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تأثير االجهاد المائي والبوتاسيوم في جاهزية بعض العناصر الغذائية في التربة وانتاجية
البطاطا Solanum tuberosum L.
محمد صالل التميمي
كلية الزراعة  /جامعة القاسم الخضراء

دعاء حافظ موسى

الخالصة :
اجريت تجربة حقلية لزراعة محصول البطاطا  Solanum tuberosum L.في احدى المزارع الواقعة في
محافظة بابل لدراسة تاثير االجهاد المائي ومستويات البوتاسيوم والتداخل بينهما في نمو وحاصل البطاطا ،
استعملت في التجربة ثالث اجهادات مائية هي  S1الري عند استنفاد  %53من الماء الجاهز ( معاملة القياس ) و
 S2الري عند استنفاد  %33من الماء الجاهز و  S3الري عند استنفاد  %53من الماء الجاهز  ،وقد اجريت
التجربة باربع مستويات من السماد البوتاسي هي  0و  000و  000و  500كغم  KهـK2SO4 ( ) K 5013 ( 0-
) والتي رمز لها بالرموز  K0و  K1و  K2و  K3على الترتيب  .طبقت التجربة ضمن تصميم القطاعات الكاملة
المعشاة  RCBDوبثالث مكررات تمت زراعة تقاوي البطاطا صنف بيورين في  03ايلول  ، 0003قدرت
تراكيز المغذيات  Nو pو kالجاهزة في التربة بعد الحصاد وحسب الحاصل الكلي في نهاية الموسم وحدد عمق
ماء الري وموعد الريات اعتمادا على االستنفاذ الرطوبي للتربة وبحسب عمق المجموع الجذري للنبات وكانت
النتائج كاالتي  -:ادت االجهادات المائية الى خفض حاصل الدرنات بنسب  00155و % 55150لالجهادين
المائيين  S3 , S2قياسا بمعاملة القياس  ، S1بينما ادت اضافة مستويات السماد البوتاسي المضاف عند المعاملة K3
الى زيادة معنوية في الحاصل الكلي للدرنات بنسبة  %50137قياسا بمعاملة المقارنة  . K0كما ادى االجهاد
المائي (  ) S3الى زيادة المغذيات الجاهزة في التربة بعد الحصاد قياسا باالجهاد المائي المنخفض (  ، ) S1كما
ادت اضافة البوتاسيوم الى زيادة معنوية في تراكيز  K , P , Nالجاهزة في التربة بعد الحصاد  ،بزيادة مقدارها
 07135و  037151و  % 005131بالتتابع لمعاملة التسميد بالمستوى  K3قياسا بمعاملة المقارنة . K0

THE EFFECT OF WATER STRESS AND POTASSIUM ON
AVALABALE SOME NUTRIENTV ELEMENTS OF SOIL AND
POTATO PRODUCTIVITE SOLANUM TUBEROSUM L.
Duaa H. Mossa

Mohammed S. AL- Tememe

Abstract:
A field experiment was conducted for planting Three water stresses were used:
irrigation potatoes Solanum tuberosum L. in one of farms located in Babylon province
to study the effect of water stress, potassium levels, and the interaction between them
on the growth and yield of potatoes. at 35% of available water depletion (S1) as a
control, irrigation at 55% of available water depletion (S2), and irrigation at 75% of
available water depletion. Four potassium fertilizer levels were used: 0 (K1), 100 (K2),
200 (K3), and 300 (K4) Kg K.ha-1 as K2SO4 (41.5% K).
The experiment was conducted according Randomized Complete Block Design
(RCBD) with three replicates. The potatoes, Burren class, were planted in 25th of
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September 2015. Available soil N, P, and K nutrients concentrations were evaluated
after and irrigation date were determined depending on soil moisture depletion
according to the root system, the results were as follow:
1- Water stresses led to decreasing tubers yield of 21.74 and 43.40% for the stress S2
and S3, respectively, compared to S1 while adding potassium fertilizer at K3 led to a
significant increase of the total tubers yield of 71.59% compared to K0.
2- Water stress (S3) led to increasing soil available nutrients after harvesting compared
to low water stress (S1) as well as adding the potassium led to a significant increase
soil available N, P, and K concentrations after harvesting with increment ratio of
19.53, 195.78, and 213.58%, respectively, for K3 level compared to K0.
عرفت هذه كستراتجيات اضافية لتحسين تجهيز
المغذيات الممتصة تحت شروط االجهاد المائي .
بينت الدخولة (  ) 0000إن تعريض محصول
البطاطا لإلجهاد المائي خالل مدة تكوين الدرنات لم
يؤثر معنويا في كمية الفسفور  ،كما بين El-
 ) 0005 ( metwallyإن المستويات العالية من
الري أدت إلى خفض محتوى النيتروجين في أوراق
نبات البطاطا وبين  Abdullhalوآخرون ( 0002
) إن استخدام ثالثة اجهادات مائية وهي استنفاد
 %03و  %5513و  %30من السعة الحقلية  ،حقق
المستوى الرطوبي األول زيادة معنوية في
امتصاص النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم مقارنة
بالمستوى الرطوبي العالي  ، %30و وجد
 ) 0005 ( Abayomiإن حجب الري خالل
مرحلة التفرعات أدى إلى زيادة تركيز النيتروجين
والفسفور والبوتاسيوم في كل من األوراق مقارنة
بمرحلة النضج  .أشار  ) 0773 ( Kraussإلى إن
البوتاسيوم يعمل على زيادة كفاءة اللحاء في عمليات
نقل نواتج التمثيل الضوئي ومقدرة األنسجة على
خزن هذه النواتج  ،كما يؤدي دورا مهما في عمليات
التوازن األيوني والتنظيم االوزموزي للخاليا وعلى
تنظيم عملية فتح وغلق الثغور إذ يؤدي امتصاصه
إلى زيادة الضغط االوزموزي لخاليا النبات
الحارسة خالل تحرك الماء إلى داخل الخلية مما
يزيد الضغط االنتفاخي للخلية وتمددها وتوليد
الضغط على الجدران الداخلية للخلية لذا تفتح الثغور
 ،وان عملية تجمع البوتاسيوم في الخاليا الحارسة
تكون بمثابة القوى المحركة لعملية فتح وغلق الثغور
 ،إذ إن آلية فتح وغلق الثغور مرتبطة بمحتوى
الخلية من البوتاسيوم والسكريات ( Havlin

المقدمة :
يعد االجهاد المائي من اكثر االجهادات البيئية
المؤثرة في انخفاض معدل انتاج المحاصيل اذ انه
يؤثر في العمليات الحيوية التي تجري في النبات
وكذلك في جاهزية العناصر الغذائية لالمتصاص من
قبل النبات (  Lambersواخرون . ( 0001 ،
ان عجز الماء من اكثر العوامل اهمية في تحديد نمو
النبات وخفض االنتاج كما ونوعا وان مراحل النمو
قبل النمو الخضري والتزهير هي اكثر تاثرا
باالجهاد المائي (  Tabriziواخرون . (0000 ،
ذكر  Yuanواخرون (  ( 0005ان البطاطا حساسة
جدا لالجهاد المائي بسبب المجموع الجذري الضحل
وغير الكثيف اذ بين ( Wangواخرون ( 0005 ،
ان  %13من طول الجذر الكلي يتركز في الـ 30
سم االولى من التربة  .كما بين  Ahmadiواخرون
(  ( 0000ان اعلى كثافة للجذور وجدت عند الـ
 50 – 50سم العليا من الجذر  ،عند تعرض نبات
البطاطا الى نقص الماء يتبعه نقص البروتين
واالحماض النووية  ،والكلوروفيل وزيادة مستوى
 ABAونقص نشاط  GAمما يؤدي الى انخفاض
الضغط االنتفاخي لخاليا االوراق وايقاف االنقسام
الخلوي في الجدر الخلوية ونقص نشاط انزيم
Nitrate
 Synthetase Glutamineو
استعملت طرائق مختلفة لتطوير
Rednctase
التحمل الكفوء لالجهاد المائي ومن هذه الممارسات
استعمال االحياء المجهرية المفيدة واضافة المواد
العضوية واستعمال مواد كيميائية مثل البرولين
والسيليكون ومواد مانعة للتبخر ومنها ايضا اضافة
المغذيات كعنصر البوتاسيوم لدوره في ميكانيكية
فتح وغلق الثغور (  Folkertواخرون .(0000 ،
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األخيرة من نمو المحصول لذالك فان زيادة محتوى
التربة من العناصر الغذائية وخصوصا عنصر
البوتاسيوم تعد طريقة فعالة لزيادة قابليتها على
االحتفاظ بالماء الجاهز للنبات (Kirohmann
وآخرون. ) 0001 ،

وآخرون  . ) 0003 ،الحظ  Yangوآخرون (
 ) 0005إن نقص البوتاسيوم اثر بشكل سلبي في
توزيع الكاربوهيدرات من المصدر ( األوراق ) إلى
باقي أجزاء النبات .
إما بخصوص أهمية البوتاسيوم لمحصول
البطاطا فهو يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية لوحدة
المساحة عن طريق الزيادة في حجم الدرنات (طه ،
 ) 0005كما يزيد من مقارنة الدرنات لألضرار
الميكانيكية التي تتعرض لها جراء عمليات النقل
ويطيل من مدة الخزن (  Kumarوآخرون ،
. ) 0005
إما  Arifوآخرون (  ) 0001فقد أشاروا إلى إن
البوتاسيوم أهمية كبيرة في زيادة مقاومة أنواع
مختلفة من المحاصيل لألمراض وان سبب ذلك يعود
إلى إن البوتاسيوم يحفز تكوين جدران خارجية
سميكة في خاليا البشرة مما يمنع مهاجمة المسببات
المرضية للنبات  .يعد محصول البطاطا Solanum
tuberosum L.من المحاصيل المهمة في العالم
وهو يتبع العائلة الباذنجانية  Solamaceaeإذ تعد
مصدرا غذائيا مهم جدا الحتوائها على نسبة مرتفعة
من الطاقة ( الكاربوهيدرات ) وتحتل المرتبة
الرابعة من حيث األهمية بعد الحنطة والرز والذرة
الصفراء ( طه . ) 0005 ،
البطاطا من المحاصيل الحساسة لإلجهاد المائي
قياسا باألنواع األخرى من النباتات وان تأثير
اإلجهاد المائي يكون أكثر حدة إذا حصل في العوامل

المواد وطرائق العمل :
نفذت تجربة حقلية لزراعة محصول البطاطا
 Solanum tuberosum L.في احدى المزارع
الواقعة في محافظة بابل ضمن خط عرض 55103
شماال وخط طول  55100شرقا  .يمتاز موقع
الزراعة بطوبوغرافية مستوية زرع سابقا بمحصول
الذرة الصفراء وفي تربة مزيجية غرينية مصنفة الى
مستوى المجاميع العظمى Typic Torriflurent
طبقا للتصنيف االمريكي الحديث ( Soil surry
. ) 0002 ، staff
اخذت عشر نماذج من تربة الحقل للعمق 50 – 0
سم  ،خلطت نماذج التربة واستحصلت منها عينة
مركبة وجففت عينات التربة هوائيا ثم طحنت
ونخلت بمنخل قطر فتحاته 0ملم  ،استعملت هذه
العينات لتقدير خصائص تربة الحقل الفيزيائية
والكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة باتباع طرائق
تحليل التربة الواردة في  Pageواخرون ()0710
و Blackواخرون ( )0723ويبين جدول (0و)0
نتائج التحليل .

جدول  : 1الخصائص الفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة
الخاصية
الرمل
الغرين
الطين
نسجة التربة
الكثافة الظاهرية
المحتوى الرطوبي الحجمي عند  00كيلو باسكال
المحتوى الرطوبي الحجمي عند  1533كيلو باسكال
الماء الجاهز

الوحدات
غم.كغم

1-

ميكاغرام.م
0سم. 0سم

0-

القيمة
083
525
55
Silty loam
1300
3308
3318
3323
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جدول  : 2الخصائص الكيميائية لتربة الحقل قبل الزراعة
الخاصية
االيصالية الكهربائية
االس الهيدروجيني pH
المادة العضوية
معادن الكاربونات
السعة التبادلية لاليونات
الموجبة
تركيز االيونات الذائبة
الكالسيوم
المغنسيوم
الصوديوم
البوتاسيوم
الكلورايد
الكبريتات
الكاربونات
البيكاربونات
النيتروجين الجاهز
الفسفور الجاهز

الوحدات
دسيسمنز.م

1-

1-

غم.كغم
غم.كغم
1سنتمول.شحنة.كغم  .تربة
1-

مليمول.لتر

1-

القيمة
0313
23.2
5325
205
25305
5313
.353
5323
3355
12355
8353
Nill
5313
02323
12315

ملغم.كغم. 1-تربة

صممت التجربة ضمن تصميم القطاعات الكاملة
المعشاة  RCBDوبثالث مكررات وحللت النتائج
احصائيا على وفق طريقة تحليل التباين ( Anov A
) باستعمال برنامج  0000 SASوتم اختيار اقل
فرق معنوي على مستوى  0103للمقارنة بين
المتوسطات الحسابية للمعامالت  .الساهوكي
وكريمة ( .) 0770
العمليات الزراعية .

معامالت التجربة والتصميم االحصائي .
شملت التجربة المعامالت االتية :
معامالت الري ( االجهاد المائي )
.0
 S1الري عند استنفاد  % 53من الماء الجاهز
(معاملة القياس )
 S2الري عند استنفاد  % 33من معاملة القياس .
 S3الري عند استنفاد  % 53من معاملة القياس
معامالت التسميد البوتاسي
.0
0 3 ( : K0كغم.هـ ) ( % 5013
) K2SO4 ( ) K
0 000( K1كغم.هـ ) ( % 5013
) K2SO4 ( ) K
0 000( K2كغم.هـ ) ( % 5013
) K2SO4 ( ) K
0 500( K3كغم.هـ ) ( % 5013
) K2SO4 ( ) K

تهيئة موقع الدراسة والري .
نفذت التجربة على ارض مساحتها  130م ابعادها
20م × 00م  ،حرث موقع التجربة بواسطة
المحراث المطرحي القالب حراثة متعامدة ثم
اجريت عمليات التعديل والتسوية وفتح السواقي ،
قسم الحقل الى ثالث مكررات رئيسية وبواقع 00
وحده تجريبية ضمن المكرر الواحد  ،مساحة الوحدة
التجريبية  2م 0ابعادها  5 × 0م وبثالث مروز
0
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طول المرز  3م والمسافة بين مرز واخر 011م
طبقا لمحرم وعبدول (  ، ) 0715تركت فواصل
مقدارها 5م بين القطاعات ( المكررات )  ،كما
تركت فواصل بمقدار 0م بين المعامالت لغرض
السيطرة على عمليات الري وضمان عدم انتقال
المياه بينهما .
تم االرواء بواسطة انابيب بالستيكية مربوطه
بمضخة كهربائية ومثبت على االنبوب عداد لقياس
الماء المار خالل االنبوب باللتر  ،اضيفت كميات
متساوية من الماء الى االلواح جميعا عند الزراعة
ولحدود السعه الحقلية  ،تم تقيم المحتوى الرطوبي
للتربة باستعمال الطرق الوزنية لقياس رطوبة التربة
 ،باخذ عينات بوساطة مثقاب التربة قبل اكثر من
يومين لمعرفة نسبة الرطوبة في التربة لغرض الري
حسب المعادالت  .جرت عمليه تقييم المحتوى
الرطوبي للتربة لجميع الوحدات التجريبية بشكل
مستمر طوال مده التجربة وعند استنفاذ النسب
المحدد من الماء الجاهز وحسب معامالت الري
المذكورة انفا  .يجرى الري بعد ذلك باضافة عمق
المياه الالزم للوصول الى المحتوى الرطوبي عند
السعه الحقلية لتربه الحقل  ،استعملت المعادلة االتية
(  Allenواخرون  ) 0771في حساب عمق المياه
الواجب اضافته لتعويض الرطوبة المستنفذ .
d = ( Əf.c – Əw ) × D
اذ ان :
 = dعمق المياه المضاف ( مم)
5
 = Əf.cالرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية ( سم ـ
سم) 5-
 = Əwالرطوبة الحجمية قبل اجراء الري ( سم 5ـ
سم) 5-
 = Dعمق الري وهو يساوي العمق الجذري الفعال
(مم )
النيتروجين الجاهز
استتتخلص النيتتتروجين الجتتاهز لمحلتتول 2M KCl
وقتتدر ايتتون االمونيتتوم باستتتعمال اوكستتيد المغنستتيوم
 MgOبتتالتقطير باستتتخدام جهتتاز المتتايكرو كلتتدال (
 ) Microkjeldalواختزال ايون النتترات باستتعمال
سبيكة (  ) Devardaعلى وفق طريقتة Keeney ,
 )0723( Bremnerالموضتتتتتتتتتحه فتتتتتتتتتي ( Black
. ) 1965 b

الفسفور الجاهز :
استتتتتخلص فستتتتفور التربتتتتة باستتتتتعمال بيكاربونتتتتات
الصتتوديوم (  ) 0.5 M . NaHCO3و 113 pH
وطور لون لمستخلص باستخدام مولبيتدات االمونيتوم
وحتتتتتامض االستتتتتكوربيك  .قتتتتتدر الفستتتتتفور بجهتتتتتاز
المطياف الضوئي على طتول  110نتانوميتر بحستب
طريقة  )0710 ( Sommers , Olsenالتواردة فتي
 Pageواخرين ( . ) 0710
البوتاسيوم الجاهز
استتتخلص بوتاستتيوم التربتته الجتتاهز باستتتعمال ختتالت
االمونيتوم وقتتدر باستتتخدام جهتاز اللهتتب ( Flame
 ) Photometerكمتتتتتا ورد فتتتتتي  Pageواختتتتترين (
. ) 0710
حاصل الدرنات ( ميكاغرام .هـ: ) 1-
اجريت حسابات الحاصل ومكوناته بعتد قلتع التدرنات
لعشتترة نباتتتات عشتتوائيا متتن المتترزين الوستتطين لكتتل
وحدة تجريبية  ،اذ قلعتت التدرنات وقتدرت الغلتة عتن
طريتتق وزن التتدرنات لكتتل وحتتدة تجريبيتتة علتتى حتتدة
معبتتترا عنهتتتا بوحتتتدة كغم.نبتتتات 0-ويحستتتب الحاصتتتل
الكلي على وفق المعادلة االتية-:
الحاصل الكلي = حاصل النبات الواحد × عدد
النباتات في الوحدة التجريبية × مساحة الهكتار /
مساحة الوحدة التجريبية
النتائج والمناقشة :
تاثير االجهاد المائي والبوتاسيوم والتداخل بينهما في
محتوى التربة من K . P , Nالجاهزة بعد الحصاد
( ملغم كغم 0-تربة )
 -1النيتروجين
بينت نتائج التحليل االحصائي في جدول 5
ان كل من االجهاد المائي والبوتاسيوم وتداخالتهما
قد اثرت معنويا في زيادة النيتروجين الجاهز في
التربة  ،فقد كانت اعلى قيمة للنيتروجين الجاهز في
التربة عند االجهاد المائي العالي  S3والتي بلغت
 55127ملغم Nكغم ، 0-وانخفضت الى 50101
ملغم Nكغم 0-عند االجهاد المائي المتوسط S2
ملغم Nكغم 0-عند االجهاد
واصبحت 57105
المائي المنخفض وقد كانت نسبة زيادة االجهاد
المائي  S3على االجهادين المائيين  S1 , S2هي
 2100و  % 05107لكل منهما على التتابع  ،كما ان
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ادى الى زيادة النيتروجين الجاهز في التربة وحققت
معاملة التداخل  S3K3اعلى قيمة بلغت 30100
ملغم Nكغم 0-واقل قيمة كانت لمعاملة التداخل S1K0
التي بلغت  52100ملغم Nكغم 0-وبنسبة زيادة قدرها
. % 51152

اضافة البوتاسيوم ادت الى زيادة النيتروجين الجاهز
في التربة من  51105ملغم Nكغم 0-عند المستوى
 K0الى  53150ملغم Nكغم 0-عند المستوى K3
وبنسبة زيادة بلغت قيمتها  %07135اما تاثير
التداخل الثنائي بين االجهاد المائي والبوتاسيوم  ،فقد

جدول  : 0تاثير االجهاد المائي و مستويات البوتاسيوم والتداخل بينهما في تراكيز النيتروجين الجاهز في التربة
( ملغم كغم 1-تربة )
االجهادات
البوتاسيوم
K0
K1
K2
K3
المعدل
 LSD0.05لالجهاد المائي ( ) S
1350

S1

S2

S3

0.311
0832.
33350
31322
05312
 LSD0.05للبوتاسيوم ( ) K
1333

08325
31352
323.0
3538.
32338
K ×S LSD0.05
3325

33300
32301
3.312
53333
333.5

المعدل
08323
3338.
30335
35321

بلغت قيمتها  55175ملغم  Pكغم 0-قياسا بمعاملة
0المقارنة  K0والتي بلغت  01153ملغم  Pكغم
وبنسبة زيادة قدرها  % 037151كما ادى التداخل
الثنائي بين االجهاد المائي والبوتاسيوم الى زيادة
الفسفور الجاهز في التربة  ،اذ حققت المعاملة
 S3K3اعلى قيمة لهذه الصفة بلغت  30103ملغم P
كغم ، 0-وكانت ادنى قيمة لمعاملة التداخل S1K0
والتي بلغ فيها الفسفور الجاهز في التربة 05100
ملغم  Pكغم 0-وبنسبة زيادة بلغت قيمتها
%070132

 - 2الفسفور :
اظهرت النتائج في جدول  5ان كل من
االجهاد المائي والبوتاسيوم وتداخالتهما قد اثرت
معنويا في زيادة الفسفور الجاهز في التربة  ،فقد
كانت اعلى قيمة للفسفور الجاهز في التربة عند
االجهاد المائي العالي  S3قياسا باالجهادين المائيين
 S1 , S2فقد كانت نسبة زيادته في هذه الصفة
 5102و  % 05150لكل منهما بالتتابع كما ان
اضافة البوتاسيوم ادت الى زيادة الفسفور الجاهز في
التربة وكانت اعلى قيمة عند المستوى  K3والتي
.

جدول  : 4تاثير االجهاد المائي و مستويات البوتاسيوم والتداخل بينهما في تراكيز الفسفور الجاهز في التربة (
ملغم كغم 1-تربة )
االجهادات
البوتاسيوم
K0
K1
K2
K3
المعدل
 LSD0.05لالجهاد المائي ( ) S
1333

S1

S2

S3

المعدل

12323
22352
08333
35305
02330
 LSD0.05للبوتاسيوم ( ) K
1322

18385
25312
33323
38325
03310
K × S LSD0.05
0353

15325
00333
30315
53315
0.3.1

18335
03323
33335
32350
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الجاهزية في التربة من  003131ملغم Kكغم 0-عند
عدم اضافته (  ) K0الى  520155ملغم Kكغم 0-عند
اضافة البوتاسيوم الى التربة اي بزيادة قدرها
 %005131كما ادى التداخل الثنائي مابين االجهاد
المائي والبوتاسيوم الى زيادة البوتاسيوم الجاهز في
التربة فقد حققت معاملة التداخل  S3K3اعلى قيمة
لهذه الصفة بلغت  550153ملغم Kكغم 0-وكانت
اعلى قيمة لمعاملة التداخل  S1K0التي بلغت
 000100ملغم Kكغم 0-وبنسبة زيادة بلغت قيمتها
. %055

-0البوتاسيوم :
اشارت نتائج التحليل االحصائي ان لكل من
االجهاد المائي والبوتاسيوم وتداخالتهما تاثيرا
معنويا في زيادة البوتاسيوم الجاهز في التربة بعد
الحصاد ( جدول  ) 3اذ تبين من الجدول ان زيادة
االجهاد المائي ادى الى زيادة البوتاسيوم الجاهز في
التربة وقد تفوق االجهاد المائي العالي  S3على كال
من االجهادين المائيين المتوسط والمنخفض ( S1 ,
0 ) S2بما مقدار  1120و  % 05100ملغم Kكغم
كما ان اضافة البوتاسيوم فقد اثرت في زيادة

جدول  : 5تاثير االجهاد المائي و مستويات البوتاسيوم والتداخل بينهما في تراكيز البوتاسيوم الجاهز في التربة
( ملغم كغم 1-تربة )
االجهادات

S2

S1

S3

المعدل

البوتاسيوم
K0
K1
K2
K3
المعدل
 LSD0.05لالجهاد المائي ( ) S
5312

111333
225310
032330
055313
2.2312
 LSD0.05للبوتاسيوم ( ) K
.300

اشارت النتائج في الجداول  3 ، 5 ، 5الى ان كل
من االجهاد المائي والبوتاسيوم والتداخل بينهما تاثير
واضح في محتوى التربة من المغذيات الجاهزة فيها
بعد الحصاد  ،اذ يالحظ ان االجهاد المائي المنخفض
ادى الى انخفاض محتوى التربة من كل من
النايتروجين او الفسفور او البوتاسيوم  ،وقد يعزى
السبب في ذلك الى انه في حالة االجهاد المائي
المنخفض يكون الماء اكثر توافرا في التربة مما
يؤدي الى زيادة جاهزية هذه المغذيات فيها
وامتصاصها من قبل النبات مما ادى الى انخفاض
محتوى التربة من تلك المغذيات ( 0710 ، Levitt
).
ان اضافة البوتاسيوم ادى الى زيادة محتوى
التربة من كل من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم
الجاهزة في التربة في االجهاد المائي العالي على
العكس من االجهاد المائي المنخفض اذ يحصل في

115353
283333
013315
0.1332
2..328
K ×S LSD0.05
8325

123325
285333
025312
023325
225305

115358
283312
013325
0.2333

االجهاد المائي المنخفض زيادة جاهزية االيونات
الذائبة والمتبادلة في التربة مما يؤدي الى زيادة
امتصاصها من قبل النبات الذي يتحفز فيه المجموع
الجذري في عملية االمتصاص وانعكاس ذلك على
خفض الكمية الجاهزة من تلك المغذيات على العكس
من االجهاد المائي العالي الذي يقل فيه امتصاصها
مما يردي الى زيادة محتوى التربة من تلك المغذيات
هذه النتائج تتفق مع ما توصل الية محمد ( ) 0000
الذي اشار الى ان اضافة  000كغم Kكغم 0-ادت الى
اختزال التاثيرات السلبية للشد الرطوبي اذ ان
االجهاد العالي ادى الى زيادة  K , P , Nالجاهز في
التربة .
0حاصل الدرنات ( ميكاغرام هـ )
يبين الجدول (  ) 2تاثير االجهاد المائي
والبوتاسيوم والتداخل بينهما في الحاصل الكلي
للدرنات ( ميكاغرام هـ ، ) 0-اذ يلحظ من الجدول ان
182

ISSN 2072-3875

مجلة الفرات للعلوم الزراعية )1221( , 192 - 182 :)4( 8 -

التميمي

وموسى

0-

 K3بلغت قيمتها  05105ميكاغرام هـ قياسا
بمعاملة المقارنة بعدم اضافة البوتاسيوم والتي بلغت
قيمتها  05100ميكاغرام هـ 0-وبنسبة زيادة بلغت
قيمتها  % 50137اما تاثير التداخل فيظهر الجدول
ذاته ان اعلى قيمة للحاصل الكلي كانت عند المعاملة
 S1K3بلغت  50100ميكاغرام هـ 0-واقل قيمة عند
المعاملة  S3K0بلغت  7100ميكاغرام هـ. 0-

االجهاد المائي قد اثر تاثيرا معنويا في زيادة هذه
الصفة  ،حيث ان زيادة االجهاد المائي قد ادى الى
خفض هذه الصفة بنسب انخفاض قدرها  00155و
 % 55150لالجهادين المتوسط والعالي S3 , S2
قياسا بمعاملة القياس  S1كما يالحظ من الجدول ذاته
ان مستويات البوتاسيوم قد اثرت تاثيرا معنويا في
زيادة هذه الصفة وكانت اعلى قيمة لها عند المعاملة

جدول :.تاثير االجهاد المائي ومستويات البوتاسيوم والتداخل بينهما في حاصل الدرنات الكلي ميكاغرام هـ
االجهادات
البوتاسيوم

S2

S1

12351
K0
20305
K1
22353
K2
01312
K3
23388
المعدل
 LSD0.05لالجهاد المائي (  LSD0.05 ) Sللبوتاسيوم ( ) K
3315.
33230
يلحظ من الجدول  2ان االجهاد المائي قد اثر في
الحاصل الكلي للدرنات  ،وربما يعود السبب في ذلك
بالدرجة االساس الى التاثير السلبي لالجهاد المائي
في العمليات الحيوية وعملية التمثيل الكاربوني
وانتقال الغذاء والكاربوهيدرات وتكوين الدرنات
والنشاط االنزيمي والهرمونات النباتية وانقسام
الخاليا واستطالتها ( النعيمي  ) 0777 ،مما ادى
الى انخفاض والحاصل الكلي ( النعيمي واخرون ،
 0005و  0002 ،و  Tabriziواخرون ) 0000 ،
الذين وجدوا انخفاضا في الحاصل الكلي للدرنات مع
زيادة االجهاد المائي كما ان لمستويات البوتاسيوم
المضافة تاثيرا معنويا في الحاصل الكلي اذ يعد
البوتاسيوم من المغذيات الرئيسية والذي له دور كبير
في تثبيط عملية التمثيل الكاربوني ومن ثم التاثير في
تصنيع المواد الكاربوهيدراتية في االوراق وانتقالها
وتخزينها في الدرنات مما اسهم في زيادة عدد
الدرنات للنبات الواحد وانعكس ذلك على زيادة
الحاصل الكلي (  Havlinواخرون ، ) 0003 ،
كما ان اضافة البوتاسيوم الى التربة ادى الى زيادة
جاهزية هذه المغذيات في محلول التربة
وامتصاصها من قبل النباتات التي ازدادت مع زيادة
مستويات االضافة الى التربة مما ادى الى زيادة

15300
12323
22305
20333
15332
K × S LSD0.05
1312

S3

1-

المعدل

13331 5323
12320 123.3
22312 1.353
23333 18333
13338

الكميات الممتصة من هذه المغذيات من قبل جذور
النباتات وهذا يوضح اهمية التسميد البوتاسي في
زيادة الحاصل الكلي وعدد الدرنات للنبات الواحد
وهذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه كل من
 ) 0772 ( Witekag , Bieluaaوبهية ( 0000
) الذين اشاروا الى زيادة جميع مؤشرات الحاصل
ومكوناته مع زيادة مستويات البوتاسيوم المضافة ،
وكما يعزى سبب زيادة الحاصل الكلي بزيادة
مستوى البوتاسيوم للدور الوظيفي الذي يؤديه في
نمو ونشوء النبات بدء من انقسام وتوسع الخاليا
المرستيمية الى نهاية نمو النبات من خالل التحكم في
الية فتح وغلق الثغور التي ترتبط بتجمع السكريات
في الخاليا الحارسة (  ، ) 0773 ، Kraussكما
ان لتاثير التداخل مابين االجهاد المائي ومستويات
البوتاسيوم تاثيرا معنويا ايضا في الحاصل الكلي اذ
ان اضافة البوتاسيوم للنبات تحافظ على جهد ماء
الورقة وجهد االمتالء ومحتوى ماء نسبي عال واقل
جهد اوزموزي مما يحسن من كفاءة التمثيل
الكاربوني و زيادة نمو ونشوء النبات ومن ثم زيادة
عدد الدرنات للنبات الواحد الذي انعكس على زيادة
الحاصل الكلي للدرنات (  Wangواخرون 0005 ،
و . ) 0003 ، Haque
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