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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 
العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
الصفحات ترقياًم متسلساًل.

يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4

والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.



إضافات ت.  أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبلغ  املرفوضة  البحوث 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى  إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا.  ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث - 
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللخ�ص

طبقت جتربة حقلية يف حقول كلية الزراعة جامعة كربالء خالل املوسم 
والرش  الرش  حملول  ملغنطة  احلنطة  استجابة  لتقيم  الشتوي2011-2012 
باملنغنيز واثرمها يف بعض صفات نمو وحاصل احلنطة صنف العراق. استعمل 
مكررات،  وبثالثة  املنشقة  القطع  برتتيب  املعشاة  الكاملة  القطاعات  تصميم 
ماء   0( وهي  الرش  حملول  مغنطة  من  شدود  ثالثة  استعامل  الدراسة  تضمنت 
رش  تراكيز  مثلت  بينام  رئيسة  كمعامالت  كاوس(   3000  ،1500 عادي، 

املنغنيز )0، 25، 50 ملغم. لرت-1( املعامالت الثانوية.
أظهرت النتائج تأثريا معنويًا ملعاملة مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 
فقد  سنبلة-1،  احلبوب.  وعدد  السنبلة  وطول  السنابل  عدد  صفات  يف  كاوس 
 473.33 مع  قياسا  حبة  و68.60  سم  و13.43  سنبلة   596.67 حققت 
للصفات  بالتتابع  العادي  املاء  ملعاملة  حبة  و54.20  سم  و12.21  سنبلة 
يف  كاوس   1500 بالشدة  الرش  حملول  مغنطة  معاملة  تفوقت  بينام  اعاله. 
صفة وزن 1000 حبة فقط. تفوقت معاملة رش املنغنيز بالرتكيز 50 ملغم يف 
صفة ارتفاع النبات فقط. كان التداخل معنوي بني شدود مغنطة حملول الرش 
السنابل  وعدد  االشطاء  وعدد  النبات  ارتفاع  صفات  يف  املنغنيز  رش  وتراكيز 
وعدد احلبوب. سنبلة-1 وطول السنبلة ووزن 1000 حبة وحاصل احلبوب.. 



312 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول مافظة كربلء
(Triticum aestivum L.)

نستنتج من الدراسة بان مغنطة حملول الرش قد اثرت معنويا يف اغلب الصفات 
قيد الدراسة وعلية يمكن ان نقرتح حتضري حملول الرش من املاء املمغنط ورش 
املنغنيز بالرتكيز50 ملغم للحصول عىل افضل النتائج مع حمصول احلنطة وحتت 

نفس ظروف الدراسة.



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

امحد نجم املوسوي /محيد عبد الفرطويس /عباس عيل العامري /رزاق لفته السيالوي

313

Abstract

A field study was conducted during winter season in 2011-2012 at 

field crop department -agriculture college- Kerbala university, to evaluate 

the response of wheat to application of manganes and magnetized 

water (var. IRAQ). The experiment was laid out in R.C.B.D with split plot 

arrangement with 3 replicates. The main plots included three levels of 

magnetic water strength 0 (normal water), 1500, and 3000 Gauss while 

the subplots included three levels of manganes concentration applied 

(0,25 and 50) mg. L-1.

Results showed a significant effect of magnetized water at 3000 

GS caused highest in number of spikes, length of spike, and number of 

grain per spike and its recorded 596.67 spike, 13.43 cm and 68.60 grain 

compared with 473.33 spike, 12.21 cm and 54.20 grain with normal 

water respectively, while magnetized water at 1500 GS significant effect 

in weight of 1000 grain only. Manganes concentration applied 50 mg 

was significant in plant high only. Interaction was significant in plant high, 

number of tiller, length of spike, number of grain, weight of 1000 grain and 



314 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول مافظة كربلء
(Triticum aestivum L.)

grain yield (Kg. ha-1). This study suggested capability to The prepare spray 

solution of magnetized water workshops focusing manganese 50 mg to 

get the best results with the wheat crop and under the same conditions 

of the study.
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املقدمة

نسبة  زيادة  مع  سيام  صعوبات  عدة  تعاين  التي  الرتبة  اىل  املنغنيز  اضافة  ان 
معادن الكاربونات التي تعمل عىل خفض نسبة الذائب واملمتز منه يف الرتبة)1(. 
النبات من املنغنيز املضاف للرتبة  pH املرتفع اىل احلد من استفادة  كذلك يعمل 
إذ يقل اجلاهز من هذا العنرص مع ارتفاع قيم pH الرتبة)2(. يوجد املنغنيز يف الرتبة 
يف ثالث حاالت هي بشكل املنغنيز ثنائي التكافؤ Mn+2 الذي يكون ممتزًا عىل 
سطوح معادن الطني واملادة العضوية، وهو الشكل املهم للمنغنيز يف حملول الرتبة 
ويكون ميرسا للنبات)3(. الشكل االخر للمنغنيز هو اكاسيد املنغنيز التي حتوي عىل 
املنغنيز ثالثي التكافؤ (Mn+3) وتكون ذات ثباتية عالية، اما يف الرتب القاعدية التي 
درجة تفاعلها اعىل من 8 فيزداد فيها تركيز املنغنيز الرباعي التكافؤ (Mn+4) وهي 
اكاسيد ثابتة. ان هذه االشكال ليست منفصلة عن بعضها البعض بل هي دائمة 
التحول من شكل اىل اخر اعتامدا عىل عمليات االكسدة واالختزال التي ترتبط 
بدرجة تفاعل الرتبة واملحتوى من املادة العضوية ونشاط الكائنات احلية الدقيقة 
واملحتوى الرطويب للرتبة)4(. من االمور التي تقلل جاهزية املنغنيز هواالجهاد املائي 
الذي يسبب انخفاض معدل حتلل امالح املنغنيز مائيآ)5(،وان جاهزية املنغنيز تتأثر 
بعوامل فيزيائية وكيميائية وعوامل مناخية. ان التغذية الورقية باملنغنيز شأهنا شأن 
الكثري من العنارص الصغرى االخرى التي تؤدي اىل رفع االستفادة من االسمدة 



316 َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ

دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول مافظة كربلء
(Triticum aestivum L.)

النبات،  )ارتفاع  للصفات  املتوسطات  اعىل  باملنغنيز  الرش  أعطى  املضافة)6(. 
الكلوروفيل،فعالية  حمتوى  النسبي،  املاء  حمتوى  االشطاء،  عدد  الورقة،  مساحة 
انزيم سوبر اوكسايد دسميوتيز، فعالية انزيم الكاتليز، نسبة النرتوجني يف احلبوب، 
نسبة الفسفور يف احلبوب، نسبة البوتاسيوم يف احلبوب نسبة الربوتني يف احلبوب 
سم2،   )70.49( سم،   )107.23( بلغت  التي  احلبوب(  املنغنيزيف  تركيز 
)507.88( شطأ، )30.70( ،)%64.31( Spad unit، )1.3 وحدة. غم-1(، 
 )%  17.87(  ،)%0.84(  ،)%0.31(  ،)%2.86( غم-1(،  )45.93وحــدة. 
اما مكونات احلاصل فقد بلغت قيم  بالتتابع.  )206.66 مايكروغرام. غم-1( 
متوسطاهتا )437.70 سنبلة. م-2، 17.93سم،22.13 سنيبلة، 71.70 حبة، 
39.60 غم( 19.35 طن. د-1 و5.39 طن. للصفات )عدد السنابل، طول 
حبة(   1000 وزن  احلبوب.سنبلة-1،  عدد  سنبلة-1،  السنيبالت.  عدد  السنبلة، 
دليل  الربولني،  تركيز  باستثناء  بالتتابع.  احلبوب  حاصل  البيولوجي،  واحلاصل 
بالنباتات غري  قياسًا  باملنغنيز  عندالرش  متوسطاهتا  قيم  انخفضت  التي  احلصاد 

املعاملة باملنغنيز)7(.
نمو  عىل  تأثريها  يف  اجيابية  وأكثرها  التقنانات  اهم  من  املمغنط  املاء  يعد 
النبات، إذ ادى استعامهلا اىل زيادة ارتفاع النبات والوزن اجلاف والطري لألفرع 
باإلضافة إىل زيادة حمتوى األوراق من كلورفيل b + a واملجموع الكيل لصفات 
التمثيل الضوئي)8(. حصلت زيادة يف كميات املغذيات املمتصة من قبل النبات 
وكذالك ترسيع نمو النباتات عند معاجلة املاء بمجال مغناطييس مقداره 0.2 
واحلاصل  احلبوب  حاصل  زيــادة  إىل  أدت  مغناطيسيًا  املاء  معاملة  أن   .)9(T
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البايولوجي للحنطة والشعري والقمح الشيلمي بنسبة 11.8% و9.5% بالتتابع 
وزيادة حمتوى Mn, Zn, Fe يف نباتات احلنطة والشعري والقمح الشيلمي بعد 45 

يوما من الزراعة قياسًا باملاء غري املمغنط)10(.
فانه  العامل  يف  املهمة  الرئيسية  املحاصيل  Triticum aestivum L.من  احلنطة 
ومساحتها  أمهيتها  حيث  من  العامل  يف  احلبوب  حماصيل  بني  األول  املحصول 
املزروعة وحجم أنتاجها العاملي حيث تقدر نسبة احلنطة املستهلكة كامدة جافة 
28% من االرايض املزروعة و60% من كميات احلبوب املنتجة التي تزود اجلسم 
عام  املزروعة  املساحة  بلغت  فقد  العراق  يف  اما  النامية)11(،  البلدان  يف  بالطاقة 
مليون  قدره )3.06(  انتاجًا  اعطت  دونم  مليون  يقارب )6.91(  ما   2012
الربوتينات  من  عالية  كميات  عىل  حتتوي  كوهنا  اىل  امهيتها  وتعود  طــن)12(، 
والكاربوهيدرات التي تزود اجلسم 25 % من احتياجاته من الطاقة والربوتني 
وبناءًا  املعدنية)13(..  االمالح  (B1, B2) وكذلك  الفيتامينات  ايضا عىل  وحتتوي 
عىل ما تقدم فقد نفذت هذه الدراسة هبدف معرفة تأثري التغذية الورقية باملنغنيز 

ومغنطة حملول الرش يف نمو وحاصل احلنطة.
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املواد وطرائق البحث

املوسم  خالل  كربالء  جامعة  الزراعة  كلية  حقول  يف  حقلية  جتربة  نفذت 
الشتوي 2012-2011 هبدف معرفة استجابة احلنطة للرش باملنغنيز ومغنطة 
العراق.  صنف  احلنطة  وحاصل  نمو  صفات  بعض  يف  واثرمها  الرش  حملول 
يف  مبينة  وكيمياوية  فيزيائية  خواص  طينية،ذات  مزجية  تربة  يف  التجربة  طبقت 
جدول )1(. إذ متت حراثة الرتبة والتسميد وعمليات خدمة الرتبة واملحصول 
رئيسة  باملحصول. ضم كل مكرر ثالث معامالت  اخلاصة  التوصيات  حسب 
اشتملت كل واحدة منها عىل ثالث وحدات جتريبية بابعاد )2×3( م2 واملسافة 
بينها 0.5 م. زرعت احلنطة بمعدل بذار 120 كغم. هـ-1 يف خطوط املسافة بينها 
20 سم اضيف السامد الفوسفايت )سوبر فوسفات الثالثي P2O5 %48( بمعدل 
 %46 )يوريا  النرتوجيني  والسامد  واحدة  بدفعة  الزراعة  قبل  هـ-1  كغم.   100
N( بمعدل 200 كغم N.. هـ-1 عىل اربع دفعات)14( اضيفت الدفعة االوىل عند 

الزراعة اما باقي الدفعات فقد اضيفت بمراحل خمتلفة من نمو النبات )االنبات 
واالستطالة وظهور النورات الذكرية ومرحلة االمتالء(.
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جدول )1(. بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة التجربة قبل الزراعة.
القيمةالصفة

مفصوالت الرتبة )غم. كغم-1(
20%الرمل
45%الطني
35%الغرين

مزجية طينية غرينيةنسجة الرتبة
(pH) 8.2درجة تفاعل الرتبة

(dS. m-1) EC 6.5التوصيل الكهربائي
Mg. kg-1 75.2النرتوجني اجلاهز
Mg. kg-1 11.22الفسفور اجلاهز

Mg. kg-1 1.33البوتاسيوم اجلاهز
12املادة العضوية )غم. كغم-1(

املنشقة  القطع  برتتيب   .R.C.B.D املعشاة  الكاملة  القطاعات  استعمل تصميم 
وبثالثة مكررات تضمنت الدراسة استعامل ثالثة شدود من مغنطة حملول الرش 
وهي )0 ماء عادي، 1500، 3000 كاوس( كمعامالت رئيسة بينام مثلت تراكيز 
حملول  حتضري  تم  الثانوية،  املعامالت  لرت-1(  ملغم.   50  ،25  ،0( املنغنيز  رش 
الرش بإذابة املعدالت املذكورة اعاله يف املاء املمغنط الذي تم احلصول علية من 
خالل امرار املاء يف اجهزة املغنطة املعدة هلذا الغرض وحسب الشدد املطلوبة اذا 
بعد  التزهريوالثانية  مرحلة  اىل  النباتات  وصول  عند  االوىل  بمرحلتني  الرش  تم 
مرحلة  حتى  الباكر  الصباح  عند  النباتات  رش  التزهري،تم  مرحلة  من  يوما   15
التام  النضج  املحصول مرحلة  باستعامل مرشة ظهرية. وبعد وصول  التام  البلل 
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من  مربع  مرت  مساحة  من  احلنطة  نباتات  حصدت  للحصاد،  املناسبة  والرطوبة 
وسط الوحدات التجريبية. ثم حسبت صفات النمو واحلاصل للعينات املأخوذة 
واملتمثلة بارتفاع النبات كمعدل لعرش نباتات عشوائية من كل وحدة جتريبية فيام 
وعدد  السنبلة  وطول  أما  مربع.  مرت  املحصودة  للمساحة  التفرعات  عدد  قيس 
احلبوب بالسنبلة فقد حسبت كمتوسط لعرش سنابل اختريت عشوائيا من العينة 
السنابل وفصل احلبوب وتنظيفها حلساب وزن  املحصودة. بعد ذلك تم دراس 
احلبوب للعينة غم. م-2 ومن ثم حتويلها إىل كغم. هـ-1 وقد أخذت عينة عشوائية 
من احلبوب حلساب وزن 1000 حبة. حللت البيانات إحصائيا وفق طريقة حتليل 
التباين لتصميم القطاعات الكاملة املعشاة R.C.B.D، واستعمل اختبار اقل فرق 
معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات احلسابية عند مستوى احتامل )%5(.)15(
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النتائج واملناق�شة

ارتفاع النبات
شدود  مستويات  بني  معنوية  فــروق  وجــود  عدم   )2( اجلــدول  من  يتضح 
فروق  هناك  كانت  حني  يف  ــده)16(  وج ما  مع  يتفق  وهذا  الــرش،  حملول  مغنطة 
معنوية بني مستويا ت رش املنغنيز وكذلك التداخل بني مستويات شدود مغنطة 
حملول الرش ومستويات رش املنغنيز. اذا سجلت معاملة رش املنغنيز بالرتكيز 
50 ملغم. لرت-1 اعىل معدل الرتفاع النبات بلغ 70.73 سم تلتها معاملة رش 
املنغنيز بالرتكيز 25 ملغم. لرت-1 يف حني سجلت معاملة عدم رش املنغنيز اقل 
معدل الرتفاع النبات بلغ 61.96 سم. وقد يعزى سبب ذلك إىل الدور املبارش 
املنغنيز يف زيادة حمتوى الكلوروفيل يف األوراق، وهو أحد األسس املهمة يف عملية 
التمثيل الضوئي فضال عىل دوره يف تكوين العديد من املركبات )السايتوكرومات 
سوف  وهذا  الضوئي  التمثيل  عملية  يف  الكبرية  األمهية  ذات  والفريدوكسني( 
يدفع باجتاه زيادة معدالت التمثيل ومن ثم زيادة تصنيع وتراكم املادة اجلافة مما 
يؤدي إىل زيادة معدالت النمو وهذا ما انعكس بشكل واضح عىل زيادة ارتفاع 
النبات، وهذا يتفق مع ما وجده )7(. اما التداخل بني مستويات مغنطة حملول 
الرش وتراكيز املنغنيز، فقد سجلت معاملة عدم مغنطة حملول الرش مع معاملة 
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يف  سم   75.13 بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اعىل  ملغم   50 بالرتكيز  املنغنيز  رش 
حني سجلت الشدة نفسها مع الرتكيز صفر املنغنيز اقل معدل بلغ 58.6 سم.

جدول )2(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة ارتفاع النبات )سم(

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn58.6062.8764.4061.96

25 Mn62.7361.5068.4764.23

50 MN75.1367.6069.4770.73

65.4863.9967.45معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

N.S 2.775.60

عدد االشطاء. م-2
شدود  مستويات  بني  معنوية  فروق  وجود   )3( اجلدول  يف  النتائج  اوضحت 
مغنطة حملول الرش، بينام مل تكن الفروقات معنوية بالنسبة ملستويات رش املنغنيز 
يف صفة عدد االشطاء يف املرت املربع وهذا ال يتفق مع )7(، بينام كان التداخل بني 
مستويات شدود مغنطة حملول الرش ومستويات رش املنغنيز معنويا. اذ سجلت 
بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اعىل  كاوس   1500 بالشدة  الرش  حملول  مغنطة  معاملة 
612.7 شطًئ تلتها معاملة مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 كاوس اذ سجلت 
بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اقل  العادي  املاء  معاملة  سجلت  بينام  شطًئ   612.67
النبات  امتصاص  زيادة  املمغنطة يف  املياه  اىل كفاءة  يعود  486.67 شطًئ. وهذا 
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للعنارص الغذائية من خالل زيادة كميات العنارص املذابة وكذلك اىل خصائصها 
اىل  يؤدي  مما  للمحلول  املعرضة  املنطقة  زيــادة  وبالتايل  السطحي  الشد  كرس  يف 
املنغنيز،  الرش وتراكيز  التداخل بني مستويات مغنطة حملول  اما  امتصاص اكرب. 
املنغنيز  معاملة رش  مع  الرش 3000 كاوس  مغنطة حملول  معاملة  فقد سجلت 
بالرتكيز 50 ملغم اعىل معدل هلذه الصفة بلغ 725.00 شطًئ يف حني سجلت 
شطًئ.  408.00 بلغ  معدل  اقل   Mn 0 الرتكيز  مع  املمغنط  غري  املــاء  معاملة 

جدول )3(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة عدد االشطاء.م-2

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn408.00693513538.00

25 Mn565547600570.67

50 MN487598725603.33

486.67612.7612.67معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

94.4119.0 179.5 

عدد السنابل. م-2
الرش  حملول  مغنطة  معامالت  بني  معنوية  فروق  وجود   )4( اجلدول  يبني 
ووعدم وجود فروق معنوية لرتاكيز املنغنيز بينام التداخل فيام بينهام كان معنويا 
اذ حققت معاملة مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 كاوس اعىل معدل لصفة 
عدد السنابل يف املرت حيث سجلت 596.67 سنبلة تلتها معاملة املغنطة بالشدة 
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1500 كاوس اذ حققت 577.3 سنبلة بينام سجلت معاملة املاء العادي اقل 
مستويات  بني  التداخل  اما  سنبلة.   473.33 بلغ  السنابل  عدد  لصفة  معدل 
املنغنيز، فقد سجلت معاملة مغنطة حملول الرش  مغنطة حملول الرش وتراكيز 
3000 كاوس مع معاملة رش املنغنيز بالرتكيز 50 ملغم اعىل معدل هلذه الصفة 
 Mn 0 بلغ 710 سنبلة. م2 يف حني سجلت معاملة املاء غري املمغنط مع الرتكيز

اقل معدل بلغ 397.00 سنبلة. م2.
جدول )4(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة عدد السنابل. م-2

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn397.00685.00505.00529.00

25 Mn553.00527.00575.00551.67

50 MN470.00520.00710.00566.67

473.33577.30596.67معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

74.5N.S169.6

طول السنبلة )سم(
يتضح من اجلدول )5( وجود فروق معنوية يف صفة طول السنبلة )سم( بني 
معامالت مغنطة حملول الرش وعدم وجود فروق معنوية بالنسبة لرتاكيز املنغنيز 

يف حني كان التداخل فيام بينهام معنويا يف هذه الصفة.
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جدول )5(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة طول السنبلة )سم(

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn11.6012.8312.6012.34

25 Mn12.1013.3314.3313.25

50 MN12.9312.6313.3712.98

12.2112.9313.43معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

0.84N.S1.87

اذ حققت معاملة مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 كاوس اعىل معدل هلذه 
الصفة بلغ 13.43 سم يف حني حققت معاملة عدم مغنطة حملول الرش اقل 
معدل هلذه الصفة بلغ 12.21 سم. اما بالنسبة لرتاكيز رش املنغنيز فقد كانت 
غرب معنوية. اما التداخل فقد سجلت معاملة التداخل بني مغنطة حملول الرش 
بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش املنغنيز بالرتكيز 25 ملغم اعىل معدل هلذه 
الصفة بلغ14.33 سم بينام سجلت معاملة التداخل بني معاملة الرش بالرتكيز 

Mn 0 واملاء غري املمغنط اقل معدل هلذه الصفة بلغ 11.6 سم.

عدد احلبوب. سنبلة-1
الرش  حملول  مغنطة  شدود  بني  معنوية  فروق  وجود   )6( اجلدول  من  يتضح 
التداخل بني شدود  كان  وبينام  املنغنيز  تراكيز رش  بني  معنوية  فروق  وعدم وجود 
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مغنطة حملول  معاملة  اذ حققت  معنويا،  املنغنيز  وتراكيز رش  الرش  مغنطة حملول 
بلغ 68.6 حبة. سنبلة-1 يف  الصفة  اعىل معدل هلذه  بالشدة 3000 كاوس  الرش 
بلغ 54.2  الصفة  هلذه  معدل  اقل  الرش  حملول  مغنطة  عدم  معاملة  حققت  حني 
يؤدية  الذي  الدور  اىل  بالسنبلة  احلبوب  زيادة عدد  يعود سبب  حبة. سنبلة-1. وقد 
عنرص املنغنيز يف رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي مما يزيد من نواتج التمثيل ويوفر 
فيام  التنافس  تقليل حالة  بفعل  الزهريات  لتقليل حالة اإلجهاض يف  فرصة مناسبة 
بينهام عىل املنتج الغذائي وبالتايل زيادة عدد احلبوب بالسنبلة. اما التداخل بني بني 
التداخل بني  املنغنيز فقد سجلت معاملة  الرش وتراكيز رش  شدود مغنطة حملول 
مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش املنغنيز بالرتكيز 50 ملغم 
العادي  باملاء  الرش  معاملة  سجلت  بينام   ،75.9 بلغ  بالسنبلة  حبوب  عدد  اعىل 
سنبلة-1. حبة.   48.3 بلغ  معدل  اقل  ملغم   50 بالرتكيز  املنغنيز  رش  معاملة  مع 

جدول )6(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة عدد احلبوب. سنبلة-1

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn57.3061.9067.1062.10

25 Mn57.0058.5062.8059.43

50 MN48.3064.2075.9062.80

54.261.5368.60معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

6.81N.S15.32
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وزن 1000 حبة )غم(
التداخل  وكذلك  الدراسة  عوامل  بني  معنوية  فروق  وجود   )7( اجلدول  يبني 
بالشدة  اذ حققت معاملة مغنطة حملول الرش  بينهام يف صفة وزن 1000 حبة،  فيام 
1500 كاوس اعىل معدل هلذه الصفة بلغ 30.56 غم تلتها معاملة مغنطة حملول 
الرش بالشدة 3000 كاوس يف حني حققت معاملة عدم مغنطة حملول الرش )ماء 
املنغنيز  رش  لرتاكيز  بالنسبة  اما  غم.   21.68 بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اقل  عادي( 
فقد حققت معاملة الرتكيز 25 ملغم اعىل معدل هلذه الصفة بلغ 30.14 غم بينام 
بلغ 22.3  الصفة  هلذه  معدل  اقل  ملغم  بالرتكيز 50  املنغنيز  رش  معاملة  سجلت 
بني  التداخل  معاملة  حققت  فقد  للتداخل  بالنسبة  اما   .)7( مع  تتفق  والتي  غم 
مغنطة حملول الرش بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش املنغنيز بالرتكيز 25 ملغم 
عادي  ماء  التداخل  معاملة  حققت  بينام  غم   34.98 بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اعىل 
غم.  17.82 بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اقل  ملغم   50 بالرتكيز  املنغنيز  رش  ومعاملة 

جدول )7(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة وزن 1000 حبة )غم(

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn24.1630.7529.1928.03

25 Mn23.0532.3934.9830.14

50 MN17.8228.5520.5222.30

21.6830.5628.23معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

6.09 5.09 8.42 
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دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول مافظة كربلء
(Triticum aestivum L.)

حاصل احلبوب كغم. هكتار-1
يبني اجلدول )8( عدم جود فروق معنوية بني شدود مغنطة حملول الرش وبني 
تراكيز رش املنغنيز وهذه النتائج تتفق مع )7 و16(. يبني التداخل بني شدود مغنطة 
معاملة  سجلت  معنوية،اذ  فــروق  وجــود  املنغنيز  رش  تراكيز  وبني  الــرش  حملول 
ملغم   50 بالرتكيز  املنغنيز  ورش  كاوس   3000 بالشدة  املغنطة  بني  بني  التداخل 
اعىل معدل بلغ 6663.00 كغم. هـ-1 بينام حققت معاملة التداخل بني بني املغنطة 
هـ-1. كغم.   4421.00 بلغ  معدل  اقل   Mn 0 ومعاملة  كــاوس   3000 بالشدة 

جدول )8(. تأثري املعامالت املختلفة يف صفة حاصل احلبوب كغم. هكتار-1

تراكيز املنغنيز 
ملغم. لرت-1

نوعية املياه
معدل 
الرتكيز ماء غري 

ممغنط
ماء ممغنطماء ممغنط 

15003000

0 Mn4547.06830.04421.05266.0

25 Mn5887.05166.05127.05393.3

50 MN5493.05065.06663.05740.3

5309.05687.05403.7معدل نوعية املياه

L.S.D
نوعية املياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية املياه

N.SN.S1301.6

اغلب  يف  معنويا  اثرت  قد  الرش  حملول  مغنطة  بان  الدراسة  من  نستنتج 
الصفات قيد الدراسة كام ان الرتكيز 50 ملغم كان متفوقا يف اغلب الصفات قيد 
الدراسة وعلية يمكن ان نقرتح بتحضري حملول الرش من املاء املمغنط 3000 
كاوس ورش املنغنيز بالرتكيز 50 ملغم للحصول عىل افضل النتائج مع حمصول 

احلنطة وحتت نفس ظروف الدراسة.
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