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 تأثير نوعين من السماد البوتاسي عمى نمو وحاصل الطماطة في الزراعة المحمية

 ترف هاشم بريسمعجيل حبيب             حامد    حسن هادي حمزة         

   المعهد التقني المسيب                  الكمية التقنية المسيب     
        

 الخالصة:

احة وبمس 6002-6002نفذت تجربة حقمية في احد البيوت البالستيكية المدفاة العائدة الى احد المزارعين لمموسم الزراعي 
بعاد )  6م 080  كم 50( في تربة ذات نسجه مزيجية طينية في منطقة المحاويل القريبة من الكمية التقنية المسيب 62×5وا 

جنوب بغداد ويهدف هذا البحث الى مقارنة تأثير مصدرين لمسماد البوتاسي هما كموريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم وبخمس 
الختبار أفضل نوع سماد وكمية الحاصل تحت ظروف الزراعية   0-,( كغم/ هـ 8000000, 6000000080مستويات هي )

ل نوعيين من السمادالبوتاسي  وقسمت كمياتها عمى ثماني دفعات وأضيف المحمية. زرعت الطماطة صنف  كاميون واستعما
ونفذت التجربة حسب تصميم القطاعات الكاممة  0-كغم /هـ 020والفوسفاتي   0-كغم/ هـ 200السماد النتروجيني بمعدل 

                                   العشوائية وبثالث مكررات وكانت النتائج كما يمي:                                         
 800و000أدت إضافة السماد البوتاسي إلى زيادة الوزن الجاف لممجموع الخضري  والحاصل الكمي وتفوق  المستوين  -0

 وتفوق سماد كبريتات البوتاسيوم عمى سماد كموريد البوتاسيوم .                   0-كغم/ هـ
لخضري معنويا مع زيادة تركيز البوتاسيوم في االوراق والتي كانت بسبب إضافة البوتاسيوم تفوق الوزن الجاف لممجموع ا -6 

وبفرق معنوي عن باقي المعامالت وكذلك تفوق سماد كبريتات  البوتاسيوم عمى سماد كموريد  0-كغم / هـ 800وتفوق المستوى 
              البوتاسيوم .                                                  

أدت إضافة مستويات البوتاسيوم ومصدري السماد والتداخل بينهما الى  فروق معنوية في حاصل النبات وتفوق  -6 
 من سماد كبريتات البوتاسيوم بالمقارنة مع  سماد كموريد البوتاسيوم .               0-كغم/ هـ 800المستوى

Abstract: 

         This experiment was conducted to find out the effect of two sources of potassium 

fertilizers (potassium chloride  and potassium sulphate) in eight doses and 600 kg/ha
4-
 of 

nitrogen and 160 kg/ha
4-
 of phosphate fertilizer on growth and yield of tomato. Results can be 

summarized as follow :- 

1- An increase in  vegetative dry  weight and fruit yield, with superior of 400 and 800kg\hu
4-
 

levels. 

2- The increase in leaf potassium caused an increase of  dry weight of the plants. The  highest 

level of potassium resulted in highest in dry weight. Potassium sulphate, however can better 

results. 

3- interaction between two source and levels of potassium was significant at 800 kg/ha
4-
 of 

potassium and potassium sulphate over the  other treatment . 
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 المقدمة

تعــد الطماطــة مــن أكثــر محاصــيل الخضــر شــيوعا فــي العــالم بعــد البطاطــا فاينتــاج العــالمي لمطماطــة يقــدر بحــوالي            
مميون طـن مـن الثمـار الطازجـة. والطماطـة نبـات عشـبي يعـود إلـى العائمـة البادنجانيـة ويكـون معمـر فـي منـاطق نشـؤ  فـي  000

ر(, ويــــزرع موســـميا فـــي معظــــم البمـــدان مــــن اجـــل ثمـــار  ذات القيمــــة الغذائيـــة العاليــــة أمريكـــا الجنوبيـــة)بيرو وبوليفيــــا واالكـــوادو 
(.والطماطـة 0990ولالستعماالت المتعددة بالحالة الطازجة أو المطبوخة أو كمادة أولية في الصناعة والتعميب ) حسن وآخـرون 

شــهر ودرجــة الحــرارة المثمــى لنمــو وتطــور  5-0مـن محاصــيل الموســم الــدافح إذا تحتــاج إلــى موســم نمــو خــالي مــن الصــقيع لمــدة
ـــــد تشـــــكل هـــــذ  0م68-60المحصـــــول  ـــــة وق ـــــوت المحمي ـــــر الطماطـــــة مـــــن المحاصـــــيل ا ساســـــية المزروعـــــة داخـــــل البي .وتعتب

( .ويمكـــن زيـــادة حاصـــل الـــدونم عـــن طريـــق زراعـــة 0990%مـــن المســـاحات المزروعـــة فـــي العـــالم) حســـن وآخـــرون 25الزراعـــة
ــة ا ســمدة المضــافة ونوعيــة العناصــر بطــرق  أصــناف جديــدة.واالهتمام الزراعــة والــري وخدمــة المحصــول والتســميد وتعتمــد كمي

 تضيفها هذ  ا سمدة وطريقة ايضافة (etal.Singh 2003)وأشار) etal.Young 1984)إلى أن البوتاسيوم الغذائية  التي 
اعتبار  ناقل ومنشط لمعديد من الفعاليات ا نزيمية يعد من العناصر التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة وله دور فسمجي مهم ب 

الثغور وعميه فهو (IPI,2001)وكذلك مسؤوليته عن فتح وغمق الثغور من خالل تأثير  عمى الخاليا الحارسة الموجودة حول ..
 يسيطر عمى مستوى الغاز وخروج الماء من خالل الثغور

وعند عدم أمكانية التربة من تمبية احتياجات النبات خصوصا في حالة  ويحتاج النبات لمبوتاسيوم في مراحل نمو  المختمفة
الزراعة الكثيفة مثل ظروف الزراعة المحمية ذات اينتاجية العالية يصبح البوتاسيوم من العوامل    . وبما إن الترب العراقية 

قابمية العالية عمى تثبيت البوتاسيوم المهمة لمحصول عمىانتاج ال (etal,Tisdale 1997)ذات 4:2غنية بمعادن الطين نوع 
 (.2006الموجود وبشكل جاهز وتحويمه إلى صور غير جاهزة)الشيخمي,

 ولكي تكون ظروف نمو النبات جيدة يجب إن اليكون توازن البوتاسيوم سمبيا في التربة ويتحقق هذا من خالل

 مية المضافة أكثر من تمك التي تزال كون الك(IPI,2002)( إلى قيم البوتاسيوم 2004. فقد بين ) الزبيدي ,
 سنتمول.كغم  وهو يرتبط ارتباط موجب عالي المعنوية مع كل من االيصالية  3404-0449المتبادل تراوحت بين

 الكهربائية ونسبة الصوديوم المتبادل ونسبة امتزاز الصوديوم والكموريد الذائب. ولمبوتاسيوم تأثير في تنشيط 

نزيمـــات . .  وكـــذلك إنـــزيم ب 70-60أكثـــر مـــن  ـــة وا  ـــة واينزيمـــات الناقم ـــل اينزيمـــات التركيبي ـــر مباشـــرة مث صـــورة مباشـــرة أو غي
نزيمــات تصــنيع البــروتين(IPI,1999)تحفيزعمميــة  نزيمــات نــزع الهيــدروجين وا  التمثيــل الضــوئي وزيــادة كفــأة  ا كســدة واالختــزال وا 

 الجزيئية العاليةعمى القيام بهذاا وراق وكذلك تجميع الكاربوهيدرات ذات ا وزان 

 العمل (Adrian,2004)وتسهيل عممية تكوين  ATPوكذلك دور  في انقسام الخاليا   وتشجيع نمو وتكوين
ـــاتج مـــن 2000ا نســـجة المرستيمية)ا نصـــاري وآخـــرون, ـــات لمقاومـــة ايجهـــاد الن ـــادة مقـــدرة النب ـــي زي (.كمـــا يعمـــل البوتاســـيوم ف

 غير المالئمة كالجفاف والصقيع ويقمل من ايصابة باآلفات والحشرات الظروف المناخية والبيئية

ـــة  والبوتاســـيوم ضـــروري لتطـــوير النظـــام الجـــذري فـــي ا راضـــي ذات الصـــرف الســـيح وكـــذلك يزيـــد مـــن عمـــق المجموعـــة الجذري
ــد مــن اســتجابة النباتــات ل ســمدة  ــات ويحســن مــن امتصــاIPI(2002)لمطماطــة ممــا يزي ــد لمنب ص المــاء بواســطة والبوتاســيوم جي

لمعرفـة أفضـل ســماد بوتاسـي مـن خــالل  راضـي ولــذا تـم تنفيـذ هـذ  الدراســةالجـذور ويجعـل النباتـات أكثــر قـدرة عمـى النمــو فـي ا 
بيـان مـدى اسـتجابة نبـات الطماطـة  ل سـمدة البوتاسـية تحـت  اختبار نوعين من ا سمدة هما كموريد وكبريتات البوتاسيوم وكـذلك

 حمية.  ظروف الزراعة الم
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  المواد وطرق العمل:
وبمساحة    2007-2006نفذت تجربة حقمية في احد البيوت البالستيكية المدفأة العائدة إلى احد المزارعين لمموسم الزراعي 

(م. وعمى تربة ذات نسجة مزيجية طينية حسب التصنيف العالمي. حرثت التربة حراثة متعامدة ولعمق 36×5وبأبعاد) 2م480
 سم ونعمت جيدا وعدلت ورطبت وغطيت بطبقة من البالستك  40

البيت   جراء عممية البسترة الشمسية وردت من جوانب الغطاء لضمان عدم تسرب الحرارة والرطوبة. عممت مروز عمى طول
حسب تصميم القطاعات المعامالت حدة تجريبية وبثالث مكررات ووزعت البالستيكي وقسم كل مرز إلى إحدى عشر و 

الوحدات      وفصمت 2م 4و4م ومساحتها  446م وعرضها  2475وبمغ طول الوحدة التجربية  RCBDالعشوائية الكاممة
سم  30-0سم لمنع التداخل. أخذت عينة عمى عمق 75عمق التجريبية عن بعضها البعض بوضع طبقة من البالستك عمى

 -الكيميائية والفيزيائية التالية: ممم ومزجت جيدا وأجريت عميها التحميالت 2وجففت هوائيا ونخمت بمنخل قطر فتحاته 
وحسب دة في الوار  Jackson 1958.باستخدام   pH meterقدر  درجة التفاعل وقدرة االيصاليةالكهربائية باستخدام جهاز -4

  EC meterالطريقة
قدرت السعة التبادلية لاليونات الموجبة باستعمال خالت االمونيوم والكالسيوم والمغنسيوم بالتسحيح مع الفرسين والصوديوم  -2 

 (Jackson 1958).  , بجهاز قياس المهب والكموريد بالتسحيح مع نترات الفضة والبيكربونات بالتسحيح مع حامض الكبريتيك
 عياري وحسب الطريقة الواردة في   0404

.) 1 985 Black قدرت الكبريتات بالتعكير والقياس بجهاز المطياف الضوئي وحسب ما ورد في)  -3  

قدر البوتاسيوم الذائب حسب  -Pratt 4 والواردة في(Page etal,1982( والبوتاسيوم المتبادل حسب الطريقة الموصوفة  

 (Page, etal  من قبل (Pratt,1965) 4982والبوتاسيوم غير المتبادل والكمي حسب الطريقة الموصوفة من قبل ) 
 .(Jackson 1958) والموصوفة في    Walkely and Black قدرت المادة العضوية بطريقة  -5      

.(1985 Black) قدرت مفصوالت التربة والكثافة الظاهرية حسب الطرق الموصوفة -6  

بذورالطماطة صنفزرعت   (Black, etal,1965 (كما  ورد فيcore sample قدرت الكثافة الظاهرية  -7  

يوم وبواقع عشرة نباتات في كل  45وهي بعمر  30/40/2004كامبيون في سنادين صغيرة  وزرعت في البيت البالستيكي في 
كغم  600وبكمية واحدة لجميع المعامالت وبواقع سم أضيف سماد النتروجين  40وحدة تجريبية وكانت المسافة بين نبات وأخر 

كغم.  460يوم من الزراعة والفسفور بمعدل  45في سماد اليوريا وعمى دفعتين ا ولى قبل الزراعة الثانية بعد  -4/نتروجين. هـ
وتاسيوم وا خر من سماد سوبر فوسفات ثالثي قبل الزراعة .أما السماد البوتاسي نأخذ مصدرين احدهما كبريتات الب   -4هـ

وقسمت كمية السماد البوتاسي إلى ثمانية  4-(كغم.هـ800و400و200و400و80كموريد البوتاسيوم وبخمسة مستويات   )
دفعات بين دفعة وأخرى بعد ستة عشر يوم وأضيفت تمقيما.  أخذت العينات النباتية الورقية الخامسة من القمة النامية بعد 

م حيث ثبت الوزن 65سمت العينات بالماء المقطر وجففت هوائيا ثم بالفرن عمى درجة حرارةيوم من الزراعة وغ 440و90و45
 وطحنت وجهزت لمتحميل .      
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 ( بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة1جدول رقم )

 الصفة القيمة الوحدة

__ 8.02 pH التربةدرجة تفاعل 

dS-m
-1 

5.121 ECcااليصالية الكهربائية 

C.mol.kg
-1  

soil 19.83 C.E.C السعة التبادلية الكاتيونية 

gm.kg
-1

 المادة العضوية 21.8 

gm.kg
-1

 معادن الكاربونات 245.91 

C.mol.kg
-1  

soil
 

 الكالسيوم 1.08 

C.mol.kg
-1  

soil 0.62 المغنسيوم 

C.mol.kg
-1  

soil 0.89 الصوديوم 

C.mol.kg
-1  

soil Nill الكاربونات 

C.mol.kg
-1  

soil 0.08 بيكربونات 

C.mol.kg
-1  

soil 1.07 كبريتات 

C.mol.kg
-1  

soil 2.05 كموريدات 

C.mol.kg
-1  

soil 0.070 البوتاسيوم الذائب 

C.mol.kg
-1  

soil 0.513 البوتاسيوم المتبادل 

C.mol.kg
-1  

soil 0.583 البوتاسيوم الجاهز 

C.mol.kg
-1  

soil 1.546 البوتاسيوم الغير متبادل 

C.mol.kg
-1  

soil 28.928 البوتاسيوم المعدني 

C.mol.kg
-1  

soil 30.950 البوتاسيوم الكمي 

 مفصوالت التربة  

gm.kg
-1 

 الرمل 143

 الطين 552 

 الغرين 305 

 Sicl النسجة 

Mg.M
-3 

 الظاهريةالكثافة  1.47

   

                                                             

وهضمت العينات النباتية باستعمال خميط من حامض الكبريتيك وحامض البروكموريك المركز وقدرالبوتاسيوم باستعمال جهاز 
 page , etal ).قياس المهب و النتروجين باستخدام جهاز كمدال والفسفور بجهاز الطيف الضوئي وحسب الطرق الواردة 

1982) 
 

 النتائج والمناقشة 
نالحــظ إن هنــاك  2تـأثير مســتويات ومصــدر السـماد البوتاســي عمــى تركيـز البوتاســيوم فــي أوراق النبـات , مــن جــدول رقـم  -4

يـوم فـي الزراعـة إذا كانـت  25زيادة معنوية في تركيز البوتاسيوم في أوراق النبات مع زيادة مسـتوى ايضـافة لممـدة ا ولـى بعـد
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لممســتويات المختمفــة عمــى التــوالي بالقيــاس إلــى معاممــة المقارنــة وكــان أعمــى  %23480و22452و8493و8448نســبة الزيــادة 
كغـم لـم  400كغم/هكتار وكانت هناك فروقات معنوية عند المقارنة مع  بقية المعامالت عدا المعاممة 800تركيز عند معاممة 

% 9484و 45444وريـد البوتاسـيوم وبنسـبة تكن فيها فروق معنوية وكان لنوع السـماد )كبريتـات البوتاسـيوم زيـادة عمـى سـماد كم
ــد البوتاســيوم فــي هــذ   ــات البوتاســيوم عمــى ســماد كموري ــة وتفــوق مصــدر الســماد كبريت لكــل منهمــا بالمقارنــة مــع معاممــة المقارن
الصفة. إما عن التداخل بين مصدري السماد مع مستويات ايضافة أظهرت النتـائج إن اقـل تركيـز لمبوتاسـيوم نـتج عـن تـداخل 

كغم/هكتار من سماد  80% وبفرق غير معنوي مع إضافة 4494كغم /هكتار مع سماد كموريد البوتاسيوم مقدار   400ضافة إ
ــة التــداخل  ــة وبمقــدار 800كموريــد البوتاســيوم بينمــا حققــت معامم ــى نســبة معنوي ــد البوتاســيوم أعم ــار مــن ســماد كموري كغــم /هكت

ــوم فتشــير ال90%. إمــا فــي المــدة الثانيــة 2435 ــائج فــي الجــدول رقــمي ــادة  4نت ــى إن مســتويات الســماد البوتاســي قــد حققــت زي إل
 معنوية في تركيز البوتاسيوم في ا وراق وبنسبة  

% ولجميـع مسـتويات ايضـافة بالمقارنــة مـع معاممـة المقارنــة والتـي كـان مقــدارها 24493و23445و 48493و 42448و42404
% وتفــــوق معنويــــا عمــــى جميــــع المســــتويات ماعـــــدا 2489أعمــــى بمــــغ  كغم/هكتــــار وبتركيــــز800% وتفــــوق المســــتوى 2433

ـــدارها   400المســـتوى % 42445و 47447كغم/هكتـــار. وكـــان لمصـــدر الســـماد تـــأثير فـــي زيـــادة تركيـــز البوتاســـيوم بنســـبة  مق
ــة ويالحــظ ان تفــوق كبر  ــة المقارن ــة مــع معامم ــوالي بالمقارن ــى الت ــد البوتاســيوم عم ــات البوتاســيوم ولكموري ــات البوتاســيوم ولكبريت يت

 يوم.        90معنويا عمى سماد كموريد البوتاسيوم ضمن مدة 

 80إمــا عــن تــأثير التــداخل بــين مصــدري الســماد البوتاســي ومســتويات االضــافة فــنالحظ ان اقــل تركيــز نــتج عــن تــداخل إضــافة 
ــد البوتاســيوم وبتركيــز  ــار كموري ــار أ 800% فــي حــين حقــق المســتوى 2454كغــم/ هكت ــز البوتاســيوم كغم/هكت عمــى قيمــة فــي تركي

يــوم مــن الزراعــة فــيالحظ مــن الجــدول الســابق وجــود انخفــاض معنــوي فــي تركيــز البوتاســيوم  440% إمــا بعــد 2495ومقــدارها 
% ولجميـع المسـتويات 23466و 24443و 46452و42405و 44464بالمقارنة مع الفترة ا ولـى والثانيـة وكانـت نسـبة االنخفـاض 

% بالمقارنـة مـع معاممـة المقارنـة والتـي كانـت 2495مة المقارنـة وكـان أعمـى تركيـز لمبوتاسـيوم فـي أوراق النبـات بالقياس إلى معام
% بالمقارنة مع نسبة الزيادة في سماد كموريد البوتاسـيوم 47444% وحقق مصدر السماد كبريتات البوتاسيوم زيادة مقدارها 2433

مرار تفـوق مصـدر السـماد كبريتـات البوتاسـيوم عمـى المصـدر الثـاني مصـدر كموريـد % بالمقارنة مع معاممة المقارنة واسـت44446
 البوتاسيوم. وقد يعزى تفوق سماد كبريتات البوتاسيوم عمى سماد كموريد البوتاسيوم عمى قابميته لمذوبان

 

So4 وايون البوتاسيوم   k .       وهما مصدرين اساسين لعنصرين
 ن الكبريتاتواحتوائه عمى ايو           2-

والذي يكون له تأثير سمبي عمى بعض  كموريدضروريين في حياة النبات في حين احتواء سماد كموريد البوتاسيوم عمىايون ال
 Gysleine ,Cystine) النباتات الحساسة لهذا االيون ومنها الطماطة بايضافة إلى دور الكبريت وبعدها تكوين  البروتين

,Mthionine )   لنبات فمنه تتكون االحماض االمينية  عن أهمية الكبريت في عمميات ا كسدة واالختزال في في حياة ا
النبات بايضافة إلى دور  في الحصول عمى الطاقة المهمة لجميع الفعاليات االيضية في النبات وهنالك العديد من المركبات 

 الحاوية عمى الكبريت والمهمة في عمميات 

إلى دور الكبريت  Decerboxylationالت النشطة وهي بداية دورة كربس لمتنفس وتكوين  بايضافة و حامض البايروفك والخ
وبذلك زادت جاهزية وامتصاص  . في خفض درجة تفاعل التربة وتكوين حامض الكبريتك مما يزيد من ذوبان بعض المركبات 

والمعادن الحاممة  Kirkby,Mengel(1987) البوتاسيوم بعد إضافة سماد
.(2000,Dazida),(2003,Carvaiho,Furlani)  كبريتات البوتاسيوم 

 إما عن تأثير التداخل بين مصدر ومستوى السماد فقد أظهرت النتائج إن اقل تركيز لمبوتاسيوم كان في أوراق

عطت %في حين أ2440(كغم /هكتار من سماد كموريد البوتاسيوم ومقدارها 400و80نبات الطماطة عن تداخل المستويين)
% ويعزى 2484كغم/هكتار من سماد كبريتات البوتاسيوم أعمى تركيز لمبوتاسيوم في أوراق النبات وبمقدار 800معاممة التداخل 
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السبب إلى الزيادة في تركيز البوتاسيوم في أوراق النباتات إلى زيادة مستويات ايضافة والتي أدت إلى تجهيز وتوفير جميع 
ذا العنصر وبذلك يزداد امتصاص هذا العنصر وزيادة تركيز  في أنسجة النبات وجاءت هذ  االحتياجات في النبات من ه

(2000النتائج متوافقة مع ما حصل عميه الزوبعي)  .(2001)Maier 

 (1-تأثير مستويات ومصدر السماد البوتاسي عمى حاصل المادة الجافة) كغم.نبات -2

و 45493و7442و7446السـماد البوتاسـي وبنسـب مقـدارها لمسـتويات إضـافة ( يتضـح إن هنالـك فـروق معنويـة2مـن الجـدول رقـم )
% ولمسـتويات إضــافة الســماد عمــى التـوالي بالمقارنــة مــع معاممــة المقارنــة والتـي أعطــت اقــل وزن جــاف مقــدار  25476و 25409
 كغم /هكتار 800في حين أعطى المستوى ( 4-) كغم.نبات 04295

فـي محمـول التربـة وزيـادة  وقـد تعـزى هـذ  الزيـادة إلـى تـوفر ايـون البوتاسـيوم 04374قـدار  أعمى وزن جاف لممجمـوع الخضـري وم 
ادنوسـين ثالثـي الفوسـفات  (ATP)امتصاصه مما أدى إلى زيادة الفعاليات الحيوية حيـث أن البوتاسـيوم ضـروري لتحفيـز تكـوين 

ة مثــل الكاربوهيــدرات والبروتينـات وبتــالي هــذ  تــؤدي إلــى والـذي يحتاجــه النبــات فــي تكــوين المركبـات ذات ا وزان الجزيئيــة العاليــ
(. إمـا عـن 4999وجـاءت هـذ  النتيجـة متوافقـة مـع مـا حصـل عميـه الصـحاف )  Kirkby,Mengel 1982زيـادة الـوزن الجـاف

انـت % فـي حـين ك48498تأثير مصـدر السـماد فـيالحظ إن هنـاك فـروق معنويـة وكانـت نسـبة الزيـادة لسـماد كبريتـات البوتاسـيوم 
% بالمقارنة مع معاممة المقارنة. و يالحظ إن سماد كبريتات البوتاسيوم تفـوق معنويـا 8444نسبة الزيادة لسماد كموريد البوتاسيوم 

عمــى ســماد كموريــد البوتاســيوم. وان الزيــادة فــي تركيــز البوتاســيوم فــي ا وراق أدت إلــى زيــادة عمميــة التمثيــل الضــوئي مــن خــالل 
ومــن ثـم نقـل نــواتج هـذ  العمميـة إلــى بقيـة أجـزاء النبــات  ممـا يـنعكس ايجابيــا فـي زيــادة  Co2صـاص وتمثيـل دورهـا فـي زيــادة امت

الســماد ومســتوياته يالحــظ إن اقــل نســبة  (.إمــا عــن تــأثير التــداخل بــين مصــدري4997وآخــرون  Cooperالــوزن الجــاف لمنبــات) 
فــي حــين أعطــى  4-كغــم /نبــات  0.546كغم/هكتــار ســماد كموريــد البوتاســيوم ومقــدارها 400لمــوزن الجــاف كانــت مــن تــداخل 

 كغم /نبات 04749كغم /هكتار أعمى وزن جاف مقدار   800التداخل 
 1-. نبات( تأثير مصدر السماد وتركيزه عمى حاصل المادة الجافة كغم2جدول)

1-مستوى البوتاسيوم كغم.هـ
 المتوسط كموريد البوتاسيوم  كبريتات البوتاسيوم 

0 04541 04541 04541 

80 04598 04565 04582 

100 04614 04546 04580 

200 04677 04578 04628 

400 04715 04636 04676 

800 04719 04640 04680 

  04584 04644 المتوسط

   04026 مصدر السماد

   04039 مستوى السماد

   0405 التداخل

ــادة  ــادة امتصاصــه عــن طريــق  32488وكانــت نســبة الزي ــوفر البوتاســيوم وزي ــى ت ــة ويعــزى ذلــك إل ــة المقارن ــة مــع معامم % بالمقارن
 الجذور مما أدى إلى زيادة تركيز  في ا وراق وبالتالي زيادة النمو الخضري نتيجة إلى دور

البوتاسيوم في تشجيع امتصاص النتروجين والفسفور وتكوين الخاليا السكالرنكيمية مما يزيد من سـمك السـيقان وتقويتهـا وبالتـالي 
 .4993وآخرون  Sarangaزيادة الوزن الجاف 

 تأثير نوع السماد البوتاسي ومستوى التداخل بينهما في تركيز البوتاسيوم في ورق الطماطة مع الزمن %
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 يوم 45% بعد kز ايونات تركي - أ

 1-مستوى البوتاسيوم كغم/هـ
 

 المتوسط كموريد البوتاسيوم كبريتات البوتاسيوم

0 1485 1485 1485 

80 2405 1495 2400 

100 2413 1492 2403 

200 2416 2401 2404 

400 2426 2423 2425 

800 2430 2424 2427 

  2403 2413 المتوسط

  04081البوتاسيوم مصدر L.S.Dاقل فرق معنوي

  04140مستوى البوتاسيوم 

 
 04149التداخل 

 

 
 

 يوم 90% بعد kتركيز ايونات  - ب

 1-مستوى البوتاسيوم كغم.هـ
 

 المتوسط كموريد البوتاسيوم  كبريتات البوتاسيوم

0 2433 2433 2433 

80 2468 2454 2461 

100 2470 2455 2463 

200 2482 2471 2477 

400 2492 2479 2486 

800 2495 2482 2489 

  2462 2473 المتوسط

  04064مصدر البوتاسيوم 

  04120مستوى البوتاسيوم 

  04178التداخل  
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 1-الحاصل الكمي طن .هـ -3
 1-( تأثير نوع ومستوى السماد والتداخل بينهما في الحاصل الكمي لمثمار طن.هـ3جدول )

 1-مستوى البوتاسيوم كغم/هـ
 

 المتوسط كموريد البوتاسيوم  البوتاسيومكبريتات 

0 86416 86416 86416 

80 11845 93439 105494 

100 126446 92438 109442 

200 133431 106419 119475 

400 142483 112498 127490 

800 143468 113490 128479 

  100483 125416 المتوسط

           LSD0.05% 5اقل فرق معنوي عند 

  4411البوتاسيوممصدر  

  7411مستوى البوتاسيوم 

  10406التداخل  

 
وان جميـع مسـتويات الســماد 4-يتبـين تـأثير إضــافة السـماد البوتاسـي فـي حاصـل الطماطــة الكمـي طن.هــ 3مـن الجـدول رقـم 

ل ومقـدار  أدت إلى حدوث زيادة معنوية واضـحة فـي الحاصـل الكمـي بالمقارنـة مـع معاممـة المقارنـة والتـي أعطـت اقـل حاصـ
% ولمسـتويات ايضـافة 49448و 48445و 38499و 27402و 22479وكانت نسبة الزيادة فـي الحاصـل 4-طن.هـ 86446

و 2004وجـــاءت هـــذ  النتـــائج متوافقـــة مـــع مـــا حصـــل عميـــه عمـــارة  المختمفـــة عمـــى التـــوالي بالمقارنـــة مـــع معاممـــة المقارنـــة.
Funtes  والتوجـد فروقـات  4-طن.هــ 428479أعمـى حاصـل مقـدار   4-كغـم /هــ 800وقـد حقـق المسـتوى  2000واخـرون

حقــق اسـتفادة عاليـة لمنبــات   4-كغم.هــ 400وهــذا يعنـي إن المسـتوى  4-كغم.هــ 400معنويـة بـين هـذ  المســتوى والمسـتوى 
تـأثير معنـوي فـي الحاصـل حيـث كانـت نسـبة الزيـادة باالتزان المناسب من العناصر الغذائية. في حين كـان لمصـدر السـماد 

إما عـن تـأثير التـداخل  %عند إضافة سماد كموريد البوتاسيوم.37403% بينما كانت 45427عند إضافة كبريتات البوتاسيوم 
مــن سـماد كموريــد 4-كغـم .هــ 400بـين مسـتوى ومصــدر السـماد البوتاسـي نالحــظ ان اقـل حاصـل كــان عنـد مسـتوى تــداخل 

 4-طن.هــ 443468من سماد كبريتات البوتاسيوم أعمى حاصل ومقـدار   4-كغم .هـ 800سيوم في حين حقق مستوى البوتا
% وقد يعزى تأثير البوتاسيوم في زيادة الحاصـل إلـى دور  فـي تحسـين نمـو النبـات وتشـجيع امتصـاص 66476وبنسبة زيادة 

التــوازن الغــذائي وبتـالي زيــادة الفعاليــات الحيويــة داخــل  عنصـري النتــروجين والفســفور وتحقيــق ظــروف أكثـر مالئمــة لتحســين
ـــه  ـــائج متوافقـــة مـــع ماحصـــل عمي ـــى الحاصـــل وجـــاءت هـــذ  النت ـــادة المجمـــوع الخضـــري ممـــا انعكـــس ايجابيـــا عم النبـــات وزي

(2004)UZi,Oded (2004)وDellacecca, Miggiano   
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 .277العربية لمنشر والتوزيع. القاهرة.جمهورية مصر العربية .ص.إنتاج محاصيل الخضر.الدار 4994حسن, احمد عبد المنعم.

. تحديد اتزان النتروجين والفسفور والبوتاسيوم لمبطاطا في تربة رسوبية . أطروحة دكتوراة/كمية  2000الزوبعي سالم زكي 
 جامعة بغداد.–الزراعة 

ير إضافة البوتاسيوم عمى التداخل بين .تاث2000ا نصاري,عبد المهدي صالح وفرج, مصطفى عبد حسن,زينب كاظم.
مجمة الزراعة العراقية.المجمد  .Hordeum vulgare Lالبوتاسيوم والمموحة واثر ذلك عمى نمو نبات الشعير

 (.2الخامس.العدد )
بتيين . سموك البوتاسيوم المضاف من سمادي كبريتات وكموريد البوتاسيوم الى تر 2006الشخيمي,روعة عبد المطيف عبد الجبار.

 مختمفتي النسجة. اطروحة داكتوراة.كمية الزراعة .جامعة بغداد.
.تأثير الري بالفموراتون كبريتات البوتاسيوم عمى حاصل 4999الصحاف ,فاضل حسين و ماجد عبد الوهاب و احمد أبو السعود.

 .48-38(:8)4ونوعية الطماطة تحت ظروف البيوت البالستكية المدفاة. مجمة الزراعة العراقية .
نتاجية محصول الطماطة المزروعة في البيوت 2004عمارة, مشرق نعيم. .تأثير ومستوى وطريقة اضافة سماد البوتاسي في نمو وا 

 البالستيكية المدفاة.رسالة ماجستير.كمية الزراعة.جامعة بغداد.
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