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المدتخلص
 الؾاقعة عمى خط. محافغة االنبار-  جامعة االنبار في مشظقة الحامزية التابعة لقزاء الخمادي- ُنفحت تجخبة حقمية في محظة أبحاث كمية الدراعة
160 و80 و0(  لجراسة تأثيخ أربعة مدتؾيات مؽ الدساد البؾتاسي2020-2021  شخقاً خالؿ السؾسؼ الذتؾي لعاـº43  شساال وخط طؾؿº33 عخض

) في صفات الشسؾ والحاصل1- كغؼ ىػ140 و120 و100 و80( ) وأربعة معجالت بحارK %41.5( ) بييئة كبخيتات البؾتاسيؾـ1- ىػK  كغؼ240و
،( وبثالث مكخراتSplit - plots( ) وبتختيب األلؾاح السشذقةR.C.B.D(  استخجـ ترسيؼ القظاعات الكاممة السعذاة.ومكؾناتو لسحرؾؿ الذؾفاف
 كغؼ140  أعيخت نتائج التحميل اإلحرائي تفؾؽ معجؿ البحار.شغمت معجالت البحار األلؾاح الخئيدية وشغمت مدتؾيات الدساد البؾتاسي األلؾاح الثانؾية

)غؼ48.49(  حبة1000 ) ووزف2- دالية ـ297.4(  ارتفاع الشبات وعجد االشظاء وعجد الجاليات: معشؾي ًا في بعض الرفات السجروسة مشيا1-ىػ
 بيشت الشتائج.)1-حبة دالية14.20(  معشؾياً في عجد الحبؾب في الجالية1- كغؼ ىػ120 ( في حيؽ تفؾؽ معجؿ البحار1- طؽ ىػ1.662( وحاصل الحبؾب
)2- دالية ـ310.2(  سؼ) وعجد الجاليات65.32( مداحة رقة العمؼ: معشؾياً في اغمب الرفات السجروسة مشيا1- ىػK  كغؼ160تفؾؽ السدتؾى الدسادي
 أثخ التجاخل بيؽ معجالت البحار والتدسيج. (1- طؽ ىػ1.831(  غؼ) وحاصل الحبؾب52.62(  حبة1000 ) ووزف1- حبة دالية14.72( وعجد الحبؾب
 ىػK كغؼ160 مع السدتؾى الدسادي1- كغؼ ىػ140  إذ حقق معجؿ البحار،البؾتاسي معشؾياً في اغمب الرفات السجروسة
 أعمى1- ىػK كغؼ160  مع مدتؾى الدساد البؾتاسي1-كغؼ ىػ120  وأعظى التجاخل بيؽ معجؿ البحار.)غؼ55.00(  حبة1000 ) ووزف2- شظأ ـ398(
أعمى القيؼ في عجد االشظاء

1-

.)1-حبة دالية17.07( تجاخل معشؾي لعجد الحبؾب

. شؾفاف، حاصل الحبؾب، معجؿ البحار، الدساد البؾتاسي:الكلمات المفتاحية

Effect of Levels of Potassium Fertilizer and Seeding Rates on the Growth and
Yield of Oats Avena Sativa L.
Mohammed R. J. Thmail1, Waleed A. T. El-Fahdawi*2
1
2

Researcher, Department of Field Crop, College of Agriculture, University of Anbar, Iraq.
Assist. Prof., Department of Field Crop, College of Agriculture, University of Anbar, Iraq.

Abstract
A field experiment was carried out at the Research Station of the College of Agriculture-University of Anbar in
Hamidiyah area of Ramadi District-Anbar Governorate and located at 33º north latitude and 43º east longitude,
during the winter season of 2020-2021, to study the effect of four levels of potassium fertilizer (0, 80, 160 and 240
kg K ha-1) In the form of potassium sulfateK2SO4(41.5% K)and four seeding rates(80, 100, 120 and 140 kg ha -1)on
growth, yield and components of oats. The randomised complete block design (RCBD) was used according to the
split-plot arrangement, with three replicates. The main plot was the seeding rates, and the subplots were potassium
fertilizer levels. The results of the statistical analysis showed that the seeding rate exceeded 140kg ha-1 significantly
in some studied traits: height of the plant, number of tiller m-2, number of panicles (297.4 paniclem-2), weight of
1000 grains (48.49 g) and grain yield (1,662 tons ha -1), while the seeding rate120 kg ha-1 was significantly superior
to the number of grains of panicle (14.20 grains panicle-1). The results showed that fertilizer level of 160 kg K ha 1
was significantly superior in most of the studied traits, such as area of flag leaf, number of panicles (310.2
paniclem-2), number of grains (14.72 grain panicle-1), the weight of 1000 grains (52.62 g) and grain yield(1.831 ton
ha-1.The interaction between seeding rate and potassium fertilization significantly affected most of the studied traits.
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The seeding rate achieved 140 kg ha-1 with a potassium fertilizer level of 160 completed the highest values: number
of tillers (398 tillers m-2) and weight of 1000 grains (55.00 g). The interaction between the seeding rate of 120 kg ha1
with level of fertilizer 160 kg K ha-1 had the highest significant overlap of the number of grains (17.07
grainspanicle-1).
Keywords: potassium fertilizer, seeding rate, grain yield, Avena Sativa L.

المقدمة
ُيعػج محرػؾؿ الذػؾفاف ) (Avena Sativa L.مػؽ
محاصػيل الحبػؾب العذبية الحؾليػة ثشائية الغخض التي
تشتسي إلى العائمة الشجيمية  ،Poaceaeولو أىسية
اقترادية عالسيا ،ويدرع عمى نظاؽ واسع لغخض
استخجامو كغحاء لإلنداف أو كعمف لمحيؾاف (Suttie

و ،)2004، Reynoldsإذ لو فؾائج غحائية وصحية عجيجة
الحتؾائو عمى بخوتيشات تساثل البخوتيشات السؾجؾدة في فؾؿ
الرؾيا ( Chenوآخخوف ،)2004،وتحتؾي حبؾب الذؾفاف
عمى كسية مؽ الديت تديج عسا مؾجؾد في الحشظة وعمى

كسية بخوتيؽ ال تقل عسا مؾجؾد في بحور الحشظة ويحتؾي
عمى الشذأ والسشتجات الغحائية السرشعة مؽ بحور الذؾفاف

ذات طاقة غحائية عالية وسيمة اليزؼ (Al-Younis

وآخخوف .)1987 ،فزالً عؽ دورة في تقؾية الجياز

السشاعي واحتؾائو عمى مزادات األكدجة لحساية الخاليا

( Ahmadوآخخوف.)2014 ،

تعاني السحاصيل الحبؾبية بذكل عاـ ومحرؾؿ
الذؾفاف بذكل خاص مؽ مذكمة اضظجاع الشباتات
خرؾصا في معجالت البحار العالية وىحا يؤدي إلى
خدائخ كبيخة في حاصل السحاصيل الحقمية األمخ الحي

يحتؼ عميشا التفكيخ الججي في معالجة ىحه السذكمة
بإجخاءات وعسميات زراعية مشاسبة وكفيمة في تقميل ىحه
الخدائخ ومؽ ىحه العسميات ىي إضافة الدساد البؾتاسي.
أف االتجاه الحجيث لديادة اإلنتاجية في وحجه السداحة ىؾ

االستخجاـ الستؾازف لألسسجة البؾتاسية أي تجدئة األسسجة
البؾتاسية وإضافتيا في أوقات مشاسبة ،ومؽ السعخوؼ أف
الدساد البؾتاسي لو أىسية كبيخة في معغؼ الفعاليات

الحيؾية التي تجخي داخل الشبات ومشيا عسمية التسثيل

الزؾئي وبشاء البخوتيشات وتشذيط ما ال يقل عؽ 80
أنديساً وكحلػ دوره السيؼ في عسمية فتح وغمق الثغؾر ونقل
نؾاتج التسثيل الزؾئي إلى أماكؽ خدنيا ودوره في زيادة
قجرة الشبات عمى تحسل الجفاؼ( Tisdaleوآخخوف،

 ،)1997كسا يداىؼ البؾتاسيؾـ في استظالة الخاليا وزيادة
سسػ الداؽ وبالتالي زيادة مقاومة الشبات لالضظجاع
( Abu-Dhahiو .)1988 ،Al-Younisكسا يسكؽ رفع
الكفاءة اإلنتاجية لمعمف وحاصل الحبؾب الشاتج مؽ زراعة
السحرؾؿ باالستخجاـ األمثل لكسيات البحار والكثافات
الشباتية السشاسبة التي تعتبخ مؽ العؾامل الدراعية السيسة

والسؤثخة في اإلنتاج والشؾعية لسختمف السحاصيل الحقمية.
تعج كسيات البحار مؽ أىؼ العؾامل التي تحجد كفاءة
السحاصيل عمى االستغالؿ األمثل لمسؾارد البيئية مؽ

مرادر السياه واإلضاءة والعشاصخ الغحائية .أف تؾزيع
الشباتات داخل الحقل بذكل مشاسب لو أث اًخ ايجابياٌ في الحج

مؽ التشافذ بيؽ الشباتات وتأثيخىا في الحاصل ومكؾناتو
ألنيا تؤثخ عمى كسية الزؾء الشافح والح اخرة الستاحة

وبالتالي التأثيخ عمى اغمب العسميات الفديؾلؾجية لمشبات

( Turnerوآخخوف .)1999،

وبشاء عمى ما تقجـ نفحت ىحه الجراسة بيجؼ إيجاد
ً
أفزل مدتؾى مؽ الدساد البؾتاسيؾـ أفزل كثافة نباتية
وأفزل تؾليفة بيؽ الدساد البؾتاسي ومعجالت البحار التي
تعظي أفزل نسؾ وحاصل لسحرؾؿ الذؾفاف تحت

عخوؼ التجخبة.
المهاد والطرائق
نفحت تجخبة حقمية خالؿ السؾسؼ الذتؾي لعاـ - 2020
 2021في محظة أبحاث الحامزية التابعة لكمية الدراعة-
39
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جامعة األنبار في مجيشو الخمادي .الؾاقعة عمى خط عخض

طيشية ،والججوؿ ( )1يبيؽ بعض الرفات الفيديائية

 33ºشساال وخط طؾؿ  43ºشخقا ،في تخبة مديجة رممية

الدراعة.

لتخبة

والكيسيائية

قبل

الحقل

جدول  .1نتائج التحليل الفيزيائي والكيميائي لعينة التربة قبل الزراعة
نىع التحليل

نتيجة التحليل

الىحدات

درجة تفاعل التزبة pH

7.7

---

االيصالية الكهزبائيةُ ()EC

1..3

dsm

النتزوجين الجاهز

1..3

ppm

الفسفىر الجاهز

8.1

ppm

البىتاسيىم الجاهز

318.8

ppm

-1

هفصىالت

الزهل

.3.

غن كغن

3-

التزبة

الغزين

36.

غن كغن

3-

الطين

113

غن كغن

3-

هزيجة رهلية طينية

نسجة التزبة

استخجاـ ترسيؼ القظاعات الكاممة السعذاة )(RCBD

األولى بعج  30يؾما مؽ الدراعة (مخحمة البدوغ) والثانية

بتختيب األلؾاح السشذقة وبثالثة مكخرات .تزسشت التجخبة

في مخحمة التدىيخ .وأجخيت كافة العسميات الحقمية مؽ

وضعت في األلؾاح الخئيدية .أما األلؾاح الثانؾية فقج

الرفات اآلتية:

اشتسمت عمى مدتؾيات مؽ الدساد البؾتاسي عمى شكل

ارتفاع الشبات (سؼ) :ىؾ السدافة السحرؾرة بيؽ سظح

كبخيتات البؾتاسيؾـ )K%41.5( K2SO4ىي 80 :و160

التخبة حتى قاعجة الشؾرة الدىخية

وقيدت لعذخة نباتات

بؾتاسيؾـ) .وتست إضافة الدساد البؾتاسي عمى دفعتيؽ

مجرجة.

معجالت بحار ىي  80و 100و  120و  140كغؼ ىػ

1-

،

و 240كغؼ  Kىػ ،1-فزالً عؽ معاممة السقارنة ( 0بجوف
األولى إضافة أرضية بعج 40يؾـ مؽ الدراعة والثانية في

عدؽ وتعذيب وري كمسا دعت الحاجة لحلػ .وتؼ دراسة

عذؾائيا بعج وصؾليا إلى %100تدىيخ باستعساؿ مدظخة
مداحة ورقو العمؼ (سؼ :)2حدبت كستؾسط عذخة أوراؽ

مخحمة التدىيخ .تؼ حخاثة أرض التجخبة حخاثتيؽ متعامجتيؽ

عمسية لمديقاف الخئيدية عشج مخحمة التدىيخ لكل وحجة

القخصية وتؼ تدؾيتيا وتقديسيا إلى  48وحجة تجخيبية

مداحة ورقو العمؼ = طؾؿ ورقة العمؼ  xعخضيا عشج

باستعساؿ السحخاث السظخحي القالب ونعست باألمذاط

وكانت مداحة الؾحجة التجخيبية ( 2*2ـ) تحتؾي عمى 8

تجخيبية وفق السعادلة اآلتية (.)1975 ،Thomas
السشترف  xمعامل الترحيح(.)0.95

خظؾط السدافة بيؽ خط واخخ  25سؼ مع تخؾ مدافة

طء ـ :)2-حدب عجد االشظاء عشج
عجد األشظاء (ش ْ

السؾصي بيا ،إذ أضيف الدساد الفؾسفاتي بييئة DAP

مخبع لكل وحجه تجخيبية.

10سؼ مؽ جيتي األكتاؼ .سسجت ارض التجخبة بالكسيات

مخحمة اكتساؿ التدىيخ مؽ الخظؾط الؾسظية ولسداحة متخ

( )P2O5%46بجفعة واحجة عشج الدراعة خمظاً مع التخبة

عجد الجاليات (دالية ـ :)2-حدبت مؽ نباتات السحرؾدة

( )1995 ،Jadouaكسا أضيف الدساد الشتخوجيشي عمى
ىيئو يؾريا ( (N%46وبسعجؿ  400كغؼ ىػ

1-

(بعج حداب

كسيتو في الدساد الفؾسفاتي )DAPمشاصفة وبجفعتيؽ

في الستخ السخبع الؾسظي لكل وحجة تجخيبية بعج الحراد.
1-

عجد الحبؾب في الجالية (حبة ـ ) :تؼ حدابيا كستؾسط

لعجد الحبؾب لعذخة داليات اختيخت برؾره عذؾائية.
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وزف 1000حبة (غؼ) :قجر وزف إلف حبة برؾرة عذؾائية

عجدىا في وحجة السداحة في معجالت البحار العالية وىحا

مؽ حاصل الحبؾب ضسؽ المؾح التجخيبي الؾاحج باستخجاـ

أدى إلى زيادة استظالة الشباتات لمحرؾؿ عمى الزؾء

السيداف االلكتخوني الحداس بعج تعجيل الؾزف عمى أساس

الكافي ،واتفقت ىحه الشتيجة مع

حاصل الحبؾب (طؽ ىػ :)1-قجر مؽ حراد  1ـ 2مؽ

وججوا إف ارتفاع الشبات يدداد بديادة معجالت البحار .كسا

الخطؾبة .%14

الخظؾط الؾسظية مؽ كل وحجة تجخيبية وتؼ وزنيا بعج

تفخيط الحبؾب بالغخاـ تحؾؿ عمى أساس طؽ ىػ.1-

ما تؾصل إليو Ali

وآخخوف ( )2000و  Soleymaniوآخخوف ( ،)2011إذ
أشارت الشتائج إلى وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ مدتؾيات
الدساد البؾتاسي ،إذأعظى السدتؾى الدسادي  80كغؼ
1-

بعج جسع البيانات السختبظة بالرفات السجروسة جخى

Kىػ

تحميميا إحرائيا ( Al-Rawiو)1980 ،Khalaf Allah

بيشسا أعظت معاممة السقارنة اقل متؾسط الرتفاع الشبات

أجخيت السقارنة بيؽ الستؾسظات الحدابية وفقا الختبار أقل

فخؽ معشؾي L.S.Dعشج مدتؾى احتساؿ ( )0.05باستعساؿ

بخنامج .Genstate

أعمي متؾسط لرفة ارتفاع الشبات بمغ 117.90سؼ،

بمغ  100.75سؼ وقج يعدى سبب زيادة ارتفاع الشبات إلى
إضافة البؾتاسيؾـ وتحفيده لألنديسات داخل الشبات عمى

زيادة الكخبؾىيجرات السرشعة وانتقاليا إلى مؾاقع االستفادة
مشيا ومؽ ثؼ زيادة ارتفاع الشبات وزيادة طؾؿ الدالمية

النتائج والمناقذة

واتفقت ىحه الشتيجة مع  EndrisوMohammed

( )2007و Almubarakوآخخوف ( )2009وAl-

ارتفاع النبات (سم)

تذيخ الشتائج في الججوؿ ( )2إلى وجؾد فخوقات معشؾية

لمكثافات الشباتية والتدسيج البؾتاسي والتجاخل بيشيسا في

ارتفاع الشبات .أوضحت البيانات إف زيادة معجالت البحار
أدت إلى زيادة ارتفاع الشبات ،إذ أعظى معجؿ البحار 140

كغؼ ىػ 1-أعمى متؾسط لرفة ارتفاع الشبات بمغ 113.44
سؼ،بيشسا أعظى معجؿ البحار 100كغؼ ىػ

1-

اقل متؾسط

الرتفاع الشبات بمغ 107.48سؼ .وقج تعدى الديادة في

ارتفاع الشبات إلى زيادة السشافدة بيؽ الشباتات نتيجة لديادة

 (2012( Tamimiو )2013( Al-Jubouriالحيؽ وججوا
إف زيادة مدتؾى الدساد البؾتاسي أدى إلى زيادة معشؾية
في ارتفاع الشبات .أما التجاخل بيؽ معجالت البحار والتدسيج
1-

البؾتاسي فقج تفؾقت التؾليفة ( 80كغؼ  Kىػ × 80كغؼ
1-

ىػ ) في إعظاء أعمى متؾسط الرتفاع الشبات بمغ

 125.37سؼ وبفارؽ معشؾي عؽ بقية التؾليفات ،بيشسا
1-

أعظى معجؿ البحار 100كغؼ  Kىػ مع معاممة السقارنة
اقل متؾسط في ارتفاع الشبات بمغ  98.57سؼ.

جدول .2تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في ارتفاع النبات (سم) لمحرهل الذهفان
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)3-

80

3
83
363
143
الوتىسط
L.S.D 0.05

هعدالت البذار (كغن هـ)3-
120
100

99.57

98.57

99.53

125.37
113.17
108.67
111.69
هعدالت البذار
2.488

109.30
106.47
115.57
107.48

117.43
113.80
109.33
110.03
السواد
3.583

140

الوتىسط

105.33

100.75

119.50
120.53
108.40
113.44
التداخل
6.499

117.90
110.03
113.44
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مداحة ورقه العلم (سم)2

الدببّ في تأثيخ البؾتاسيؾـ في زيادة مداحة أوراؽ العمؼ

تبيؽ الشتائج في الججوؿ ( )3عجـ وجؾد فخوؽ معشؾية

الفعاليات الحيؾية كعسميات
ودوره الفعاؿّ في تشغيؼ معغؼ
ّ
الشسؾ وانقداـ الخاليا وتحديؽ امتراص العشاصخ الغحائية

مدتؾيات الدساد البؾتاسي في صفة مداحة ورقو العمؼ،إذ

 )2012( Al-Tamimiو )2013( Aljubouriاَلحاف

بيؽ معجالت البحار في صفة مداحة ورقة العمؼ .وأشارت
الشتائج في نفذ الججوإللي وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ

تفؾؽ السدتؾى الدسادي  160كغؼ Kىػ

1-

في إعظاء أعمى
2

متؾسط لسداحة ورقة العمؼ بمغ  65.32سؼ  ،بيشسا أعظت
معاممة السقارنة اقل متؾسط بمغ  50.75سؼ ،2ويعدى

وانقداـ

الخاليا

ىحه

واتفقت

الشتيجة

مع

نتائج

تؾصال إلى إف إضافة البؾتاسيؾـ زادت مؽ السداحة
الؾرقية لشبات الحشظة.

جدول  .3تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في مداحة ورقة العلم لمحرهل الذهفان(سم)2
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
3
83
160
240
الوتىسط

80
47.66
61.05
61.28
57.45
56.86
هعدالت البذار
NS

L.S.D 0.05

عدد االشطاء م

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
55.87
45.76
57.68
51.75
74.48
61.23
61.17
50.08
62.30
52.21
السواد
5.765

2-

الوتىسط
50.75
58.25
65.32
56.53

140
53.69
62.51
64.28
57.42
59.48
التداخل
NS

االشظاء مختبط بديادة معجالت البحار في وحجة السداحة.

أعيخت نتائج الججوؿ ( )4وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ

وأعيخت الشتائج في الججوؿ نفدو عجـ وجؾد فخوؽ

في إعظاء أعمى متؾسط لعجد

الشتائج عجـ وجؾد تجاخل معشؾي بيؽ السعامالت إال أف

معجالت البحار لرفة عجد االشظاء ـ ،2إذ تفؾؽ معجؿ
البحار

140كغؼ ىػ

االشظاء ـ

2-

1-

بمغ  371.2شظأ ـ ،2-في حيؽ أعظى

معجؿ البحار 80كغؼ ىػ1-اقل متؾسط ليحه الرفة بمغ

 297.9شظأ ـ ،2-وقج ويعدى ذلػ إلى زيادة معجالت
البحار التي أدت إلى زيادة عجد اإلشظاء في وحجة السداحة
وتتفق

ىحه

الشتائج

مع

Al-Mutairi

()2004

معشؾية بيؽ مدتؾيات التدسيج البؾتاسي .كسا أوضحت

ىشاؾ تسايد عاىخي في االستجابة بيؽ معامالت التجاخل،
إذ أعظت التؾليفة ( 120كغؼ ىػ160 ×1-كغؼ  Kىػ)1-

أعمى متؾسط لعجد االشظاء ـ

2-

بمغ  398.0شظا ـ ،2في

حيؽ أعظت التؾليفة ( 80كغؼ ىػ80 ×1-كغؼ Kىػ )1-اقل
متؾسط

ليحه

الرفة

بمغ

253.3

شظا

ـ.2-

و ،)2013( Ramadhanحيث وججا أف زيادة عجد

جدول  .4تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في عدد االشطاء لمحرهل الذهفان(م)2-
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
0
80
160
240
الوتىسط
L.S.D 0.05

80
275.3
253.3
337.3
325.7
297.9
هعدالت البذار
25.60

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
386.7
374.3
113.1
360.0
319.7
325.3
327.7
398.0
338.8
364.4
السواد
NS

140
385.0
333.7
398.0
368.0
371.2

الوتىسط
355.3
317.1
345.1
354.8

التداخل
NS
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عدد الداليات (دالية م)2-

البؾتاسي لرفة عجد الجاليات بالستخ السخبع لشبات
2-

تذيخ نتائج الججوؿ ( )5وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ

الذؾفاف،إذ بمغ أعمى متؾسط  312دالية ـ

في حيؽ لؼ يغيخ أي تأثيخ معشؾي بفعل التجاخل بيؽ

السقارنة اقل متؾسط ليحه الرفة بمغ  271.2دالية ـ،2-

معجالت البحار ووجؾد تأثيخ معشؾي لسدتؾيات البؾتاسيؾـ
معجالت البحار ومدتؾيات التدسيج البؾتاسي .يتزح مؽ

نتائج الججوؿ ( )5إف معجالت البحار اختمفت معشؾياً فيسا

بيشيا ،أذ أعظى معجؿ البحار  140كغؼ ىػ

1-

أعمى متؾسط

 ،2بيشسا أعظى معجؿ البحار  80كغؼ ىػ

البؾتاسي 160كغؼ  Kىػ ،1-في حيؽ أعظت معاممة
ويعدى سبب زيادة عجد الجاليات إلى دور البؾتاسيؾـ في

تحفيد االنديسات وتذجيع الشسؾ الخزخي وتأخيخ شيخؾخة
االندجة في الشبات .وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تؾصل إليو

-

 )2004(Almaeiniو )2013(Aljubouriالمحاف أكجا إف

اقل متؾسط بمغ

إضافة الدساد البؾتاسي يؤدي إلى زيادة معشؾية في عجد

لرفة عجد الجاليات في الستخ السخبع بمغ 297.4دالية ـ
1-

عشج السدتؾى

 280.8دالية ـ ،2-ويعدى سبب الديادة في عجد الجاليات
إلى أف زيادة معجالت البحار ىي التي أدت إلى زيادة عجد

اإلشظاء ـ(2-ججوؿ  )4والتي انعكدت عمى عجد الجاليات
الستكؾنة وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج التي أكجىا Al-
بيشا
 )2004( Mutairiو  ،(2013) Ramadhanحيث َ

الدشابل لسحرؾؿ الحشظة.
أما تأثيخ التجاخل بيؽ معجالت البحار ومدتؾيات الدساد

البؾتاسي فمؼ يكؽ معشؾياً لرفة عجد الجاليات بالستخ السخبع
إال أف الشتائج أعيخت أف ىشاؾ اختالفات عاىخية بيؽ
1-

معامالت التجاخل ،إذ أعظت التؾليفة ( 140كغؼ ىػ ×
1-

أف زيادة عجد الدشابل في الحشظة مختبط بديادة معجالت

160كغؼ  Kىػ ) أعمى قيسة ليحه الرفة بمغت 319.0

البحار في وحجة السداحة .كسا تبيؽ الشتائج السؾضحة في

عشج

الججوؿ إلى وجؾد تبايؽ معشؾي بيؽ مدتؾيات التدسيج

2-

دالية ـ  ،في حيؽ بمغ اقل متؾسط  264.3دالية ـ
1-

1-

التؾليفة ( 80كغؼ ىػ ×  80كغؼ Kىػ ).

2-

2-

جدول .5تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في عدد الداليات لمحرهل الذهفان (دالية م )
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
0
80
363
143
الوتىسط
L.S.D 0.05

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
274.0
267.7
286.7
296.3
315.7
312.0
301.7
308.0
294.5
296.0
السواد
4.02

80
265.7
264.3
302.0
291.3
280.8
هعدالت البذار
2.78

عدد الحبهب (حبة داليا)1-

بيشت الشتائج السؾضحة في الججوؿ( )6وجؾد تأثيخ معشؾي
لديادة معجالت البحار في صفة عجد الحبؾب بالجاليا إذ بمغ

أعمى متؾسط ليحه الرفة  14.20حبة داليا

1-

عشج معجؿ

البحار  120كغسيػ ،1-فيسا أعظى معجؿ البحار  80كغؼ
ىػ

1-

اقل متؾسط ليحه الرفة بمغ  11.17حبة داليا ، -وقج

يعدى سبب تمػ الديادة إلى زيادة مداحة ورقة العمؼ

(ججوؿ (3وبالتالي زيادة كفاءة مشتجات التسثيل الزؾئي

140
277.3
291.3
319.0
302.0
297.4

الوتىسط
271.2
284.8
312.2
300.8

التداخل
NS

ومؽ ثؼ زيادة عجد الحبؾب بالجاليا ،وتتفق ىحه الشتيجة مع

ما وججه  Aliوآخخوف ( )2010عمى محرؾؿ القسح

و )2013( Aljubouriعمى الحشظة باف زيادة كسيات
البحار تؤدي إلى زيادة معشؾية في عجد الحبؾب.تذيخ
الشتائج السؾضحة في الججوؿ ( )6إلى وجؾد تأثيخ معشؾي
لسدتؾيات التدسيج البؾتاسي لرفة عجد الحبؾب بالجاليا ،اذ

تفؾؽ السدتؾى البؾتاسي 160كغؼ  Kىػ

1-

في إعظاء أعمى

متؾسط لرفة عجد الحبؾب بالجاليا بمغ  14.72حبة
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داليا ،1-في حيؽ أعظت معاممة السقارنة (بجوف بؾتاسيؾـ)

اقل متؾسط بمغ  10.32حبة داليا ،1-وقج يعدى سبب

مدتؾيات الدساد البؾتاسي تؤدي إلى زيادة مؽ عجد

الحبؾب بالدشبمة .أما عؽ تأثيخ التجاخل فقج تبيؽ تفؾؽ

الديادة في عجد الحبؾب بالجاليا إلى دور عشرخ البؾتاسيؾـ

التؾليفة ( 120كغؼ ىػ 160×1-كغؼ  Kىػ )1-معشؾيا في

اليخمؾنات الشباتية التي ليا دور في تظؾيخ وتكؾيؽ

17.07حبة داليا1-في حيؽ أعظى معجؿ البحار  80كغؼ

الدىيخات وإخرابيا وىحه الشتيجة تتفق مع ما بيشو

ىػ

مع معاممة السقارنة اقل متؾسط بمغ  9.67حبة

 )2004( Almaeiniو )2013( Aljubouriباف زيادة

داليا .

في زيادة عجد الحبؾب مؽ خالؿ زيادة الشسؾ والديظخة عمى

تحقيق أعمى متؾسط لرفة عجد الحبؾب بالجاليا بمغ
1-

1-

1-

جدول  .6تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في عدد الحبهب لمحرهل الذهفان(حبة داليا )
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
3
80
160
240
الوتىسط
L.S.D 0.05

80
10.00
10.43
14.50
9.73
11.17
هعدالت البذار
0.999

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
11.07
9.67
14.00
10.13
17.07
15.07
14.67
11.10
14.20
11.49
السواد
0.873

وزن 1000حبة (غم)

الوتىسط
10.32
12.33
14.72
12.50

160
10.53
14.77
12.27
14.50
13.02
التداخل
1.714

بيشت نتائج في الججوؿ ( )7إلى وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ

تذيخ نتائج الججوؿ ( )7وجؾد اختالؼ معشؾي بيؽ

مدتؾيات التدسيج البؾتاسي لرفة وزف 1000حبة ،إذ

بتحقيق أعمى متؾسط لرفة وزف 1000حبةالحي بمغ

متؾسط لرفة وزف 1000حبة بمغ  52.62غؼ في حيؽ

 48.49غؼ ،الحي لؼ يختمف معشؾياً عؽ معجؿ البحار
120كغؼ ىػ 1-الحي أعظى  47.13غؼ ،في حيؽ أعظى

الرفة بمغ  38.54غؼ ،وربسا يعدى سبب الديادة في وزف

الحي لؼ يختمف معشؾياً عؽ معجلي البحار 100و120كغؼ

وتأخيخ مجة امتالء الحبة عؽ طخيق تأخيخ شيخؾخة الشبات

معجالت البحار ،إذ تفؾؽ معجؿ البحار  140كغؼ ىػ

1-

معجؿ البحار 80كغؼ ىػ1-أقل الستؾسظات بمغ 44.28غؼ
ىػ ،1-وتتفق ىحه الشتيجة مع ما أشار إليو Baloch

وآخخوف ( )2010عمى محرؾؿ الحشظة وAbdelkarim
وآخخوف ( )2015عمى القسح الذيمسي.

تفؾؽ السدتؾى الدسادي 160كغؼ  Kىػ1-في تحقيق أعمى
أعظت معاممة السقارنة (بجوف بؾتاسيؾـ) اقل متؾسط ليحه

1000حبة إلى فعالية ودور البؾتاسيؾـ في الشسؾ الخزخي

وزيادة مداحة ورقو العمؼ التي تديج مؽ كسية السؾاد
السرشعة والسشقؾلة إلى السرب (الحبؾب بالجالية) وتتفق
ىحه

الشتيجة

مع

الشتائج

جدول .7تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في وزن  1000حبة لمحرهل الذهفان(غم)
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
0
80
160
240
الوتىسط
L.S.D 0.05

80
34.03
50.50
52.96
39.64
44.28
هعدالت البذار
3.178

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
36.79
39.67
49.41
40.23
52.33
50.21
49.98
47.44
47.13
44.38
السواد
3.647

140
43.67
49.43
55.00
45.87
48.49
التداخل
6.893

التي

أشار

إلييا

الوتىسط
38.54
47.39
52.62
45.73
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 (2002( Al-Aloosyو )2012( Al-Tamimiباف

معشؾي إلضافة مدتؾيات التدسيج البؾتاسي لرفة حاصل

الحبؾب.

تحقيق أعمى متؾسط لرفة حاصل الحبؾب بمغ

التدسيج بعشرخ البؾتاسيؾـ يؤدي إلى زيادة معشؾية لؾزف

الحبؾب ،اذ تفؾؽ السدتؾى الدسادي 160كغؼ  Kىػ1-في

أما عؽ تأثيخ التجاخل فقج بيؽ الججوؿ ( (7تفؾقت

1.831طؽ ىػ ػ ،1في حيؽ أعظت معاممة السقارنة (بجوف

بقية التؾليفات بإعظاء أعمى متؾسط لرفة وزف 1000حبة

زيادة حاصل الحبؾب إلى دور البؾتاسيؾـ في زيادة صفات

مع

الشسؾ كسداحة ورقة العمؼ وبالتالي يشعكذ إيجابيا عمى

التؾليفة ) 120كغؼ ىػ 160×1-كغؼ Kىػ )1-معشؾيا عؽ

بمغ  52.33غؼ ،في حيؽ أعظت التؾليفة 80كغؼ ىػ

1-

معاممة السقارنة (بجوف بؾتاسيؾـ) اقل متؾسط بمغ 34.03
غؼ.

1-

حاصل الحبهب (طن هـ (

تؾضح نتائج الججوؿ ( )8أف ىشاؾ اختالؼ معشؾي بيؽ
معجالت البحار لرفة حاصل الحبؾب ،حيث يدداد حاصل
الحبؾب تجريجيا بديادة معجالت البحار مؽ (80إلى ،(140
إذ بمغ أعمى متؾسط ليحه الرفة  1.66طؽ ىػ

ػ1

عشج

معجؿ البحار 140كغؼ ىػ ،1-في حيؽ أعظى معجؿ البحار
80كغؼ ىػ
ػ1

1-

أقل متؾسط ليحه الرفة بمغ  1.194طؽ ىػ

واتفقت ىحه الشتيجة مع ما تؾصل إلية كل مؽ Refay

( )2009و O'Donovanوآخخوف ( ،)2011إذ أكجا أف

بؾتاسيؾـ) أقل متؾسط بمغ  1.127طؽ ىػ ػ ،1ويعدى سبب

2

صفات الحاصل كعجد الجاليات ـ وعجد الحبؾب بالجالية

ووزف 1000حبة وبالتالي زيادة حاصل الحبؾب وتتفق ىحه
الشتيجة مع الشتائج التي أعيخىا )2012( Al-Tamimi
و )2013(Aijubouriبأف استخجاـ الدساد البؾتاسي أدى

إلى زيادة معشؾية في الحاصل الحبؾبي نتيجة لتحديؽ

كفاءة صفات الشسؾ وبالتالي زيادة مكؾنات الحاصل .إما
عؽ تأثيخ التجاخل فقج أعيخت نتائج التحميل اإلحرائي
وجؾد اختالفات عجدية بيؽ معامالت التجاخل والتي لؼ
ترل حج السعشؾية ،إذ أعظت معاممة التجاخل )120كغؼ

ىػ

1-

1-

× 160كغؼ Kىػ )أعمى متؾسط ليحه الرفة بمغ

 2.194طؽ ىػ ػ ،1في حيؽ أعظت معاممة التجاخل

حاصل الحبؾب يدداد معشؾيا بديادة معجالت البحار .كسا

)80كغؼ ىػ 0 ×1-كغؼ Kىػ )1-اقل متؾسط بمغ 0.953

تبيؽ الشتائج السؾضحة في الججوؿ نفدو إلى وجؾد تبايؽ

طؽ ىػ .

ػ1

1-

جدول .8تأثير الدماد البهتاسي ومعدالت البذار والتداخل بينهما في حاصل الحبهب لمحرهل الذهفان(طن هـ (
السواد البىتاسي
(كغن  Kهـ)1-
0
80
160
240
الوتىسط
L.S.D 0.05

80
0.953
1.350
1.159
1.313
1.194
هعدالت البذار
0.2469

هعدالت البذار (كغن هـ)1-
120
100
1.367
0.967
1.988
1.503
2.194
1.908
1.434
1.636
1.504
1.504
التداخل
السواد
NS
0.3091

140
1.221
1.449
2.062
1.916
1.662

الوتىسط
1.127
1.573
1.831
1.575

األستنتاج

كسا ندتشج أف زيادة مدتؾيات الدساد البؾتاسي

بشاء عمى ما تقجـ ندتشتج مؽ الجراسة إف زيادة معجالت
ً
البحار الى  140كغؼ ىػ 1-أدى زيادة معشؾية في حاصل

الرفات الشسؾ السجروسة مشيا زيادة مداحة ورقة العمؼ

الحبؾب نتيجة الديادة الحاصمة في مكؾنات الحاصل (عجد

الجاليات ووزف 1000حبة فزالً عؽ عجد االشظاء ـ.)2-

إلى160كغؼ ىػ
وعجد الجاليات ـ

1-

2-

أدى إلى زيادة معشؾية في اغمب

وعجد الحبؾب بالجاليا ووزف  1000حبة

وحاصل الحبؾب .كسا ندتشتج أيزا أف إضافة السدتؾى
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.حاصل حبؾب لسحرؾؿ الذؾفاف تحت عخوؼ التجخبة

لمشباتات السدروعة بسعجؿ البحار

1-

ىػK  كغؼ160الدسادي

قج زاد مؽ إنتاجية الشباتات بإعظائيا أعمى

1-

كغؼ ىػ120
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