة فقيرة بالمادة العضوية = 2.

ليصبح عدد المعامالت ) 4 × 3 × 3 × 2 × 3 ( أي )مستوى السيلنيوم × مستوى P × مستوى S × تربة × مكرر( =  216  
وحدة تجريبية.

اســُتعملت أصــص بالســتيكية بارتفــاع 15 ســم ومعــدل قطــر 18 ســم حاويــة 3 كــغ تربــة بعــد أن ُجففــت هوائيــًا وُنخلــت بمنخــل ســعة 
فتحاتــه 4 ملــم. تــم تســميد تــرب التجربــة قبــل الزراعــة )خلــط مــع التربــة( بــكل مــن ســماد كبريتــات البوتاســيوم )K2SO4 الحــاوي علــى 51 
 K2SO4 هـــكتار، بمــا يعــادل 0 و0.25 و 0.50 غ/ S بالمســتويات المذكــوره أعــاله 0 و 30 و 60 كــغ )S % 18 و  K2O %
/أصيــص علــى التوالــي، وســماد ســوبر فوســفات المركــز )CSP( الحــاوي علــى 20.21 % فوســفور وحســب المســتويات 0 و 60 و 
120 كــغ /هـــكتار، بمــا يعــادل 0 و0.44 و0.88 غ  CSP /أصيــص  علــى التوالــي. كمــا تــّم إضافــة الســماد النيتروجينــي بمســتوى 
واحــد 320 كــغ N /هكتــار علــى هيئــة ســماد اليوريــا ) N %46(، بمــا يعــادل 1.04 غ يوريا/أصيــص وعلــى دفعتيــن، األولــى عنــد 

الزراعــة خلطــًا مــع التربــة، والثانيــة بعــد شــهر مــن الزراعــة مــع مــاء الــري. 
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أّمــا الســيلنيوم فقــد تــم إضافتــه علــى هيئــة ســيلينات الصوديــوم ) Na2SeO4( بعــد أســبوع مــن الزراعــة مــع مــاء الــري، وحســب المســتويات 
0 و 10 و20 و 40 غ Se /هـكتار، بما يعادل 0 و 0.0198 و 0.0396 و 0.079 غ NaSeO4 /أصيص على التوالي.

 )ECiw= 1.6 dS m-1( ُزرعت بذور الذرة الصفراء بعد نقعها بالماء لمدة يوم واحد وبواقع 10 بذور لكل أصيص، وريها بماء نهر دجلة
وعنــد الســعة الحقليــة لــكل تربــة )الســعة الحقليــة للتربــة الطينيــة= 32%، للتربــة العضويــة = 39%(، بعــد إنبــات البــذور خفــت إلــى 5  
نباتــات، اســتمر ري النباتــات خــالل مــدة التجربــة بمــاء نهــر دجلــة  واعتمــادًا علــى انخفــاض مســتوى التــرب الرطوبــي إلــى أقــل مــن الســعة 
الحقليــة التــي اســُتدّل عليــه مــن خــالل الفــرق بيــن الــوزن عنــد الســعة الحقليــة لألصيــص وبعــد انخفــاض الــوزن بالفقــد. ُحصــدت النباتــات 
بعــد 60 يومــًا مــن الزراعــة وعلــى ارتفــاع 1.5 ســم مــن ســطح التربــة تجنبــًا لتلــوث الجــزء الخضــري، ثــم ُنّظفــت بالمــاء المقطــر إلزالــة 

األتربــة العالقــة بــه. ثــم ُجففــت بالفــرن عنــد درجــة حــرارة 65 0م حتــى ثبــات الــوزن الجــاف للنبــات.  

الموقع
درجة

التفاعل
(pH) 1:1

التوصيل 
الكهربائي 
   EC

ديسي سمنز/م 
 (1:1)

السعة 
التبادلية 
االيونية 
الموجبة 
 (CEC)
سنتي مول/

كغ

معادن 
الكربونات

النيتروجين 
المادة الكلي

مفصوالت التربةااليونات  الذائبة الموجبة والسالبة ) ميلي مول/لتر )العضوية
)غ/كغ(

قوام التربة

Ca+2Mg+2NaKClSO4)غ. كغ(
-2HCO3طينغرينرمل

غرينية7.382.5719.23354.381.0210.2011.727.2033.3234.1278.1310.303.6826.30879.3094.40القرنة

األهوار
طينية7.302.7031.10399.503.7043.1045.0053.0055.700.7270.2057.503.00211.00230.00559.00(العدل(

النتائج والمناقشة:
بّينــت النتائــج فــي الشــكل 1 و 2 والجدوليــن 2 و 3 بــأن هنالــك تأثيــٌر معنــوي عنــد مســتوى )P<0.01( لمســتويات الســيلنيوم المضــاف 
) 10 و 20 و 30 و 40 غــم Se /هـــكتار( فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء فــي تربتــي القرنــة وأهــوار 
ميســان. حيــث كانــت قيــم الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري فــي تربــة القرنــة )14.79 ، 15.39 ، 15.56 و15.79(غ مــادة جافــة 
/ 5 نباتــات وفــي تربــة األهــوار)16.91 ، 17.40 ، 17.97 و 18.01( غ مــادة جافــة / 5 نباتــات لمســتويات الســيلنيوم المضــاف 
)Se1 و Se2 و Se3 و Se4( علــى التوالــي، وبنســب زيــادة قدرهــا )4.06% ، 5.21% و6.76 %( و)%2.90 ، 6.27 % ، 
6.51( % عــن معاملــة المقارنــة لتربتــي الّدراســة علــى التوالــي. ويرجــع الســبب فــي زيــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لنبــات الــذرة 
الصفــراء مــع زيــادة مســتويات الســيلنيوم إلــى دور الســيلنيوم فــي تراكــم النشــاء فــي البالســتيدات الخضــراء، التــي قــد تكــون الســبب فــي 
زيــادة مكّونــات النبــات )Salwa, 2012(. هــذا باإلضافــة إلــى دور الســيلنيوم فــي تقليــل عمليــة األكســدة وتحســين وظائــف النبــات والتــي 
أدت إلى زيادة النمو. أشــار)Sajedi et al.,)2009  إلى أّن للســيلنيوم دوٌر في تقليل عملية األكســدة التي تســبب تراكم االوكســينات 
الســامة مثــل جــذور االوكســجين الحــر، بيروكســيد الهيدروجيــن وجــذور الهيدروكســيل، حيــث أّن مجموعــة مــن هــذة االوكســينات التــي يتــّم 
إنتاجهــا فــي النبــات يمكــن أن تتلــف بعــض المكونــات الخلويــة مثــل الدهــون، الكربوهيــدرات، والبروتينــات واألحمــاض النوويــة، كذلــك فــإّن 
عمليــة األكســدة يمكــن أن تمنــع النشــاط الضوئــي، ممــا يقلــل مــن عمليــة التركيــب الضوئــي، كمــا أن عمليــة األكســدة تؤثــر فــي عمليــة 

نتاجّيــة النبــات. تنفــس النبــات، ممــا يــؤّدي إلــى انخفــاض نمــو واإ
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  الشكل 1. تأثير مستويات السيلنيوم في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة القرنة(
   

الشكل2. تأثير مستويات السيلنيوم في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة األهوار(    

النتائــج الموّضحــة فــي الشــكلين 3 و 4 والجدوليــن 2 و 3 بينــت التأثيــر المعنــوي  )P<0.01(  للكبريــت المضــاف ) 0 و 30 و 60 
كــغ S /هـــكتار( فــي الــوزن الجــاف لمحصــول الــذرة الصفــراء فــي تربــة القرنــة، أّمــا فــي تربــة األهــوار فلــم يكــن للكبريــت المضــاف تأثيــر 
معنــوي فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري،  وقــد بلغــت معدالتهــا ) 14.94 و 15.35 و 15.86 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات ( 
و ) 17.31 و 17.61 و 17.80 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات( لمســتويات الكبريــت المضــاف علــى التوالــي. ليظهــر دور الكبريــت 
الحيــوي فــي زيــادة الــوزن الجــاف للنبــات. حصــل كل مــن )االعظمــي، 1990؛ بكتــاش، 2000؛ والــراوي، 2008؛ بريســم وآخــرون، 
2009؛ الزبيــدي، 2015( علــى زيــادة فــي الــوزن الجــاف والحاصــل لمحصــول الــذرة مــع زيــادة مســتويات الكبريــت المضــاف. وقــد 
كانــت االســتجابة للتســميد بالكبريــت فــي تربــة القرنــة أعلــى مــن تربــة األهــوار ميســان لكــون األخيــرة غنيــة بالعناصــر الغذائّيــة ومســتواها 

الخصوبــي العالــي. 
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الشكل 3. تأثير مستويات الكبريت في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة القرنة(

الشكل 4. تأثير مستويات الكبريت في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة األهوار(

 يبّيــن الشــكلين 5 و 6 والجدوليــن 2 و 3 التأثيــر المعنــوي  )P<0.01( للفوســفور فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول 
الــذرة الصفــراء فــي تربتــي القرنــة واألهــوار والتــي بلغــت معدالتهــا ) 14.54 و 15.61 و 16.00 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات( 
و)16.90 و 17.76 و 18.05 غ مادة جافة / 5 نباتات( لمستويات الفوسفور ) 0 و 60 و 120 ( كغ P /هـكتار على التوالي. 
وُيعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى زيــادة جاهزيــة الفوســفور فــي التربــة وزيــادة امتصاصــه ومشــاركته فــي تمثيــل وبنــاء أنســجة مرّكبــات الطاقــة 
Adenosine tri Phosphate ( ATP( وADP ) Adenosine di Phosphate) المسؤولة عن تمثيل الصور المعدنية للفوسفور 
بعــد امتصاصهــا مــن النبــات، كمــا أشــار إلــى ذلــك )Mengel and Kirkby, 1982(. تتفــق النتائــج مــع ماتوصــل إليــه العديــد مــن 

الدراســات )عجيــل، 1999( و)خلــف، 2014( و)الزبيــدي، 2015(.
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الشكل 5. تأثير مستويات الفوسفور في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة القرنة(

الشكل 6. تأثير مستويات الفوسفور في الوزن الجاف للمجموع الخضري لمحصول الذرة الصفراء ) تربة األهوار(

بّينــت نتائــج الشــكلين 7 و 8 والجدوليــن 2 و 3 بأّنــه لــم يكــن لحالــة التداخــل الثنائــي بيــن الكبريــت والســيلنيوم تأثيــر معنــوي فــي الــوزن 
الجــاف للمجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء فــي تربتــي الدراســة. وقــد تراوحــت قيــم الــوزن الجافــة للمجمــوع الخضــري فــي تربــة 
القرنة  بين 14.18غ مادة جافة / 5 نباتات )المقارنة ، Se1S1( و 16.00 غ مادة جافة / 5 نباتات )Se4 S3(، في حين تراوحت 
 Se4 ( إلــى 18.19 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات )قيمتــه قــي تربــة أهــوار ميســان بيــن 16.61 غ مــادة جافــة / 5 نباتــات ) المقارنــة
S3(. يّتضــح مــن النتائــج بــأّن إضافــة مســتويات الكبريــت مــع ثبــات مســتوى الســيلنيوم المضــاف أدى إلــى زيــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع 
الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء ولتربتــي الدراســة. فقــد أشــار)Martens and Suarez, )1998 إلــى التشــابه الكبيــر بيــن الســيلنيوم 
والكبريــت اللــذان يســلكان نفــس طــرق األنتقــال والتمثيــل داخــل النبــات. وقــد بّينــت النتائــج بــأّن تربــة أهــوار ميســان قــد أعطــت أعلــى وزن 
جــاف للمجمــوع الخضــري لنبــات الــذرة الصفــراء بســبب محتواهــا مــن المــادة العضويــة، والتــي حّســنت خصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة 
ممــا انعكــس إيجابــًا علــى زيــادة جاهزيــة كلٍّ مــن الكبريــت والســيلنيوم وبالتالــي زيــادة دورهمــا فــي زيــادة الــوزن الجــاف للنبــات، وهــذا يتفــق 
مــع نتائــج )Liu et al., 2015) الذيــن وجــدوا أّن إضافــة الكبريــت إلــى تربــة عضويــة زاد مــن تحلــل المــادة العضويــة، وزيــادة ارتباطهــا 

مــع الســيلنيوم وزيــادة جاهزيتــه للنبــات وتحســين نمــوه.
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الشكل 7. تأثير التداخل بين السيلنيوم والكبريت في الوزن الجاف للجزء الخضري لمحصول الذرة الصفراء) تربة القرنة(

الشكل 8. تأثير التداخل بين السيلنيوم والكبريت في الوزن الجاف للجزء الخضري لمحصول الذرة الصفراء) تربة األهوار(

لــم يكــن للتداخــل الثنائــي بيــن الســيلنيوم والفوســفور تأثيــر معنــوي فــي زيــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري لنبــات الــذرة الصفــراء فــي 
تربتــي القرنــة وأهــوار ميســان )الشــكلين 9 و 10( والتــي تراوحــت قيمهــا بيــن ) 13.50 إلــى 16.27( غ مــادة جافــة / 5 نباتــات فــي 
تربــة القرنــة وبيــن ) 16.10 إلــى 18.48 ( غ مــادة جافــة / 5 نباتــات فــي تربــة أهــوار ميســان لمعاملتــي المقارنــة وSe4P3 علــى 
التوالــي. ويرجــع ذلــك إلــى أّن وجــود كال العنصريــن معــًا فــي محلــول التربــة يــؤدي إلــى زيــادة جاهزيــة كل عنصــر علــى حــدة بســبب 
عاقــة امتــزاج بعــض أيوناتهمــا مــن قبــل غرويــات التربــة علــى مواقــع االمتــزاز وبالتالــي زيــادة امتصاصهمــا مــن  التأثيــر التنافســي بينهمــا واإ
 .Nakamaru and Sekine, )2008( قبــل جــذور النبــات وزيــادة دورهمــا فــي تحســين نمــو النبــات. وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه
وقــد أتخــذت تربــة أهــوار ميســان زيــادة فــي الــوزن الجــاف أكثــر مــن تربــة القرنــة لمحتواهــا مــن المــادة العضويــة ودور المــادة العضويــة 

فــي الحفــاظ علــى جاهزيــة العناصــر الغذائيــة وتحســين نمــو النبــات بصــورٍة عامــة.
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 الشكل 9. تأثير التداخل بين السيلنيوم والفوسفور في الوزن الجاف للجزء الخضري لمحصول الذرة الصفراء) تربة القرنة(

 الشكل 10. تأثير التداخل بين السيلنيوم والفوسفور في الوزن الجاف للجزء الخضري لمحصول الذرة الصفراء) تربة ااألهوار(

أعطــت حالــة التداخــل الثالثــي لمســتويات الســيلنيوم والكبريــت والفوســفور تأثيــر غيــر معنــوي فــي زيــادة الــوزن الجــاف لمحصــول الــذرة الصفــراء 
في تربتي الدراسة ) الجدولين 2 و 3(، وقد أعطت معاملة المقارنة أقل وزن جاف والذي بلغ 12.90 و16.00 غ مادة جافة / 5 نباتات 
لتربتــي الدراســة علــى التوالــي، فــي حيــن أعطــت المعاملــة Se4S3P3 أعلــى وزن جــاف والــذي بلــغ 16.90 و 18.70 غ مــادة جافــة / 5 
نباتــات وبنســب زيــادة 31.01 % و 16.88 % عــن معاملــة المقارنــة علــى التوالــي. وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى زيــادة جاهزيــة العناصــر 
الثــالث فــي التربــة وزيــادة امتصاصهمــا مــن قبــل جــذور النبــات وبالتالــي زيــادة تمثيلهمــا وزيــادة المجمــوع الخضــري لمحصــول الــذرة الصفــراء. 
فقــد وجــد )Fantanetto et al .,) 2000 أّن إضافــة الســماد الفوســفاتي مخلوطــا مــع الكبريــت أادت إلــى زيــادة نمــو وحاصــل الــذرة الصفــراء.
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الجدول 2. تأثير التداخل بين /معامالت التسميد في الوزن الجاف للذرة الصفراء في تربة القرنة
الوزن الجاف )غ مادة جافة/أصيص(المعامالت

Se مستوىS مستوىP مستوىSe * S * PSe * SSe

Se1

S1
P112.90

14.18

14.79

P214.50
P315.13

S2
P113.53

14.81 P215.47
P315.43

S3
P114.07

15.38 P215.47
P316.60

Se2

S1
P114.20

15.01

15.39

P215.27
P315.57

S2
P114.60

15.34 P215.77
P315.67

S3
P115.03

15.81 P215.87
P316.53

Se3

S1
P114.40

15.16

15.56

P215.47
P315.60

S2
P114.77

15.48 P215.73
P315.93

S3
P115.37

16.03 P216.00
P316.73

Se4

S1
P114.73

15.40

15.79

P215.73
P315.73

S2
P115.20

15.78 P215.97
P316.17

S3
P115.67

16.20 P216.03
P316.90

 L.S.D 0.05)0.745 معنوي * 1.034)غير معنوي(2.304)غير معنوي

S معدل
S1S2S3 L.S.D 0.05

         0.577                عالي المعنوية**14.9415.3515.86

P معدل

P1P2P3 L.S.D 0.05

            0.577                عالي المعنوية**14.5415.6116.00
Se * P

Se1Se2Se3Se4 L.S.D 0.05

P113.5014.6114.8415.20
1.034

غير معنوي P215.1415.6315.7315.91
P315.7215.9216.0916.27
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الجدول )3( تأثير التداخل بين معامالت التسميد في الوزن الجاف للذرة الصفراء في تربة األهوار
الوزن الجاف )غ مادة جافة/أصيص(المعامالت

Se مستوىS مستوىP مستوىSe * S * PSe * SSe

Se1

S1
P116.00

16.61

16.91

P216.83
P317.00

S2
P116.20

16.96 P217.30
P317.37

S3
P116.10

17.16 P217.47
P317.90

Se2

S1
P116.73

17.04

17.40

P216.93
P317.47

S2
P116.80

17.53 P217.60
P318.20

S3
P117.03

17.61 P217.80
P318.00

Se3

S1
P117.23

17.74

17.97

P217.97
P318.03

S2
P117.33

17.92 P218.20
P318.23

S3
P117.40

18.23 P218.33
P318.97

Se4

S1
P117.33

17.83

18.01

P218.03
P318.13

S2
P117.16

18.01 P218.27
P318.60

S3
P117.47

18.19 P218.40
P318.70

 L.S.D 0.05)0.520 معنوي* 0.792)غير معنوي( 1.765)غير معنوي

S معدل

S1S2S3 L.S.D 0.05

0.472       غير معنوي17.3117.6117.80

P معدل

P1P2P3 L.S.D 0.05

                          0.472         شديد المعنوية**16.9017.7618.05

Se * P

Se1Se2Se3Se4 L.S.D 0.05

P116.1016.8617.3217.32
0.792

غير معنوي P217.2017.4418.1718.23
P317.4217.8918.4118.48



التميمي  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 190-202. حزيران/يونيو 2018

Al-Tameemi et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 190 - 202. June 2018

200

المراجع: 
االعظمــي، زيــدون واحمــد عبــد الكريــم )1990(. تأثيــر إضافــة الكبريــت الرغــوي والصخــر الفوســفاتي علــى جاهزيــة بعــض العناصــر 

الغذائيــة وحاصــل الــذرة الصفــراء. أطروحــة دكتــوراه، كليــة الزراعــة، جامعــة بغــداد، العــراق.
الدليمــي، حســن يوســف وحميــد نجــم علــي )2001(. تأثيــر الرطوبــة والنســجة واالضافــات الفوســفاتية علــى نمــو وحاصــل وجاهزيــة 

الفوســفور لنبــات الــذرة الصفــراء. مجلــة العلــوم الزراعيــة العراقيــة. 32 )4(:35- 43.
الــراوي، علــي احمــد عطيــوي )2008(. تأثيــر إضافــة الكبريــت الرغــوي علــى ذوبأنيــة وجاهزيــة الفوســفور فــي التربــة وامتصاصــه مــن قبــل 

نبــات الــذرة الصفــراء .Zea mays L . مجلــة جامعــة األنبــار للعلــوم الصرفــة. 2 )2(: 185 – 194.
الزبيــدي، رشــاد عــادل عمــران ) 2015(. أثــر إضافــة الكبريــت الزراعــي واليوريــا والســوبر فوســفات فــي نشــاط نشــاط أنزيمــي اليوريــز 

والفوســفاتيز وحاصــل الــذرة البيضــاء .Sorghum bicolor L. أطروحــة دكتــوراه، كليــة الزراعــة، جامعــة البصــرة، العــراق. 
بريســم، تــرف هاشــم وجعفــر عبــاس شــمس اهلل وصبيحــة عبــد اهلل عبــود )2009(. تأثيــر إضافــة مســتويات مختلفــة مــن الكبريــت علــى 

جاهزيــة الفوســفورونمو نبــات الــذرة الصفــراء .Zea mays L. مجلــة جامعــة الكوفــة لعلــوم الحيــاة. 1)1(: 144-139. 
بكتــاش، فاضــل يونــس ) 2000 (. اســتجابة الــذرة الصفــراء لمســتويات مختلفــة مــن الســماد الكبريتــي .المجلــة العلميــة، كليــة الزرارعــة، 

جامعــه القاهــرة، مصــر. 51)2( : 123 – 138.
نتاجيــة الــذرة  تعبــان، صــادق كاظــم )2014(. تأثيــر الســماد العضــوي ومصــادر الفوســفور وكميــة ميــاه الــري فــي جاهزيــة الفوســفور واإ

الصفــراء ).Zea mays L(. أطروحــة دكتــوراه، كليــة الزراعــة، جامعــة  بغــداد، العــراق.
خلــف، عبــد الســتار مهلهــل ) 2014(. فعاليــة أنزيمــات الفوســفاتيز فــي بعــض تــرب جنوبــي العــراق. رســالة ماجســتير، كليــة الزارعــة، 

جامعــة البصــرة ، العــراق.
عجيــل، ســلمى زايــر )1999(. اســتخدام النمــاذج الرياضيــة للتنبــؤ بدليــل جاهزيــة الفوســفور والمتطلبــات الســمادية للــذرة الصفــراء الناميــة 

فــي التــرب الكلســية. رســالة ماجســتير، كليــة الزارعــة، جامعــة البصــرة، العــراق.
نتاجيــة الــذرة الصفــراء  منصــور، منتظــر حمــادي )2014 (. تأثيــر التســميد الفوســفاتي، العضــوي، الحيــوي فــي جاهزيــة فوســفور التربــة واإ

).Zea mays L(. رســالة ماجســتير، كليــة الزراعــة، جامعــة  بغــداد، العــراق. 
Black, C.A. (1965(. Method of soil analysis. part 1. Physical properties Am. Soc. Agron. Inc. Publisher 

Madison, Wisconsin, U.S.A. 
Bly, H.; H. Woodard; and D. Winter (2001(. Corn response to sulfur application. Pub. South Dakota 

Univ., Pp. 1-4. 
Djanaguiraman, M.; P.V.V. Prasad; and M. Seppannen (2010(. Selenium protects sorghum leaves 

from oxidative damage under high temperature stress by enhancing antioxidant defense system. 
Plant Physiology and Biochemistry. 48: 999-1007. 

Fantanetto, H.; O. Keller; R. Inwinkelried; N. Citroni; and F. Garca (2000(. Effect of phosphorus and 
sulfur fertilization of corn in the northern pampas. Better Crops Inter., 14 (1(: 1-4. 

Hartikainen, H.; T. Xue; and V. Piironen (2000(. Selenium as an antioxidant and pro-oxidant in 
ryegrass. Plant Soil. 225: 193–200. 

Jackson, M.L. (1958(. Soil chemical analysis prentice Hall Inc. Englewood Cliffe N. J. pp 151- 153 
and 331- 334. 

Liu, X.; Z. Zhao; B. Duan; C. Hu; X. Zhao; and Z. Guo (2015(. Effect of applied sulphur on the 
uptake by wheat of selenium applied as selenite. Plant Soil. 386: 35-45. 

Martens, D.A. and D.L. Suarez (1998(. Mineralization of selenium containing amino acids in two 
California soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 61: 1685-1694.

Mengel, K. and E.A. Kirkby (1982(. Principles of plant nutrition. 3rd Edition. International Potash 
Institute Bern, Switzerland. 

Nakamaru, Y.M.; and K. Sekine (2008(. Sorption behavior of selenium and antimony in soils as a 
function of phosphate ion concentration. J. Soc. Soil.  Sci.  Plant.  Nutr., 54: 332-341. 

Page, A.L.; R.H. Miller; and D.R. Kenny (1982(. Methods of Soil Analysis. Part 2 Chemical and 
Biological Properties. Amer. Soc. Agron. Inc. Pnblisher, Madison. Wisconsin.

Rashid, M.; and M Iqbal (2012(. Effect of phosphorus fertilizer on the yield and quality of maize 



التميمي  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 190-202. حزيران/يونيو 2018

Al-Tameemi et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 190 - 202. June 2018

201

(Zea mays L.( fodder on clay loam soil. J. of Animal and plant Sci., 22(1(:199-203. 
Richards, L.A. (1954(. Diagnosis and improvement of Saline and Alkaline soils. USDA. Hand book 

60. USDA., Washington, DC. 
Sajedi, N.A.; M.R. Ardakani; A. Naderi; H. Madani; and M.A.B. Mashhadi (2009(. Response of maize 

to nutrients foliar application under water deficit stress conditions. American J. of Agricultural 
and Biological Sciences. 4 (3(: 242-248. 

Salwa, M.A. (2012(. Effects of low temperature and selenium application on growth and the 
physiological changes in sorghum seedlings. J. of stress Physio. and Biochem., 8(1(:268-286.

Uchida, R. (2000). Essential nutrients for plant growth: Nutrient functions and deficiency symptoms. 
Plant nutrient management in Hawii’s soils. 3:31-35. 

Yassen, A.A.; M. Safia; Adam and Sahar; M. Zaghloul (2011). Impact of nitrogen fertilizer and foliar 
spray of selenium on growth, yield and chemical constituents of potato plants. Aust. J. Basic and 
Appl. Sci., 5:1296-1303.



التميمي  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 190-202. حزيران/يونيو 2018

Al-Tameemi et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 190 - 202. June 2018

202

Effect of Selenium, Sulfur and Phosphor fertilization on Shoot 
Dry Weight of Maize (Zea mays L.)  Grown in Two Different Soils

Hayfaa Al-Tameemi(1) Najla Al–Amiri*(1)  Mohammed Hassan(1)

 (1(. Dept. of Soil Science and Water Resources, College of Agriculture, Univ.of Basrah, Iraq.
  (*Correponding author: Dr.Najla Al–Amiri. E_Mail: dr.alamirism@yahoo.com(.

      Received: 25/12/2017                               Accepted: 13/04/2018

Abstract: 
An experiment was conducted on maize crop (Zea mays L.( in plastic pots in two 
different soils (Qurna soil, which is poor organic matter and the other soil from 
Maysan marshes, which is rich in organic matter(, to study the effect of selenium, 
sulfur and phosphate and their interaction on dry weight of shoot of maize crop. 
Selenium was added at four levels (0, 10, 20 and 40 g Se  ha(, sulfur at three 
levels (0, 30 and 60 kg S ha(, and phosphorus at three levels (0, 60 and 120 kg P 
ha). Results indicated that the dry weight values   increased significantly, where it 
increased from14.79 to15.79 gm dry matter/5 plants  in Qurna soil, and from16.91 
to18.01 gm dry matter/5 plants in marshes soil with  increasing the quantity of 
selenium from 0 to 40 g Se ha, and from 14.54 to 16.00 gm dry matter/5 plants in 
Qurna soil, and from 16.90 to 18.05 gm dry matter/5 plants in marshes soil with 
increasing the quantity of phosphate from 0 to 120 kg P  ha. While increase the 
quantity of added sulfur gave a significant increase in the dry weight of shoot of 
maize crop grown in the Qurna soil, where it increased from14.94 to 15.86 gm dry 
matter/5 plants with increasing the quantity of sulfur from 0 to 60 kg S/ha, but in 
the soil of marshes the increase was not significant. The results also showed that the 
binary interaction between selenium and sulfur and the binary interaction between 
selenium and phosphorus as well as the triangular interaction between selenium, 
sulfur and phosphorus had no significant effect on the dry weight of shoot for maize 
crop. The highest values   of Se4S3 treatment were (16.20 and 18.00 gm dry matter/5 
plants(, and Se4P3 (16.27 and 18.48 gm dry matter/5 plants( and Se4S3P3 (16.90 and 
18.70 gm dry matter/5 plants( in the Qurna and Marshlands, respectively.
Keywords: Selenium, Sulfur, Phosphate, Maize crop. 


