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  عنوان الرسالة 

 (. .Triticum  aestivum Lد البوتاسً فً نمو وحاصل ونوعٌة الحنطة )ٌر التغذٌة الورقٌة بالحدٌد والتسمٌتأث

 ملخص الرسالة

كم  65لمزارعٌن فً قضاء الدٌر منطقة الشنانة )افً أحد حقول 2015 قلٌة خالل الموسم الشتوي لعام تجربة ح نفذت

بهدف دراسة تأثٌر التغذٌة الورقٌة بالحدٌد والتسمٌد البوتاسً فً نمو وحاصل ونوعٌة ,( شمال محافظة البصرة 
,  40,  0)   وهًتراكٌز من سماد الحدٌد  ةثالثبرش الفً تجربة تضمنت معامالتها ((.Triticum aestivum Lالحنطة

ت التجربة بأسلوب (. طبق1-هـ  Kكغم 60,  40,  20,  0( وأربعة مستوٌات من سماد البوتاسٌوم )1-لتر Fe ملغم 80

ما مصفات النمو  أظهرت النتائجزٌادة تراكٌز الحدٌد أدت إلى زٌادة ,ووبثالث مكررات  R.C.B.Dبتصمٌمالقطع المنشقة 

أعلى  1-لتر Feملغم  80زٌادة مكونات الحاصل وبالتالً زٌادة حاصل الحٌوي والباٌلوجً إذ أعطى التركٌز  أدى إلى

وكذلك زادت نسبة البروتٌن أذا أعطى التركٌز العالً للرش بالحدٌد أعلى نسبة بروتٌن  1-طن ه 5.86حاصل حبوب بلغ 

 مكونات الحاصل وبتالً زٌادة إلى زٌادة صفات النمو 1-هـ K كغم60يلسمادالمستوى ا أدت إضافة . %  12.22بلغت 

أضافة المستوٌات العالٌة للسماد .  وأدت مما أنعكس بشكل أٌجابً على زٌادة الحاصل الحٌوي والحاصل الباٌلوجً 
كٌز التر ٪ .أظهر التداخل بٌن15,66بلغتنسبة البروتٌن زٌادة  و1-هـطن  7,01اذبلغ  إلى زٌادة حاصل الحبوبالبوتاسً 

( أفضل Fe2k3تأثٌراً معنوٌاً فً أغلب الصفات المدروسة , وأعطت التولٌفة )وم بوتاسٌالمستوى العالً للوحدٌد العالً لل

 ٪ على التوالً . 17,50و 1-هـطن  13,70و 1-هـطن  7,17حاصلللحبوب وحاصل باٌولوجً ونسبة بروتٌن بلغت 
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Thesis Title 

Effect of Leaf Feeding by Iron and Potassium Fertilization on Growth Yield, and Quality of 
Wheat (Triticum aestivum L.) 

Thesis Abstract 

field experiment was conducted  during winter season of 2015 at farmer in Al-Dear district, Alshenana 

(65 km north of Basral) to study the effect of foliar nutrition by iron and potassium fertilization on 

growth and yield quality of wheat (Triticum aestivum L.) he treatment were the spray of iron in three 

concentrations (0,40,80 mg FeL
-1

) and four levels of potassium fertilizer (0, 20, 40,60 kgKha.) The 

statistical system was split plot design in randomized (R.C.B.D) in three replications , The result 

showed the Increase Fe concentrations caused increased crop content increased and the increase of 

bio yield and biological yield where the high concentration of Fe produced grain yield 5.86 tons/ha. 

Protein also increased under the high concentration Fe which reached 12.22% . The high levels of 

potassium increased yield content which intern increased biological yield and  grain yields to 7.01 

tons /ha and increased the protein to 15.66%. The interaction between the high Fe and potassium 

level gave significant effect on most characteristic. , the (Fe2k3) caused high grain yield, biological 

yield and protein content which were 7.17 tons /ha, 13.70 tons /ha and 17.50% respectively. 


