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  :الُمستخلص
  

لدراسة تأثير ) محافظة ا-نبار(التابعة لناحية الصق'وية  - في منطقة الثرثار ٢٠١٠- ٢٠٠٩نفذت تجربة حقلية عاملية في الموسم الزراعي       
وبأربعة مستويات في نمو وإنتاج محصول الحنطة صنف ) ھيومات البوتاسيوم، كبريتات البوتاسيوم (إضافة مصدرين من السماد البوتاسي ھما 

  .وبث'ثة مكررات  R.C.B.Dطبقت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة . تحت نظام الري بالرش المحوري ) أبوغريب(
  :تلخصت النتائج بمايلي 

فات مساحة ورقة بينت النتائج تفوق كبريتات البوتاسيوم معنوياً في صفة ارتفاع النبات وطول السنبلة بينما تفوقت ھيومات البوتاسيوم في ص      
  .حاصل الحبوب ودليل الحصاد ، حبة ١٠٠٠وزن، سنبلة /عدد الحبوب،  ²م/عدد السنابل، العلم 
وأظھرت المعاملة العالية من الرش بالبوتاسيوم تفوقاً على باقي ، أثرت معام'ت رش البوتاسيوم معنوياً في أغلب الصفات المدروسة       

  .المعام'ت 
  .أثر التداخل بين عاملي الدراسة معنوياً في الصفات المدروسة عدا صفتي طول السنبلة والحاصل البايلوجي       

  

EFFECT OF FOLIAR NUTRITION OF POTASSIUM ON 
GROWTH AND YIELD  OF  WHEAT  Triticum aestivum  L.  
CULTIVATED  AT GYPSIFEROUS SOIL UNDER PIVOT 

SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM  
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Abstract: 
  

      Field experiment was conducted in winter season of (2009 – 2010) at Tharthar region (Anbar governorate) 
to study the effect of two form of potassium fertilizer (potassium Sulfate , potassium humate) those form were 
applied in four levels to study their effect on growth and yield of wheat variety (Abu-Ghraib)cultivar grown at 
gypsiferous soil under sprinkler irrigation . The factorial experiment(2×4) was conducted according to 
randomized complete block design (RCBD) with three  results can be suammerized as follows :                                  
Potassium sulfate had asignifcant effect on plant height , dry matter , spike length but potassium humate had 
significant effect on flag leaf area , number of spikes/m²  , number of seeds/spike , weigh of thousand  grain , 
grain yield and harvest index . 
     Foliar fertilizeration of potassium significantly effect most of the studied parameters also the highest 
application treatement was significant compared with other treatements . 
     The interaction of the two studied factors of the experiment significantly affected all the parmeters except 
spike length and biological yield . 
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  تاثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم                                                                                           نعمه واخرون
 

  :المقدمة
  

  ) .Triticum aestivum L( تُعد حنطة الخبز       
أحد محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق والعالم ، فھي 

مليار نسمة ، وتزرع  1.5تشكل غذاًء رئيسيا -كثر من 
بمساحات واسعة لغرض ا�نتاج ، ويأتي ھذا المحصول 
بالمرتبة ا-ولى من حيث ا-ھمية ا�قتصادية وتدخل 
حبوبه كمادة أساسية في تغذية ا�نسان �رتفاع نسبة 

تشير الدراسة التي قام بھا .  المواد النشوية والبروتينات
)Rajaram، 2002 ( ٢٠٢٠بان العالم سيحتاج في عام 

الى بليون طن من الحنطة سنويا لسد ا�حتياج العالمي من 
الغذاء مقارنة با�نتاج العالمي الحالي والذي � يتعدى 

لذا � بد من تكثيف الجھود العلمية  .مليون طن  ٦٠٠
عن طريق  من محصول الحنطة لزيادة ا�نتاج الزراعي
المنظمة (لمواجھة ھذه التحديات  التوسع ا-فقي والعمودي
  ) .٢٠٠١،العربية للتنمية الزراعية 

ان التوسع العمودي يُعنى بزيادة ا�نتاج في وحدة       
المساحة ويتحقق ذلك من خ'ل استخدام التقنيات الحديثة 
في الزراعة وتحسين عوامل إدارة المحصول وفي 

  .مقدمتھا ا-ھتمام بالتغذية  المعدنية  
يعد استخدام تقانات الري الحديثة ضرورة علمية       

إضافة لكونھا معالجة آنية لخطر ندرة الموارد المائية 
وشحة ا�مطار في المنطقة العربية بشكل عام والعراق 

إذ أن ندرة الموارد المائية في المنطقة . بشكل خاص 
العربية بسبب مناخھا الجاف وشبة الجاف يشير إلى بوادر 

تتزامن مع تزايد النمو السكاني وزيادة الطلب  أزمة مائية
. على الماء ومحدودية وتناقص ھذا المورد بسبب الجفاف 
ومن تلك التقانات ھي نظم الري بالرش المحوري والذي 
، يساھم في تامين ا�حتياجات المائية ال'زمة لنمو النبات 

وھذا يؤدي إلى تخفيف تركيز ا-م'ح في المنطقة 
يسھم في الحد من ارتفاع مناسيب المياه  الجذرية كما
با�ضافة إلى توفيره كميات كبيرة من مياه ، ا-رضية 

 كما، الري يمكن استخدامھا في زراعة مساحات إضافيه 
وجد بأن فواقد ا�ضافة من مياه الري المستخدمة في 
الري السطحي للمحاصيل الحقلية في العراق قد تصل إلى 

ار تلك الفواقد لم تتجاوز بينما مقد ¹‾ھـ.³م٥٦٧٠
الحديثي ( عند استخدام تقنية الري بالرش ¹‾ھـ.³م١٦٠٠

  . ) ٢٠١٠،واخرون 
ان استعمال ا-سمدة في المجال الزراعي عملية       

ارتبطت بعمق زمني بعيد ، ومن تلك ا-سمدة ھي ا-سمدة 
يعتبر البوتاسيوم من العناصر الغذائية المھمة . البوتاسية 
ر في ا�نتاج الزراعي كماً ونوعاً فھو أحد التي تؤث

اذ ، العناصر الكبرى الضرورية  لنمو النبات وتطوره 
يقوم بالعديد من الوظائف المھمة داخل النبات ومنھا 
المساھمة في تنظيم الجھد ا-زموزي للنبات وزيادة تأقلم 
المحاصيل الحقلية للظروف القاسية وزيادة إمتصاص 

تحول الطاقة الشمسية و كذلك دوره العناصر الغذائية و
ا-ساسي في تنظيم عملية التنفس من خ'ل تحكمه في فتح 

انزيماً  60وغلق الثغور وتمثيل البروتين وتحفيز اكثر من 
ضرورياً لنمو النبات وتكوين ونقل الكاربوھيدرات        

Allen and David) ، (2006   .له دور كبير  كما ان
في رفع كفاءة النبات في مقاومة العديد من المسببات 

  ) . Mann & etal.  ،2004(المرضية �سيما الفطري 

بالرغم من وجود البوتاسيوم بكميات كبيرة في الترب       
العراقية ولكن نسبة قليلة منه تكون جاھزة لمتصاص 

ب بأن تر) ٢٠٠٩،العنزي(إذ أشار ، من قبل النبات 
منطقة الثرثار في محافظة ا-نبار تصنف ضمن الترب 
ذات المحتوى المنخفض من البوتاسيوم الجاھز  وھذا ما 
يجعل من الضروري إضافة ا-سمدة البوتاسية التي من 
شأنھا أن تزيد من جاھزية ھذا العنصر في التربة لكنھا 

إذ ان معظم الترب ، تكون عرضة لعوامل التثبيت 
بمحتوى عاٍل من كاربـونـات  القاعدية تتميز

السيـوم والطيـن وذات درجـة تفـاعـل تميـل إلـى ـــــــالك
ومنھا ، ) Alex and William)   ،2006القـاعـديـة

الترب العراقية لذلك فأن جزءاً ليس بالقليل من المغذيات 
ومنھا البوتاسيوم قد تتعرض إلى عمليات الفقد والتثبيت 

نھا النبات وھذا ما دفع الباحثين والترسيب و� يستفيد م
إلى إيجاد طرائق بديلة �ضافتھا في مثل ھذا النوع من 

  . الترب 
وم±±±ن تل±±±ك الط±±±رق ھ±±±ي التغذي±±±ة الورقي±±±ة والمتمثل±±±ة       

باستعمال محاليل مخففة من العناصر الغذائية برش±ھا عل±ى 
المجم±±وع الخض±±ري للنب±±ات ولع±±دة م±±رات بإعتبارھ±±ا أح±±د 

إذ ، ف±±ي تجھي±±ز العنص±±ر الغ±±ذائي للنب±±ات ا�س±±اليب المھم±±ة 
تؤمن متطلبات النبات من المغذيات أثناء المراحل الحرجة 
، والحساس±±ة م±±ن نم±±وه والت±±ي تعج±±ز الج±±ذور ع±±ن توفيرھ±±ا 

'زمة ــــ±±±±±ـوت±±±±وفر فرص±±±±±ة لتقلي±±±±±ل اس±±±±تھ'ك الطاق±±±±±ة ال
ونات العناص±±±±±±ر ض±±±±±±من النب±±±±±±ات  ـــــ±±±±±±ـال أيـــــ±±±±±±ـ�نتق
)Heyland and Werner  ،2000. (  

تعد عملي±ة تحدي±د المص±در ا-نس±ب للس±ماد المس±تخدم       
واحدة من أھم العوامل التي م±ن ش±أنھا رف±ع ، في الزراعة 

كف±±اءة التس±±ميد وال±±ذي ينص±±ب ف±±ي النھاي±±ة ف±±ي رف±±ع كمي±±ة 
إذ تختل±±ف مص±±ادر ا-س±±مدة المس±±تخدمة م±±ابين . الحاص±±ل 

ومن ب±ين ا�س±مدة المعدني±ة كبريت±ات . المعدني والعضوي 
لبوتاس±±±يوم وال±±±ذي يمت±±±از بمحت±±±واه الع±±±الي م±±±ن عنص±±±ر ا

  . البوتاسيوم 
إل±ى ) ٢٠١٠،  .Yanhai & etal(فقد أشارت نتائج       

تفوق نترات البوتاسيوم معنوياً ف±ي ص±فات النم±و وحاص±ل 
الحبوب  لمحصول الحنطة على معاملتي المقارنة وال±رش 

رش±±اً عل±±ى المجم±±وع  بكلوري±±د البوتاس±±يوم عن±±د أس±±تخدامه
  . الخضري للنبات وبعدة تراكيز 

كم±±±ا تش±±±ير الدراس±±±ات الحديث±±±ة أن خص±±±وبة الترب±±±ة       
يھددھا بشكل كبير ج±داً إنخف±اض محت±وى الم±ادة العض±وية 

إذ أن قدرة الحامض العالية على ، ونسبة حامض الھيومك 
بالم±اء وك±ذلك محت±واه  وا-حتف±اظ (ECE)تبادل ا-يون±ات 

م±±±ن ا-وكس±±±جين والعناص±±±ر الغذائي±±±ة ھ±±±ي م±±±ن ا-س±±±باب 
المھم±±±ة �س±±±تعمال أس±±±مدة ح±±±امض الھيوم±±±ك ف±±±ي تحس±±±ين 

والسمة ا�كثر أھمي±ة . خصوبة التربة وتغذية ونمو النبات 
-س±±±مدة الھيوم±±±ك تكم±±±ن ف±±±ي ق±±±درتھا العالي±±±ة عل±±±ى رب±±±ط 

ات ا�يون±±±ات المعدني±±±ة غي±±±ر المنحل±±±ة وا-كس±±±يد) تماس±±±ك(
والھيدروكسيدات وإط'قھا ب±بطء وبأس±تمرار إل±ى النبات±ات 

ظ   ــ±±±±±±±±±±±ـإذ �ح) . Kim  ،2010(اجة ـــ±±±±±±±±±±±ـعن±±±±±±±±±±±د الح
Shaaban & etal.)،2009 ( عن±±د أس±±تخدامھم محل±±ول

ھيومات البوتاس±يوم رش±اً عل±ى المجم±وع الخض±ري لنب±ات 
 Cu  ،Zn  ،Mn(رإمتصاص النبات لعناصالحنطة زيادة 

 ،Mg  ،Ca  ،K  ،P  ،N ( كم±±±±ا أدى تركيزال±±±±رش إل±±±±ى
وزن ، طول السنبلة ، زيادة في صفة حاصل المادة الجافة 
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. الحاص±±ل الب±±ايلوجي وحاص±±ل الحب±±وب ، حب±±وب الس±±نبلة 
كم±±ا اتض±±ح ب±±أن نبات±±ات الحنط±±ة الت±±ي نقع±±ت ب±±ذورھا قب±±ل 

 ppm 100الزراع±ة بمحل±ول ھيوم±ات البوتاس±يوم بتركي±ز
ول والت±±±±ي ت±±±±م رش مجموعھ±±±±ا الخض±±±±ري ب±±±±نفس المحل±±±±

قد تفوقت في معظم الصفات الداخلة  L.fe 40‾ ¹ وبتركيز
في الدراسة با�ضافة إلى تفوقھا في حاصلي المادة الجاف±ة 

ع±±±±ن % ٨٥، % ٣٦.٩والحب±±±±وب وبنس±±±±بة زي±±±±ادة بلغ±±±±ت 
 Laila andمعاملة المقارنة ولك' الصفتين على الت±والي 

Elbordiny)  ،2009. (  
ي تضمنت في ھذه الدراسة والت وعليه أجريت      

معام'تھا إضافة البوتاسيوم رشاً على المجموع الخضري 
للنبات بعدة مستويات بھدف تحديد أكفأ مصدر للبوتاسيوم 
وأفضل مستوى للوصول إلى أعلى حاصل للحبوب في 
وحدة المساحة فض'ً عن دراسة مدى التداخل الثنائي بين 

  .عاملي الدراسة تحت نظام الري بالرش المحوري 
  

  لمواد وطرائق العملا 
  

-٢٠٠٩ رب±±±ة حقلي±±±ة ف±±±ي الموس±±±م الش±±±توينف±±±ذت تج      
والمبين±ة تفاص±يلھا ، ف±ي ترب±ة ذات نس±جة مزيج±ة   ٢٠١٠

في أح±دى الحق±ول . )٢و١-جدول( وتفاصيل مياه الري في
التي تعتمد في أروائھا على نظ±ام ال±ري ب±الرش المح±وري 

في منطقة الثرثار التابع±ة لناحي±ة والعائدة -حد المزارعين 
  . محافظة ا-نبار  -الصق'وية 

تض±±±منت التجرب±±±ة إس±±±تخدام مص±±±درين م±±±ن الس±±±ماد       
) K2SO4 )K%41.5البوتاسي ھما كبريتات البوتاسيوم 

، ٠(وتمت إض±افته بأربع±ة مس±تويات ھ±ي) K1(ورمز لھا 
م±±اء وھيوم±±ات  ¹‾لت±±ر.  Kملغ±±م)٣٠٠٠ ،٢٠٠٠، ١٠٠٠

ك±±±ذلك ) K2(ورم±±±ز لھ±±±ا) K4P2O7 )K%8البوتاس±±±يوم
 Kملغ±م) ١٠٠,١٥٠، ٥٠، ٠(أضيف بأربع مستويات ھ±ي

أض±يف ، ) T0  ،T1  ،T2  ،T3(ماء ورم±ز لھ±ا  ¹‾لتر. 
ك±±±' المص±±±درين  كتغذي±±±ة ورقي±±±ة رش±±±اً عل±±±ى المجم±±±وع 

وت±م ال±رش ف±ي بداي±ة مرحل±ة البط±ان وت±م الخضري للنبات 
  .تكرار الرش عند مرحلة طرد السنابل 

)  محلول التنظيف الزاھي(كما تم  إضافة مادة ناشرة        
لتقلي±±ل ، لت±±ر ١٠٠لك±±ل    ³س±±م ١٥لمحل±±ول ال±±رش وبمق±±دار 

الشد السطحي للماء وض±مان  البل±ل الت±ام ل±Ãوراق  بھ±دف 
وقـد تم رش كل مس±توى حت±ى ، زيادة كفاءة محلول الرش 

البل±±ل الت±±ام -وراق النب±±ات ف±±ي  وقـ±±ـت المس±±اء باس±±تخدام 
لت±±ر، ام±±ا معامل±±ة المقارن±±ة فق±±د رش±±ت   ١٠٠س±±عة  مرش±±ة 

ف±±ي تص±±ميم  )٤×٢(نف±±ذت التجرب±±ة العاملي±±ة.  بالم±±اء فق±±ط
وبث'ث±±±±±±ة  .R.C.B.Dالقطاع±±±±±±ات العش±±±±±±وائية الكامل±±±±±±ة 

قس±±±مت أرض التجرب±±±ة إل±±±ى وح±±±دات تجريبي±±±ة ، مك±±±ررات
لتبل±±غ مس±احة الوح±دة التجريبي±±ة   م) ١٥×١٠(بأبع±اد ق±درھا

كغ±±م ١٨٠ع±±د�ً للب±±ذار ق±±دره واس±±تخدم م.  ²م١٥٠الواح±±دة 
وقد حسبت كمية الب±ذار للخ±ط الواح±د وف±ق المعادل±ة . ¹‾ھـ.

                                            -:اÆتية

                                                                                                                             

 )١٩٩٢،المحمد (                                             

  

  : إذ ان    

 Q   =كمية البذار للخط الواحد   

   d  = المسافة بين سطر وأخر  

L     =          طول الخط  

  R   =معدل البذار للدونم الواحد  

تش±±رين /١٢ف±±ي ) أبوغري±±ب(زرع±±ت ب±±ذور الص±±نف      
وت±م التس±ميد . وتم الري بعد الزراعة مباشرةً  ٢٠٠٩/ثاني

إذ تم اس±تخدام س±ماد ، بالعناصر الكبرى ولكامل المنظومة 
للنيت±±روجين وأض±±يف بمق±±دار  كمص±±دراً ) N%46(اليوري±±ا 
وبثم±±±ان دفع±±±ات ف±±±ي ك±±±ل دفع±±±ة  ، ¹‾ھ±±±ـ.  Nكغ±±±م  ١٤٧.٢
، كما تم إضافة سماد الس±وبر  ¹‾ھـ .  Nكغم ١٨.٤أضيف 

 ٤٠كمصدراً للفس±فور  بمق±دار ) P% 20(فوسفات الث'ثي
كما تم التسميد بالسماد البوتاسي واس±تخدمت  ¹‾ھـ .P كغم 

للبوتاس±يوم وتم±ت كمصدراً ) K%41(كبريتات البوتاسيوم
أض±±±±يف ك±±±±' ،  ¹‾ھ±±±±ـ.  Kكغ±±±±م   ٣٢.٨ا-ض±±±±افة بمق±±±±دار

السمادين الفوسفاتي والبوتاسي دفعة واحدة إلى التربة عن±د 
كم±ا ت±±م ) . ٢٠٠١،الكبيس±ي وص±±الح (تحض±يرھا للزراع±±ة 

مكافح±±±ة ا-دغ±±±ال النامي±±±ة ف±±±ي الحق±±±ل ولكام±±±ل المنظوم±±±ة 
 Logranومبي±د   ¹‾ھ±ـ. مل ١٥٠ Topicبإستخدام مبيدي 

ت±م حص±اد ) . ٢٠٠٩، الفھداوي (¹‾ھـ. غم مادة تجارية٦٠
  .   ٢٠١٠/مايس /٧المحصول في 

  
بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة حقل  :١-جدول

  التجربة قبل الزراعة

  

 القيمة  الوحدة الخاصية
  ٧.٤٢ ds.m‾¹ ا�يصالية الكھربائيه

PH  ٧.٦  التربة  
 ٠.٩٣ ¹‾كغم. غم  النتروجين

  ٨.٧ ¹‾كغم. ملغم  الفسفور الجاھز
 ١٧٦ ¹‾كغم. ملغم  البوتاسيوم الجاھز

 ٤.٢  ¹‾كغم. غم  المادة العضوية
 ٢٨٧ ¹‾كغم. غم  معادن الكاربونات

 ١٣١ ¹‾كغم. غم  الجبس
  اLيونات

 ١٣.٥  ¹־كغم.سنتي مول  الكالسيوم
 ١٠.٧ ¹־كغم.سنتي مول  المغنيسيوم
 ٩.٢ ¹־كغم.سنتي مول  الصوديوم

  مفصوGت التربة
 ٣٧٧ ¹‾كغم. غم   الرمل
 ٣٩٢  ¹‾كغم. غم  الغرين
 ٢٣١  ¹‾كغم. غم  الطين

  مزيجة  نسجة التربة
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  تاثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم                                                                                           نعمه واخرون
 

  بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لماء الري :٢-جدول
  

 القيمة  الوحدة الخاصية
 ٢.١٩ ds.m‾¹ اGيصالية الكھربائيه

PH  ٦.٩  التربة  
 ٠.٣٦ ¹‾لتر.سنتي مول  البوتاسيوم
 ٥.٧٢ ¹‾لتر.سنتي مول الكالسيوم
 ٣.١٥ ¹‾لتر.سنتي مول  المغنسيوم
 ٦.٦٥  ¹‾لتر.سنتي مول  الصوديوم

 ٧.٣٧ ¹‾لتر.سنتي مول  الكلور
 ٠.٠٠ ¹‾لتر.سنتي مول  الكاربونات
 ٦.٨٦ ¹‾لتر.سنتي مول   الكبريتات

 ٢.١٠  ¹‾لتر.سنتي مول   البيكاربونات

  
  :الصفات المدروسة 

  

ت±±±م تحدي±±±د عش±±±رة نبات±±±ات   : ص���فات النم���و الخض���ري.١
عش±±±وائية م±±±ن الخط±±±وط الوس±±±طية لك±±±ل وح±±±دة تجريبي±±±ة 

  -:لدراسة الصفات التالية
  

عشرة نباتات عشوائية م±ن  تم إختيار : )سم(أرتفاع النبات
الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية لدراسة صفة ارتف±اع 

عن±±د مس±±توى س±±طح النب±±ات وت±±م قياس±±ه م±±ن قاع±±دة النب±±ات 
   .التربة إلى قاعدة السنبلة للفرع الرئيس 

  

 عند اكتمال التزھيرتم قياسھا  : )2سم(مساحة ورقة العلم 
وذل±±ك بحس±±اب مع±±دل مس±±احة ورق±±ة العل±±م لعش±±رة نبات±±ات 
عشوائية م±ن الخط±وط الوس±طية لك±ل وح±دة تجريبي±ة وف±ق 

   -:المعادلة التالية

       أقص±ى ع±رض لھ±ا    × طول الورقة ) = 2سم(مساحة ورقة العلم 
                                  ×0.95     

)Thomas  H.  ،1975 (  
  

ت±±م تق±±ديره م±±ن ) : ¹‾ھ±±ـ. ط±±ن(  الم±±ادة الجاف±±ةحاص±±ل       
وزن النباتات المحص±ودة م±ن مس±احة المت±ر المرب±ع نفس±ھا 

اصل وح±ول عل±ى أس±اس   ــ±ـالح مكون±ات المأخوذة لدراس±ة
  ) . ¹‾ھـ.طن ( 
  

م±±ن قاع±±دة الس±±نبلة ال±±ى نھاي±±ة  ق±±يس ) :س��م( ط��ول الس��نبلة
الطرفي±±±ة  كمع±±±دل لعش±±±ر س±±±نابل م±±±ن الخط±±±وط  الس±±±نيبلة

  .الوسطية لكل وحدة تجريبية وعند النضج التام للمحصول
  

ت±م حص±اد مس±احة عند النضج الت±ام  :مكونات الحاصل  2.
مت±±ر مرب±±ع م±±ن الخط±±وط الوس±±طية لك±±ل وح±±دة تجريبي±±ة 

  -:لدراسة الصفات اÆتية
  

 حسب ع±دد الس±نابل لمجموع±ة النبات±ات : 2م/ عدد السنابل
المحصودة من مساحة المتر المربع الواحد من الخط±وط 

  .الوسطية 
  

 10حسب كمعدل لعدد الحبوب ف±ي  :سنبلة/ عدد الحبوب 
  .سنابل لكل وحدة تجريبية 

  

أخ±ذت عين±ة عش±وائية مكون±ة م±ن  ):غم(حبة  1000وزن 
حب±±ة م±±±ن حب±±±وب الس±±±نابل المحص±±±ودة لك±±±ل وح±±±دة  1000

  .تجريبية وتم قياس وزنھا 

م±±±ن النبات±±±ات الت±±±ي حص±±±دت م±±±ن :  الحاص���لص���فات . ٣
الخط±±±وط الوس±±±طية والت±±±ي س±±±بق أن ق±±±يس فيھ±±±ا ص±±±فات 

  :مكونات الحاصل تم تقدير الصفات الحاصل التالية 
  

تق±ديره عل±ى أس±اس وزن ت±م  ) :¹‾ھـ. طن(حاصل الحبوب 
المحص±±ود م±±ن ك±±ل  لمس±±احة المت±±ر المرب±±ع) غ±±م(الحب±±وب 

  .  ¹‾ھـ. وحدة تجريبية ثم حول الوزن الى طن
  

ت±±±م تق±±±ديره م±±±ن وزن  ) :¹‾ھ���ـ. ط���ن( الحاص���ل الب���ايلوجي
النبات±±±ات المحص±±±ودة م±±±ن مس±±±احة المت±±±ر المرب±±±ع نفس±±±ھا 

( الحاص±ل وح±ول عل±ى أس±اس  مكون±ات المأخوذة لدراس±ة
( وال±±ذي تض±من وزن الم±±ادة الجاف±ة الكلي±±ة ) . ھكت±ار/ ط±ن

  ) .قش + سنابل 
  

تم إضافة وزن الحب±وب إل±ى حاص±ل  ) :%(دليل الحصاد 
   -:المادة الجافة وحسب دليل الحصاد وفق المعادلة اÆتية 

 
  وزن الحبوب                                   

    100×   ---------------------=   دليل الحصاد    
  الحاصل البايولوجي                              

     
 النتائج والمناقشة

  

تأثيرالتغذي��ة الورقي��ة بالبوتاس��يوم ف��ي بع��ض .١
  :صفات النمو الخضري 

  

أدت إضافة البوتاسيوم  إلى ظھور زي±ادة معنوي±ة ف±ي       
فقد وج±د ت±أثير ) . ٣-جدول(بعض صفات النمو الخضري 

معن±±وي لمص±±در البوتاس±±يوم المس±±تخدم ف±±ي ص±±فة ارتف±±اع 
ى إذ تفوق±±ت كبريت±±ات البوتاس±±يوم بإعطائھ±±ا أعل±±، النب±±ات 

س±±±م فيم±±±ا أعط±±±ت ھيوم±±±ات  ٨٣.٩٦مع±±±دل للص±±±فة بل±±±غ 
وق±د يع±زى س±م   ٧٥.١٣البوتاسيوم معد�ً أق±ل للص±فة بل±غ 

س±±±بب تف±±±وق كبريت±±±ات البوتاس±±±يوم ف±±±ي ھ±±±ذه الص±±±فة إل±±±ى 
الع±الي م±ن عنص±ر البوتاس±يوم مقارن±ةً  بھيوم±ات  امحتواھ

للعم±±ل  ا أكث±±رالبوتاس±±يوم ذات المحت±±وى ا-ق±±ل مم±±ا يؤھلھ±±
كمنش±±±±±ط للعدي±±±±±د م±±±±±ن ا-نزيم±±±±±ات المص±±±±±احبة لتمثي±±±±±ل 

د أن ــ±±±±ـذلك نجـــ±±±±ـول، ات ــــ±±±±ـالكاربوھي±±±±درات ف±±±±ي النب
وتاسيوم ــــــ±±ـد نق±±ص البـــ±±ـمية تختف±±ي عنــــ±±ـادة القــ±±ـالسي
)Lincon and Eduardo  ،2002( . ك±±±ذلك أث±±±رت

مس±±تويات رش البوتاس±±يوم معنوي±±اً ف±±ي ھ±±ذه الص±±فة وحق±±ق 
ول±±±م ) س±±±م٨٣.٦٥(أعل±±±ى مع±±±دل للص±±±فة ) T3(المس±±±توى 

تختل±±ف معنوي±±اً ع±±ن المس±±تويات اÆخ±±رى بإس±±تثناء معامل±±ة 
والت±±±ي اعط±±±ت أدن±±±ى مع±±±دل للص±±±فة بل±±±غ ) T0(المقارن±±±ة
وھ±±±ذه النتيج±±±ة تؤك±±±د معنوي±±±ة ت±±±أثير ال±±±رش . س±±±م  ٧١.٦٦

لم±ا لھ±ذا العنص±ر البوتاسيوم بزي±ادة تركي±ز محل±ول ال±رش 
ارتف±اع النب±ات م±±ن  م±ن دور مھ±م ف±ي زي±±ادة مع±دلالمغ±ذي 

خ±±'ل ت±±أثيره ا�يج±±ابي ف±±ي عملي±±ة انقس±±ام وتوس±±ع الخ'ي±±ا 
لتم±±±دد مث±±±الي للج±±±دار الخل±±±وي الض±±±روري  ت±±±وفيره بفع±±±ل

، ) Mohammad  ،2002( لعمليت±±±ي النم±±±و وا�نقس±±±ام
في تنشيط عدد م±ن ا-نزيم±ات المس±ؤولة  هدورعلى فض'ً 

النب±ات  عن بناء المواد التركيبية التي تدخل ف±ي بن±اء ھيك±ل
)Alex and William  ،2006 . ( كما أثر الت±داخل ب±ين

ع±±املي الدراس±±ة معنوي±±اً ف±±ي ھ±±ذه الص±±فة وحقق±±ت كبريت±±ات 
  دلــأعلى مع) ماء¹‾لتر. غم ٢(وتاسيوم عند المستوى ــالب
  

٢٠١ 



  

ISSN:1994-7801      
  ٢٠١١، ١-العدد، ٣-المجلد                                                                     المجلة العراقية لدراسات الصحراء    

  

 
 

بينم±±ا أعط±±ت معامل±±ة المقارن±±ة ، س±±م ٩٠.٧٠للص±±فة بل±±غ  
أن معنوية التداخل بين  .سم ٧١.٦٦أدنى معدل للصفة بلغ 

ع±±±املي الدراس±±±ة ف±±±ي الص±±±فة انف±±±ة ال±±±ذكر تش±±±ير إل±±±ى أن 
مصدري البوتاسيوم ل±م يكون±ا متش±ابھين م±ن ناحي±ة الت±أثير 

  .تحت تراكيز الرش المختلفة من البوتاسيوم 
كم±±ا ي'ح±±ظ م±±ن نف±±س الج±±دول وج±±ود ت±±أثير معن±±وي       

ة لمصدر السماد البوتاسي المستخدم في صفة مس±احة ورق±
إذ تفوق±±±ت ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم معنوي±±±اً بإعطائھ±±±ا ، العل±±±م 

متفوق±اً ب±ذلك معنوي±±اً  ²س±م٣٠.٢٦أعل±ى مع±دل للص±فة  بل±±غ 
على كبريتات البوتاس±يوم والت±ي اعط±ت مع±د�ً للص±فة بل±غ 

أن ال±±±دور الحي±±±وي ال±±±ذي تلعب±±±ه أحم±±±اض ،  ²س±±±م٢٥.٣٨
ومك ف±±ي نم±±و النب±±ات م±±ن خ±±'ل تثبيطھ±±ا لنش±±اط ـــــ±±ـالھي

IAA Oxidase  مم±ا ي±ؤدي لزي±ادة نش±اط أن±دول ح±امض
الخليك ليشجع نمو النبات كما ان لھا تاثير مش±ابه لھرم±ون 

والذي يش±جع ب±دوره نم±و ) Kim H.  ،2010(ا-وكسين  
المجم±±±وع الج±±±ذري للنب±±±ات ليزي±±±د م±±±ن إمتص±±±اص الم±±±اء 

كم±±ا .  ) Lincon and Eduardo ،2002(والمغ±±ذيات 
معنوي±اً ف±ي مس±احة ورق±ة  أثرت مستويات رش البوتاس±يوم

أعلى ) T3(إذ حقق المستوى العالي من البوتاسيوم ، العلم 
وم±ع انھ±ا ل±م تختل±ف معنوي±اً  ²س±م٢٩.٨٨معدل للصفة بلغ 
إ� ان تفوقھ±±ا ق±±±د وص±±ل إل±±ى ح±±±دود ) T2(م±±ع المس±±توى 

واللذين حققا معد�ً ) T1  ،T0(المعنوية قياساً بالمستويين 
لك±±' المس±±تويين عل±±ى   ²س±±م)٢٥.٣١,٢٦.٧٧(للص±±فة بل±±غ 

أن وف±±رة ھ±±ذا العنص±±ر تج±±در ا-ش±±ارة ھن±±ا إل±±ى . الت±±والي 
المغذي للنبات وبكميات كافية يعد ضرورياً لنموه وتحدي±داً 
فيما يخص دوره في زيادة انقسام وتوسع الخ'ي±ا وتحس±ين 
عم±±ل منظم±±ات النم±±و النباتي±±ة الت±±ي ت±±دخل مباش±±رةً ف±±ي نم±±و 

 ،) Mohammad  ،2002(وتوس±±±ع واس±±±تطالة الخ'ي±±±ا 
ھ±±±±ذا فض±±±±'ً ع±±±±ن دور البوتاس±±±±يوم ف±±±±ي زي±±±±ادة محت±±±±وى 
الكلوروفيل واطالة مدة التزھير وما يترتب عليه من زيادة 
ف±±ي م±±دة ومع±±د�ت النم±±و وم±±ن ث±±م زي±±ادة مع±±د�ت انقس±±ام 

 ،) Lincoin and Eduardo ،2002 (وتوس±ع الخ'ي±ا 
ك±ذلك . كل ھذا ربما عمل عل±ى زي±ادة مس±احة ورق±ة العل±م 

ثر التداخل بين مصدر السماد ومستويات رش البوتاس±يوم أ
إذ حققت ھيوم±ات البوتاس±يوم عن±د ، معنوياً في ھذه الصفة 

المس±±توى الع±±الي م±±ن البوتاس±±يوم أعل±±ى مع±±دل للص±±فة بل±±غ 
فيم±±±ا حقق±±±ت معامل±±±ة المقارن±±±ة أدن±±±ى مع±±±دل   ²س±±±م٣٣.٤١

  . ²سم ٢٥.٣١للصفة بلغت 
حاصل المادة الجافة كما أثر عاملي الدراسة في صفة       
إذ تفوقت كبريتات البوتاسيوم معنوياً وبنسبة زيادة بلغ±ت ، 

وق±د يع±زى الس±بب إل±ى ، عن ھيومات البوتاسيوم %٧.٣٩
-ج±دول(تفوق كبريتات البوتاسيوم في صفة ارتفاع النبات 

ام±ا . مما انعكس بالتالي في زيادة حاصل المادة الجافة ) ٣
وم فق±±±د حق±±±ق المس±±±توى بالنس±±±بة لمس±±±تويات رش البوتاس±±±ي

تفوق ،  ¹‾ھـ.طن) ٩.٠٣(أعلى معدل للصفة ) T3(العالي 
اللذين اعطيا ) T1  ،T0(من خ'له معنوياً على المستويين

لك±±±'  ¹‾ھ±±±ـ.ط±±±ن) ٧.٨١,٨.٠٥(أق±±±ل مع±±±دل للص±±±فة بل±±±غ 
كم±±ا أث±±ر الت±داخل ب±±ين مص±±دري . المس±تويين عل±±ى الت±والي 

إذ ، معنوي±اً ف±ي الص±فة  السماد ومستويات رش البوتاس±يوم
حقق±±±ت كبريت±±±ات البوتاس±±±يوم عن±±±د المس±±±توى الع±±±الي م±±±ن 

بينم±ا ،  ¹‾ھ±ـ.ط±ن ٩.٨٤البوتاسيوم أعلى معدل للصفة بلغ 
 ¹‾ھـ.طن ٧.٨١أعطت معاملة المقارنة أدنى معدل للصفة 

أن ت±±±أثير البوتاس±±±يوم ا-يج±±±ابي ھ±±±و تنش±±±يط العدي±±±د م±±±ن . 
التنفس ويساعد ف±ي  ا�نزيمات التي تساھم في تنظيم عملية

إنت±±اج الطاق±±ة ال'زم±±ة للنب±±ات للقي±±ام بالعدي±±د م±±ن الفعالي±±ات 
فض±±'ً ع±±ن ، ) Allen and David  ،2006(الحيوي±±ة  

دور البوتاس±±يوم ف±±ي زي±±ادة امتص±±اص النب±±ات للعدي±±د م±±ن 
وذل±ك ) N  ،P(العناصر الغذائية �سيما المغذيات الكبرى 
خض±ري للنب±ات من خ'ل دوره في زيادة حجم المجموع ال
 Lincoin and(وبالتالي زيادة امتصاص تل±ك المغ±ذيات 

Eduardo  ،2002 ( والتي تلعب ال±دور الكبي±ر ف±ي زي±ادة
  .حاصل المادة الجافة للنبات 

-ج±دول_فق±د أظھ±ر وفيما يتعلق بص±فة ط±ول الس±نبلة       
وجود ت±اثير معن±وي لمص±در البوتاس±يوم المس±تخدم ف±ي ) ٣

كبريت±±ات البوتاس±±يوم أعل±±ى مع±±دل إذ حقق±±ت ، ھ±±ذه الص±±فة 
س±±م متفوق±±ة ب±±ذلك معنوي±±اً عل±±ى ھيوم±±ات ٨.١٥للص±±فة بل±±غ 

  . س±م 7.41البوتاسيوم والتي أعطت معد�ً أق±ل للص±فة بل±غ 
كذلك أثرت مستويات رش البوتاسيوم معنوياً في ھ±ذه       

الصفة  وحقق المستوى العالي من البوتاسيوم أعل±ى مع±دل 
) T1  ،T0(نوي±±اً عل±±ى المس±±تويينللص±±فة متفوق±±اً ب±±ذلك مع

ع±±±±±±ن %) ٢٤.٠٨، ١٧.٩٠%(وبنس±±±±±±بة زي±±±±±±ادة بلغ±±±±±±ت 
ل±م يظھ±ر للت±داخل ب±±ين . المس±تويين الس±ابقين عل±ى الت±والي 

  . عاملي الدراسة أي تأثير معنوي ف±ي ص±فة ط±ول الس±نبلة 
ال±ذي ت±زامن م±ع  المغذيأن وقت إضافة ھذه العنص±ر      

ساعد في خلق ) بطانمرحلة ال(بداية مرحلة تطور السنبلة 
 ا�م±±دادح±±افٍز أفض±±ل لنم±±و وتط±±ور الس±±نبلة كنتيج±±ة لت±±وافر 

ف±ي  المغذيدور ھ±ذه العنص±رو المس±تمر م±ن جھ±ة غذائيال
مم±±ا  م±±ن جھ±±ة أخ±±رى رف±±ع كف±±اءة عملي±±ة التمثي±±ل الض±±وئي

شجع على نمو أفض±ل للس±نبلة انعك±س بش±كل واض±ح عل±ى 
                                                   .العنصر المغذي زيادة طولھا مع زيادة مستويات 

  
تأثيرالتغذية الورقية بالبوتاسيوم في مكون�ات . ٢

  :  الحاصل 
  

إل±±±ى وج±±±ود ت±±±أثير معن±±±وي ) ٤-ج±±±دول(تب±±±ين نت±±±ائج       
إذ  ²م/لمصدر البوتاسيوم المستخدم ف±ي ص±فة ع±دد الس±نابل

معنوي±±±±±اً عل±±±±±ى كبريت±±±±±ات  تفوق±±±±±ت ھيوم±±±±±ات البوتاس±±±±±يوم
أن تف±±±±وق % . ٧.٥٤البوتاس±±±±يوم وبنس±±±±بة زي±±±±ادة بلغ±±±±ت 

ھيومات البوتاسيوم في ھذه الصفة قد يعود إلى تفوقھ±ا ف±ي 
مم±ا س±اعد ف±ي رف±ع كف±اءة ) ٣-ج±دول(مساحة ورق±ة العل±م 

كم±±±±ا أث±±±±رت مس±±±±تويات رش . عملي±±±±ة التمثي±±±±ل الض±±±±وئي 
البوتاس±±±±±يوم معنوي±±±±±اً ف±±±±±ي الص±±±±±فة إذ تف±±±±±وق المس±±±±±توى 

بإعط±±±±±±اء أعل±±±±±±ى مع±±±±±±دل للص±±±±±±فة بلغ±±±±±±ت ) T3(ثال±±±±±±ثال
الل±ذين ) T1  ،T0(مقارنةً  بالمس±تويين ،  ²م/سنبلة٤١١.٢

لك±±±'   ²م/س±±±نبلة)٣٧٢.٢، ٣٨٤.٥(أعطي±±±ا مع±±±دل للص±±±فة 
وق±±د يع±±زى س±±بب زي±±ادة ع±±دد . المس±±تويين عل±±ى الت±±والي 

إل±±ى ان  البوتاس±±يومم±±ع زي±±ادة مس±±تويات رش  ²م/الس±±نابل
وم±±ا لھ±±ا م±±ن المراح±±ل الحرج±±ة ا�ض±±افة المتزامن±±ة ل±±ه م±±ع 

فع±±ل ف±±ي تحس±±ين ف±±رص النم±±و م±±ن خ±±'ل زي±±ادة محت±±وى 
فض±±'ً ع±±ن إطال±±ة م±±دة النم±±و ، ا-وراق م±±ن الكلوروفي±±ل 

والت±±ي تعن±±ي بمجموعھ±±ا خل±±ق مص±±در ك±±فء ، الخض±±ري 
�عت±±راض الض±±وء ورف±±ع كف±±اءة عملي±±ة التمثي±±ل الض±±وئي 

ي±±داً وم±±ن ث±±م زي±±ادة ن±±واتج التمثي±±ل ، كم±±ا أن للبوتاس±±يوم تحد
دوراً مھماً في عملي±ة الت±وازن الھرم±وني ب±ين ا-وكس±ينات 

٢٠٢ 
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 )Lincoin and Eduardo  ،2002( والس±±ايتوكانينات
وھذا ربما خلق فرصة باتجاه تقليل السيادة القمي±ة وم±ن ث±م 

 . خص±بةالعدد من السنابل أكبر  زيادة مقدرة النبات �نتاج
ات الرش أيضاً أثر التداخل بين مصدر البوتاسيوم ومستوي

معنوي±±±اً ف±±±ي الص±±±فة إذ حقق±±±ت ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم عن±±±د 
المس±±±توى الع±±±الي م±±±ن ال±±±رش أعل±±±ى مع±±±دل للص±±±فة بل±±±غ 

متفوق±±±ة ب±±±ذلك معنوي±±±اً عل±±±ى كبريت±±±ات   ²م/س±±±نبلة٤٢٩.٩
وال±±ذي حق±±ق ) T1(البوتاس±±يوم المعام±±ل بالمس±±توى ا-ول 

  . ²م/سنبلة٣٦٣.٠أدنى معدل للصفة بلغت 
البوتاس±±يوم المس±±تخدمة  ف±±ي ك±±ذلك أختلف±±ت  مص±±ادر       

إذ تفوق±ت ، س±نبلة معنوي±اً /التاثير على ص±فة ع±دد الحب±وب
ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم بأعطائھ±±±ا أعل±±±ى مع±±±دل للص±±±فة بل±±±غ 

سنبلة بينما اعطت  كبريتات البوتاسيوم مع±د�ً /حبة٤١.١٢
كم±ا أث±رت مس±تويات ، س±نبلة /حب±ة٣٨.٣٤أقل للص±فة بل±غ 

) T3(وحق±ق المس±توى رش البوتاسيوم معنوياً ف±ي الص±فة 
س±±نبلة متفوق±±اً ب±±ذلك معنوي±±اً عل±±ى /حب±±ة٤٢.٢٣مع±±د�ً بل±±غ 
والل±±ذين اعطي±±ا مع±±د�ً اق±±ل للص±±فة ) T1  ،T0(المس±±تويين 

س±±±±نبلة  لك±±±±' المس±±±±تويين عل±±±±ى /حب±±±±ة) ٣٩.٠٥,٣٥.٩٧(
ف±±ي ح±±ين ل±±م يبل±±غ تف±±وق المس±±توى الع±±الي ح±±دود . الت±±والي 

�ً بل±±±غ ال±±±ذي حق±±±ق مع±±±د) T2(المعنوي±±±ة قياس±±±اً بالمس±±±توى 
   .سنبلة /حبة٤١.٦٧
ان سبب تفوق المستوى العالي من الرش بالبوتاس±يوم       

منھا م±ا ، السنبلة راجع لعدة أسباب /في صفة عدد الحبوب
يتعل±±ق بإرتب±±اط ھ±±ذه الص±±فة ال±±ى ح±±ٍد م±±ا م±±ع مس±±احة ورق±±ة 

كذلك فان ال±دور ال±ذي يؤدي±ه البوتاس±يوم )  ٣-جدول(العلم 
ثي±±ل الض±±وئي يزي±±د م±±ن ن±±واتج ف±±ي رف±±ع كف±±اءة عملي±±ة التم

فر فرص±±ة مناس±±بة لتقلي±±ل حال±±ة ا�جھ±±اض ف±±ي ي±±والتمثي±±ل و
الزھيرات بفعل تقليل حالة التنافس فيم±ا بينھ±ا عل±ى المن±تج 
الغذائي ، كما ان الدور ا�يجابي ال±ذي يق±وم ب±ه البوتاس±يوم 
تحديداً في عملية التوازن الھرموني ربم±ا ي±ؤثر ايجاب±اً ف±ي 

رات  ك±±±±ل ھ±±±±ذا ربم±±±±ا ك±±±±ان س±±±±بباً  عملي±±±±ة تط±±±±ور الزھي±±±±
اشراً دف±±±±ع باتج±±±±اه زي±±±±ادة ع±±±±دد حب±±±±وب الس±±±±نبلة ــــ±±±±ـمب
)Lincoin and Eduardo  ،2002 . ( كما أث±ر الت±داخل

ب±±±ين ع±±±املي الدراس±±±ة معنوي±±±اً ف±±±ي ھ±±±ذه الص±±±فة وحقق±±±ت 
مع±±د�ً بل±±غ ) T2(ھيوم±±ات البوتاس±±يوم عن±±د مس±±توى ال±±رش 

س±±±نبلة متفوق±±±ة ب±±±ذلك معنوي±±±اً عل±±±ى معامل±±±ة /حب±±±ة٤٤.٦٩
 ٣٥.٩٧المقارن±±±±±ة والت±±±±±ي أعط±±±±±ت مع±±±±±د�ً للص±±±±±فة بل±±±±±غ 

  .سنبلة  /حبة
حب±±±ة فق±±±د تفوق±±±±ت  ١٠٠٠أم±±±ا بالنس±±±بة لص±±±±فة وزن       

ھيومات البوتاس±يوم بأعطائھ±ا أعل±ى مع±دل معن±وي للص±فة 
كم±ا % ٧.٤٢وبنسبة زيادة عن كبريتات البوتاسيوم بلغ±ت 

ش البوتاسيوم معنوياً في الصفة وأعطى أثرت مستويات ر
ومع ان تفوقه لم يصل إلى ، غم )٣٣.٥٦(المستوى العالي 

وال±ذي حق±ق مع±د�ً ) T2(حدود المعنوي±ة قياس±اً بالمس±توى 
إ� ان ك±±' المس±±تويين تفوق±±ا معنوي±±اً ، غ±±م ٣٢.٤٩أق±±ل بل±±غ 

اللذين حقق±ا مع±د�ً للص±فة ) T1  ،T0(مقارنةً  بالمستويين 
    .غم لك' المستويين على التوالي ٢٦.٧٩،  ٢٩.٦٧بلغ 
أش±±±±±ارت العدي±±±±±د م±±±±±ن نت±±±±±ائج الدراس±±±±±ات إل±±±±±ى دور       

الض±±وئي  عنصرالبوتاس±±يوم ف±±ي رف±±ع كف±±اءة عملي±±ة التمثي±±ل
 . زي±±ادة ن±±واتج التمثي±±ل المتحرك±±ة باتج±±اه المص±±ب  وم±±ن ث±±م

أيض±±اً تفوق±±ت ھيوم±±ات البوتاس±±يوم معنوي±±اً عن±±د المس±±توى 
غ±±م  قياس±±اً ٣٤.٩٨مع±±دل للص±±فة بل±±غ  ب±±أعلى) T3(الع±±الي 

بمعامل±±±±ة المقارن±±±±ة والت±±±±ي أعط±±±±ت ادن±±±±ى مع±±±±دل للص±±±±فة 

وق±د يع±زى الت±داخل بالدرج±ة الرئيس±ية إل±ى  .غم )٢٦.٧٩(
إخت'ف تأثير كل مصدر من مصادر البوتاسيوم المستخدم 

  .في الدراسة بإخت'ف مستويات الرش 
  
تأثيرالتغذي��ة الورقي��ة بالبوتاس��يوم ف��ي بع��ض . ٣

  :  ات الحاصل صف
  

إل±ى أن مص±در البوتاس±يوم ) ٥-ج±دول(نتائج أظھرت       
إذ ، المستخدم كان له أثر معنوياً في صفة حاصل الحب±وب 

تفوق±±±ت ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم وبنس±±±بة زي±±±ادة معنوي±±±ة ع±±±ن 
أن تف±وق ھيوم±ات % . ١٨.٣٣كبريتات البوتاس±يوم بلغ±ت 

ف±±ي حاص±±ل الحب±±وب ق±د يع±±زى إل±±ى تفوقھ±±ا ف±±ي  البوتاس±يوم
ومعظ±±±م ص±±±فات  )٣-ج±±±دول (ص±±±فة مس±±±احة ورق±±±ة العل±±±م

  ) . ٤-جدول (مكونات الحاصل 
ج±±±اءت ھ±±±ذه النتيج±±±ة منس±±±جمة م±±±ع م±±±ا أش±±±ارت الي±±±ه       

دراس±±ات آخ±±رى بين±±ت دور ھيوم±±ات البوتاس±±يوم ف±±ي رف±±ع 
 &Shaaban وب لمحص±ول الحنط±ةـــــ±ـاصل الحبـــ±ـح

et al.)   ،2009 ( وLaila and Elbordiny)  ،
أما بالنسبة لمس±تويات رش البوتاس±يوم فق±د حق±ق ) . 2009

أعل±±±±±ى مع±±±±±دل للص±±±±±فة بلغ±±±±±ت ) T3(المس±±±±±توى الع±±±±±الي 
،  T1(متفوقاً بذلك معنوياً على المس±تويين  ¹ˉھـ.طن٥.٦٤
T0 ( اللذين أعطيا معد�ً للصفة بل±غ)ط±ن ) ٤.٥٣,٣.٧٥ .
إن زي±±±ادة حاص±±±ل . لك±±±' المس±±±تويين عل±±±ى الت±±±والي  ¹ˉھ±±±ـ

الحب±±±±وب م±±±±ع زي±±±±ادة مس±±±±تويات المحل±±±±ول المغ±±±±ذي م±±±±ن 
البوتاس±±±±يوم يرج±±±±ع بالدرج±±±±ة ا-س±±±±اس ال±±±±ى زي±±±±ادة ع±±±±دد 

 حب±±±±ة١٠٠٠الس±±±±نبلة ووزن/عـ±±±±ـدد الحب±±±±وب،  ²م/الس±±±نابل
والذي كان ل±ه ال±دور الفع±ال ف±ي رف±ع حاص±ل ) ٤- جدول(

  . في وحدة المساحة  الحبوب لمحصول الحنطة
كما ان التداخل ب±ين ك±' ع±املي الدراس±ة ك±ان ل±ه أث±ر       

إذ حقق±±±±ت ھيوم±±±±ات البوتاس±±±±يوم ، معن±±±±وي ف±±±±ي الص±±±±فة 
أعل±±ى مع±±دل للص±±فة بل±±غ )  T3(المتداخل±±ة م±±ع المس±±توى 

ف±ي ح±ين أعط±ت معامل±ة المقارن±ة أدن±ى  ¹‾ھ±ـ. طن  ٦.١٤
  .  ¹‾ھـ.طن) ٣.٧٥(معدل للصفة 

بة لصفة الحاصل البايلوجي فبالرغم من عدم أما بالنس      
وجود تأثير معنوي لمصدر البوتاسيوم المستخدم والتداخل 

إ� ان الت±±±±±أثير المعن±±±±±وي ، ب±±±±±ين ك±±±±±' ع±±±±±املي الدراس±±±±±ة 
فق±±±±د حق±±±±ق ،  لمس±±±±تويات رش البوتاس±±±±يوم ك±±±±ان واض±±±±حاً 

المس±±توى الع±±الي م±±ن البوتاس±±يوم أعل±±ى مع±±دل للص±±فة بل±±غ 
ب±ذلك معنوي±اً عل±ى المس±تويين  متفوق±اً   ¹‾ھ±ـ.طن) ١٤.٦٧(
)T1  ،T0 ( الل±±±±±ذين اعطي±±±±±ا مع±±±±±د�ً أق±±±±±ل للص±±±±±فة بل±±±±±غ
   .على التوالي   ¹‾ھـ. طن ) ١٢.٥٨,١١.٥٥(

ھو حصيلة لكل بايلوجي من المعروف ان الحاصل الف      
وان ا-س±±باب الم±ادة الجاف±ة م±ن حاص±ل الحب±وب وحاص±ل 

الت±±ي ت±±ؤدي لزي±±ادة ھ±±ذه المكون±±ات س±±وف تعم±±ل بك±±ل تأكي±±د 
، وعليه فأن دورالبوتاسيوم  بايلوجيعلى زيادة الحاصل ال

المبين آنفاً في زي±ادة مكون±ات حاص±ل الحب±وب دف±ع لزي±ادة 
حاص±±±ل الحب±±±وب نفس±±±ه وان فعلھ±±±ا ف±±±ي ت±±±وفير ا-س±±±باب 

دف±±ع  المؤدي±±ة لزي±±ادة ارتف±±اع النب±±ات ومس±±احة ورق±±ة العل±±م
، وبزيادة ھذين المكونين  المادة الجافةباتجاه زيادة حاصل 

الحاص±±±±ل  ادى إل±±±±ى زي±±±±ادة) لم±±±±ادة الجاف±±±±ةالحب±±±±وب وا(
  . بايلوجيال

كم±±ا س±±لك ع±±املى الدراس±±±ة والت±±داخل بينھم±±ا س±±±لوكاً       
فقد أث±ر مص±در ) ٥-جدول (معنوياً في صفة دليل الحصاد 
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إذ حققت ھيومات ، الصفة  البوتاسيوم المستخدم معنوياً في
ف±ي ح±ين % ٣٨.٨٣البوتاسيوم أعل±ى مع±دل للص±فة بلغ±ت 
ولق±د ، %) ٣٤.٠٢(حققت كبريت±ات البوتاس±يوم مع±د�ً اق±ل

موض±±حاً دور ) Shaaban& et al.  ،2009(أش±±ار 
  . ھيومات البوتاسيوم في رفع نسبة دليل الحصاد 

معنوياً في  كذلك أثرت مستويات رش البوتاسيوم      
) T3(الصفة وفيھا حقق المستوى العالي من البوتاسيوم 

مقارنة بعدم رش % ٣٨.٤٢أعلى معدل للصفة بلغ 
والذي أعطى معد�ً أقل ) T0(البوتاسيوم 

تفوق  ويمكن القول أن السبب في%) . ٣٢.٤١(للصفة
   في الى تفوقھا أص'ً يعود  لبوتاسيومل المذكورة ستوياتالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ستوياتمما يعني ان الم، بايلوجي وال الحبوب يحاصل
وفرت فرصة أفضل للنمو انعكس بشكل واضح  المذكورة

الى زيادة في تراكم  أدىمما  الخضريعلى صفات النمو
نقل ھذه المواد من  فيالمادة الجافة ومن ثم كفاءة اكبر 

) المصب(باتجاه الحبوب ) المصدر(أماكن تصنيعھا 
وقدرة المصب على استيعاب المصّدر من المواد بفعل ما 

من دور في زيادة نواتج التمثيل وكفاءة  ا العنصرھذ ؤديهت
اثر التداخل بين ك' عاملي الدراسة معنوياً  كما .إنتقالھا 

م عند المستوى في الصفة وحققت ھيومات البوتاسيو
)T3 ( قياساً بمعاملة %  ٤٢.٦٩أعلى معدل للصفة بلغ

  % .٣٢.٤١المقارنة والتي أعطت أدنى معدل للصفة بلغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم في بعض صفات النمو الخضري: ٣-جدول
  

الصفات          
  المعام^ت

  )²سم(مساحة ورقة العلم   )سم(ارتفاع النبات
. طن(حاصل المادة الجافة 

  )¹‾ھـ
  )سم(طول السنبلة 

مستويات رش 
  البوتاسيوم

K1 K2 Mean K1 K2 Mean K1 K2 Mean K1 K2 Mean 

T 0 71.66  71.66  71.66 25.31  25.31  25.31 7.81  7.81  7.81 7.06  7.06  7.06 
T 1 84.89 75.72 80.31 23.66 29.88 26.77 8.20 7.90  8.05 7.84 7.02 7.43 
T 2 90.70 74.42 82.56 26.18 32.44 29.31 9.05 8.55 8.80 8.35 7.40 7.88 
T 3  88.59  78.71 83.65 26.36 33.41 29.88 9.84 8.22 9.03 9.36 8.16 8.76 

Mean 83.96 75.13   25.38 30.26  8.72  8.12  8.15 7.41  
 L.S.Dقيمة 

عند مستوى 
 0.05احتمال 

K=3.773      T=5.336   
K×T=7.547       

K=1.202      T=1.699   
K×T=2.403       

K=0.4067  T=0.5752  
 K×T=0.8134      

 K=0.689  T=  0.975 
K×T=N.S        

  تأثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم في بعض صفات الحاصل : ٥-جدول
  

  

الصفات           
  المعام^ت

  (%)دليل الحصاد  )¹‾ھـ. طن(الحاصل البايلوجي  )¹‾ھـ. طن(حاصل الحبوب 

مستويات رش 
  البوتاسيوم

K1 K2 Mean K1 K2 Mean K1 K2 Mean 

T 0 3.75 3.75  3.75  11.55 11.55 11.55 32.41 32.41 32.41 
T 1 4.05 5.01 4.53 12.25 12.91 12.58 34.36 38.82 36.59 
T 2 4.73 6.02 5.38 13.58 14.57 14.08 35.15 41.40 38.28 
T 3 5.15 6.14 5.64 14.98 14.36 14.67 34.14 42.69 38.42 

Mean 4.42 5.23  13.09  13.35  34.02 38.83  
 L.S.Dقيمة 

عند مستوى 
 0.05احتمال 

K=0.2992            T=0.4231  
K×T=0.5984 

K=N.S                   T=0.777  
K×T=N.S 

K=2.020                T=2.857  
K×T=4.041 

 

٢٠٤ 



  

  تاثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم                                                                                           نعمه واخرون
 

  :ا�ستنتاجات
 

تب±±±ين النت±±±ائج ان كبريت±±±ات البوتاس±±±يوم ك±±±ان لھ±±±ا ال±±±دور -١
ارتفاع (ا-كبر في تحسين بعض صفات النمو الخضري 

إ� إنن±ا ، ) حاص±ل الم±ادة الجاف±ة وط±ول الس±نبلة، النبات 
نج±±±د ب±±±أن ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم ق±±±د تمي±±±زت ف±±±ي تحس±±±ن 

مساحة (حاصل الحبوب وأكثر الصفات المؤثرة فيه مثل 
س±±±نبلة /ع±±±دد الحب±±±وب،  ²م/ع±±±دد الس±±±نابل، ورق±±±ة العل±±±م 

ان تف±±±وق ھيوم±±±ات البوتاس±±±يوم ف±±±ي ) . حب±±±ة1000ووزن
صفة دليل الحص±اد يفس±ر ھ±ذه النتيج±ة فف±ي الوق±ت ال±ذي 
لعب±±±ت في±±±ه كبريت±±±ات البوتاس±±±يوم دوراً ممي±±±زاً ف±±±ي بن±±±اء 

إ� ان مس±±±توى تمثيلھ±±±±ا للم±±±±واد ، المجم±±±وع الخض±±±±ري 
النمو التكاثري كان أقل قياس±اً بمس±توى الغذائية في طور 

 .تمثيل  ھيومات البوتاسيوم لتلك المواد 
ان التغذية الورقية بالبوتاسيوم وبالمستويات العالية من±ه -٢

، قد حقق±ت تحس±ناً ملحوظ±اً ف±ي ص±فات النم±و الخض±ري 
مكون±±ات الحاص±±ل فض±±'ً ع±±ن رف±±ع مس±±توى ا�نت±±اج ف±±ي 

  .وحدة المساحة 
 

  :المصادر العربية
  

عصام خضير وأحمد مدلول الكبيسي وياس خضير ، الحديثي - ١
تقانات الري الحديثة ومواضيع أخرى في . ٢٠١٠،الحديثي 

جامعة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المسألة المائية 
 . ٢٧٥ص.ع. كلية الزراعة . ا�نبار 

ض إدارة البوتاسيوم في بع.  ٢٠٠٩،أحمد فرحان مصلح ، العنزي - ٢
رسالة . ترب غرب العراق وع'قتھا بنوعية مياه الري 

 .جامعة ا-نبار . كلية الزراعة . ماجستير 
ا�دارة المتكاملة .  ٢٠٠٩،أحمد طارق محمد عبد ، الفھداوي - ٣

لمكافحة ا-دغال في محصول الحنطة باستخدام ا-صناف 
كلية . رسالة ماجستير . ومعد�ت البذار ومعدل رش المبيد 

 .جامعة ا�نبار . راعة الز
جدولة الري . ٢٠٠١،أحمد مدلول وحمد محمد صالح، الكبيسي - ٤

. والتسميد لمحصول الحنطة تحت منظومات الري بالرش 
البرنامج الوطني لتطوير . نشرة صادرة عن وزارة الزراعة 

  .تقانات الري 
نعيم ثاني وحلمي حامد خضير وأحمد عبد الرحيم ، المحمد - ٥

ھيئة المعاھد . ا-حصاء وتخطيط التجارب الزراعية . ١٩٩٢،
 .  ٢٧٠:ع ص . الفنية 

معوقات إنتاج محاصيل . ٢٠٠١،المنظمة العربية للتنمية الزراعية- ٦
 –الخرطوم . الحبوب ا�ستراتيجية في الوطن العربي 
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