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تأثير مستويين من البوتاسيوم ومواعيد أضافتها في صفات النمو لصنف حنطة 

  99الخبز أدنه 
 خالد ماجد دلي الوحيلي                                               هناء خضير محمدعلي

قسم المحاصيل  -كلية الزراعة -باحث                                    جامعة بغداد                          

 الحقلية

 المستخلص  

جامعة بغداد /  –التابعة لكلية الزراعة  Dنفذت تجربة حقلية في حقول الدراسات العليا محطة البحوث        

اضافت  م  ألوقت  للبوتاسيوم ومعرفة أفضلمستوى بهدف أيجاد أفضل   2015-2016الجادرية للموسم الشتوي

 Triticum aestivumلمحصول حنطة الخبز)مادة جافة )وزن نبات جاف( خالل الحصول على أعلى حاصل 

L. أستخدم تصميم القطاعات كاملة التعشية ,)RCBD بترتيب االلواح المنشقة وبثالثة مكررات, تضمنت األلواح 

هـ K( كغم 150, 100الرئيسة مستويي  م  البوتاسيوم )
-1

مواعيد إلاضافة  ثمانية, أما األلواح الثانوية فتضمنت 

والتفرعات  ZGs00وهي )عند الزراعة بتوليفات في مراحل مختلفة م  نمو المحصول مستويات البوتاسيوم 

ZGs21 واالستطالة ZGs32  والبطانZGs49)  أظهرت  المقارنة )م  دون أاضافة البوتاسيوم ( وعدمع   فضالا .

هـKكغم 150 نتائج التجربة تفوق مستوى البوتاسيوم 
-1
في أغلب صفات النمو) الوزن الجاف للنبات في مرحلة  

ط  هـ  14.07, 2.80,9.67وبلغت  ZGs75و النضج الفسيولوجي  ZGs65, التزهير ZGs32العقدة الثانية 
-1
على  

غم  ZGs75 15.60 ,14.17 و النضج الفسيولوجي  ZGs65 مو المحصول في مرحلتي التزهيرالتوالي, ومعدل ن

م
-2

يوم
-1

سـم 49.56على التوالي  و مساحة ورقة العلم ومحتواها م  الكلوروفيل 
2
 ,47.49 S.P.A.D  على

هـKكغم  100( وحققت النباتات المسمدة بمستوى البوتاسيوم  سـم 92.9وارتفاع النبات ,  التوالي
-1
أعلى  

 ZGs75 و النضج الفسيولوجي  ZGs65 المتوسطات لصفات معدل النمو النسبي للمحصول في مرحلتي التزهير 

غم غم 0.0130و  0.0304
-1
م 

2
 Kكغم  150 على التوالي, تحققت أعـلى أستجاب  بي  عاملي الـدراسـة للمستوى  

هـ
-1
( لصفة حاصل المادة الجافة )وزن النبات ZGs32 ة عند بزوغ العقدة الثاني K جميع) D3ومـوعـد أاضافـت   

ط  هـ 14.46 في اعطاء متوسط بلغ الجاف(
-1
ا بي  ZGs75 مرحلة النضج الفسيولوجي  عند  . كان التداخل معنويا

                                                                                                                   في الصفات المدروسة جميعها.   الدراسة عاملي
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 المادة الجافة, مواعيد اإلضافة      كلمات مفتاحية : توليفات البوتاسيوم, 

  

EFFECT OF TWO LEVELS OF POTASSIUM AND IT'S 

ADDITION DATES ON THE GROWTH CHARACTERISTIES 

OF BREAD WHEAT VAR. ADANA 99 
 

Hanaa Khudair Mohammad ali                            iWahil-AlKhalid Majid Deli        

 

  ABSTRACT   

          A field experiment was carried out in the fields of High Studies  Research 

Station , College of Agriculture , University of Baghdad / Jadriya during the winter 

season of 2016-2015 in order find better potassium  levels and find the best time to add 

it by obtaining the highest dry matter (dry weight) of the bread wheat (Triticum 

aestivum L. ), RCBD was used with split- plot experiment with three replicates. The 

main plots included two levels of potassium (100 and 150 kg K ha
-1

) .The secondary 

plots included eight dates to add potassium levels in combinations at different stages 

of crop growth when (on planting ZGs00, tillering ZGs21, stem elongation ZGs32 and 

Booting ZGs49) as well as a comparison date (without the addition of potassium). The 

results of the experiment showed that the level of potassium 150 kg K ha
-1

 was super 

lour  in most growth characteristics (dry weight of the plant in the second node phase 
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ZGs32, flowering ZGs65, and physiological maturity ZGs75 (2.80,  9.67, 14.07 tons ha
-1

 

respectively), and the growth rate of the crop in the two stages of flowering ZGs65, and 

physiological maturation ZGs75 (15.60 and 14.17 g   m
-2

 day
-1

 respectively), leaf area 

and chlorophyll content (49.56 cm
2
 and 47.49 respectively) ,and  plant height 92.9 cm 

and fertilizing plants with potassium level 100 kg K ha
-1

 achieved the highest averages 

of  the relative yield of ZGs65 and physiological maturation ZGs75 ( 0.0304 and 0.0130 

g  g
-1

 m
2
 respectively) , the highest response was achieved among the study factors for 

the level of 150 kg K ha
-1

 and the date added to the combination of D3 (all K at the 

emergence of the second node ZGs32) for dry matter content (dry plant weight) give an 

average 14.46 tons ha
-1

 in physiological maturation ZGs75 stage. the interaction 

between the two study factors Significant  was in all studied parameters                                 

.                                                                                                               
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potassium combinations   , dry matter, Ke words: adding dates 

               المقدمة      

  Triticum) )  يعددددد محصددددول الحنطددددة     

aestivum L.   م  مصادر الغذاء المهمدة لننسدان

ومددد  اكثدددر محاصددديل الحبدددول أهميدددة فدددي العدددالم 

مددد  . تطلدددب  15))ويعدددرف باسدددم ملددد  الحبدددول 

مدددد  مختصددددي   يمجددددال الزراعددددالالعدددداملي  فددددي 

وفالحددي  اسددتثمار الطرائددي الحديثددة لرفددع  نتاجيددة 

لكددون   99ومنهددا الصددنن ادندد   االصددناف الجديدددة

صول ومنهدا الحنطدة مهمدا المقدرة اإلنتاجية ألي مح

كانددددت مواصددددفات  فهددددي رهينددددةا بعمليددددات الخدمددددة 

المطبقددددة علددددى االسددددم العلميددددة, ومنهددددا االهتمددددام 

لمددا  المسددتحدثةالتقنيددات  باسددتعمالبالتغذيددة المعدنيددة 

المحصدول, و هدذا لها م  دور كبير في تحسي  نمدو 

تعتمدد المناسدبة التدي  قدراراتال العلمية اتخاذ لندارة

مراحدل  البوتاسيوم عندااضافة في نمو اللة على مرح

فدي  نألند  اذا أاضدي مختلفة م  نمو المحصدول نمو 

و , للنبات كون غير فعال يالمرحلة غير المناسبة قد 

ان الترل العراقية كلسدية كونهدا تدرل تميدل الدى بما 

غنيدددددة بخصوصدددددها  القاعديدددددة واالعتقددددداد السدددددائد

ة ال يستفيد وبالرغم م  وجودة في الترببالبوتاسيوم, 

والسديما فدي مراحدل النمدو الحرجدة, ممدا من  النبات 

دفددع البدداحثي  إليجدداد طرائددي بديلددة إلاضددافت  الغايددة 

البوتاسدديوم كوندد م عددامالا محدددداا ألهميتدد   تددوفيرمنهددا 

وأن قابليدة ذوبدان البوتاسديوم  في مراحل نمو النبدات

العاليددة فددي النبددات و أمكانيددة أتحددادب مددع المركبددات 

ة التددي تددادي الددى تكددوي  بعدد  االنزيمددات العضددوي

المهمدة فدي النبدات, علدى اعتبدار ان  معندم النباتددات 

تحتدداك كميددات كبيددرة مندد  , تصددل نسددبت  فددي الددوزن 

ودوربم  المهم في عمليدة نقدل  1%الجاف للنبات الى 

المواد الناتجة مد  عمليدة البنداء الضدوئي) المصددر( 

وأهميتد   الى باقي أجزاء النبدات االخدرى )المصدب(

فددي عمليددة فددت  وغلددي الثغددور والتددي بموجبهددا يددتم 

التحكم في المحتوى المدائي للنبدات مد  خدالل عمليدة 

النت  , أما فيمدا يخدح حاجدة محصدول الحنطدة الدى 

البوتاسدديوم فددي أغلددب مراحددل نمددوب وبالتحديددد مدد  

بدايددة مرحلددة النمددو الخضددري الددى مرحلددة التزهيددر 

 اصددر االخددرى وتكددون بكميددات أعلددى مدد  بدداقي العن

هدو لتجندب  وبشكل دفعات الى الترل  اضافت تكرار 

,  ذ أن  معرض للمس  والفقدد مد  قبدل عملية التثبيت

أن كيفية تحديد مراحدل نمدو المحصدول لذل  , التربة

الددددى بشددددكل صددددحي  يسدددداعد البدددداحثي  والمنتجددددي  

للمرحلدة المطلوبدة لنمدو النبدات فدي الوقدت لوصول ا

مدد  قبددل االسددتفادة وقددت تحديددد ومدد  ثددم المناسددب, 

سدددددوء  دارة  لعدددددل, النبدددددات إلاضدددددافة البوتاسددددديوم 

 المحصددول فددي االوقددات الحرجددة مدد  مراحددل نمددو

ترافددي ذلددد  مددع أتبددداع ي لدددم والسدديما  ذاالمحصددول 

األسددددلول العلمددددي, ومنهددددا عدددددم اسددددتغالل الوقددددت 

التددي و الددى المحصددول البوتاسدديومالمناسددب إلاضددافة 

للعالقدة بدي  المصددر م  شدننها تحقيدي أعلدى تننديم 

 البوتاسديوم كفداءة انتقدال فنن ذل  يقلل مد  والمصب

حفاظدد  علددى الضددغط عدددم داخددل النسدديج النبدداتي و

حاصددددل ال قددددد تسددددبب خفدددد االزمددددوزي للنبددددات, 

 على ما تقدم نفذ  بناءا  .بيولوجيال

 

 99 البحث لمعرفة استجابة صنن الحنطدة ادند   هذا

د أاضددافت  يددعالمسددتويات مختلفددة مدد  البوتاسدديوم ومو

و تحديد أفضل توليفة  المحصولنمو  وتنثير ذل  في

 .     لوقت  اضافت 

          المواد وطرائق العمل   

 –نفددذت تجربددة حقليددة فددي حقددول كليددة الزراعددة       

جامعدددددة بغدددددداد الواقعدددددة اضدددددم  ) خطدددددي عدددددرض 

33.29
5

33.10 -
5
 44.34وخطدددي طدددول شدددماالا  

5
44.11-
5
ا ( خددددددالل الموسددددددم    2015 -2016شددددددرقا

  99صدفات نمدو حنطدة الخبدز صدنن أدند  لمعرفة تنثر 
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(Triticum aestivum L. )  بمستويات البوتاسيوم و

خددددالل مراحددددل مختلفددددة مدددد  نمددددو مواعيددددد أاضددددافت  

 اسدددتعمل, Zadok((29 محصدددول حسدددب مقيدددا  ال

بترتيددب  R.C.B.Dتصددميم القطاعددات كاملددة التعشددية 

 تمكررات, تضمن بثالث  Split-plotااللواح المنشقة

العامددددددددل األول ااضدددددددددافة البوتاسدددددددديوم بمسدددددددددتويي  

هـ Kكغم  (150و100)
-1
في االلواح الرئيسة والعامل  

الثاني في االلواح الثانوية شمل ثمانيدة مواعيدد إلاضدافة 

, هدي  البوتاسيوم في مراحل مختلفة م  نمو المحصول

)البدددددذرة جافدددددة( , ومرحلدددددة  ZGs00عندددددد الزراعدددددة 

) السدداق الرئيسدديع فددرع واحددد( , ZGs21 التفرعددات 

) ظهدور العقددة الثانيدة علدى ZGs32 مرحلة االستطالة 

)بدايدددة  ZGs49السددداق الرئيسدددي( ومـرحلدددـة البطدددـان 

موعدد ظهور السفا مدـ  غمدد ورقدة العدـلم( فضدال عد  

, واعطيدددت  المقارندددة )مددد  دون أاضدددافة البوتاسددديوم(

   -الرموز :

   ( D0 وD1  وD2 و D 3 وD4  و D5 وD6  و D7 و( D8 

D

0 
 المقارنة ) م  دون أاضافة البوتاسيوم (.  

D

1 

          عند الزراعة K جميعموعد ااضافة  

.ZGs00 

D

2 

عند بزوغ الفرع األول   Kجميع ااضافة موعد 

ZGs21. 

D

3 

 عند بزوغ العقدة الثانية K جميعااضافة  موعد 

ZGs32. 

D

4 

ع  ZGs00عند الزراعة  K 1/2موعد ااضافة ) 

1/2 K      عند بزوغ العقدة الثانية ZGs32 ). 

D

5 

 1/2ع ZGs00عند الزراعة  K 1/2موعد ااضافة ) 

K عند بزوغ السفا م  غمد ورقة العلمZGs49 .) 

D

6 

عند بزوغ الفرع األول  K 1/2موعد ااضافة )

ZGs21   1/2ع   K  عند بزوغ السفا م  غمد

 .( ZGs49ورقة العلم

D

7 

 عند بزوغ العقدة الثانية  K 1/2موعد ااضافة )

ZGs32   1/2ع  K عند بزوغ السفا م  غمد ورقة

 .(ZGs49العلم 

D

8 

ع ZGs00 عند  الزراعة  K 1/3موعد ااضافة )

1/3 K  عند بزوغ العقدة الثانية+ ZGs32 1/3 K 

    (.  ZGs49السفا م  غمد ورقة العلم عند بزوغ 

                                                  

ونسب  ( سـم لمعرفة صفاتها الطبيعية 30-0وعلى عمي )  أخذت عينات عشوائية م  تربة الحقل وم  مواقع مختلفة        

للت في  مفصوالتها    .1كلية الزراعة ,المكتب االستشاري  , جدول المركزي ل مختبرالوحم
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 . الخصوبية  لتربة الحقل قبل الزراعة والفيزيائية الكيميائية بعض الخصائص .1جدول

 الوحدة المقدار  الصفة

 بع  الخصائح الكيميائية والخصوبية

 -------- pH 7.42 درجة تفاعل التربة

EC 1.7  (ds.m (1:1)األيصالية الكهربائية 
-1

 ) 

سنتمول.شحنه.كغم CEC 18.33 السعة التبادلية الكاتيونية
-1

 تربة

 األيونات الموجبة الذائبة

ملغم.كغم K 88.33البوتاسيوم 
-1

 تربة 

 -------- Na 5.85الصوديوم 

مليمكافيء.لتر Ca 5.61 الكالسيوم
-1

 (meq.l
-1

 ) 

مليمكافيء.لتر Mg 3.11المغنيسيوم 
-1

 (meq.l
-1

 ) 

 االيونات السالبة الذائبة 

 % N 0.015 النتروجين

ملغم.كغم P 35.7 الفسفور
-1

 تربة 

مليمكافيء.لتر SO4 4.33 الكبريتات
-1

 (meq.l
-1

 ) 

مليمكافيء.لتر Cl 5.2 الكلور
-1

 (meq.l
-1

 ) 

مليمكافيء.لتر HCO3 1.5 البيكربونات
-1

 (meq.l
-1

 ) 

 -------- H2CO3 Nil الكربونيكحمض 

 بع  الخصائح الفيزيائية

 مفصوالت التربة 

غم.كغم 652 الرمل 
-1

 تربة 

غم.كغم 220 الغرين
-1

 تربة 

غم.كغم 128 الطين
-1

 تربة 

 ( رملية غرينية  Sandy Loamصنن النسجة ) 

 

تمددددت تهيرددددة أرض التجربددددة بعددددد حراثتهددددا بصددددورة     

م 3×2وتسدددويتها وتقسددديمها علدددى شدددكل ألدددواح  متعامددددة

م6 بمسداحة 
 2

م  3خطدوط وبطدول 10و يحدوي كدل لدوح 

 9سددـم بددي  خددط وعخددر وبعدددد  20للخددط الواحددد وبمسددافة 

وحددددات تجريبيدددة ثانويدددة داخدددل كدددل لدددوح رئيسدددي لكدددل 

 موعدددواحددد ع وحدددة تجريبيددة للمكددرر ال 18مسددتوي أي 

مجمددوع  البوتاسدديوم( يصددب  مدد  دون ااضددافة)المقارنددة 

وحدددة تجريبيددة,  54الوحدددات التجريبيددة الكلددي للتجربددة 

ا بمعددل بدذار  99زرعت بذور صدنن الحنطدة أدند   يددويا

كغددم هددـ 120
- 1

, و تمددت  اضدددافة سددماد سددوبر فوسدددفات 

هدددـ Pكغدددم   100%( بمعددددلP2O5 46الكالسددديوم )
-1

 ,

السدماد النتروجيندي بدنربع دفعدات متسداوية وتمت  اضدافة 

هدددـ Nكغدددم   200علدددى شدددكل اليوريدددا بمعددددل
-1
حسدددب  

عنددد الزراعددة , عنددد التفرعددات, عنددد  اإلاضددافةتوصدديات 

أجريدددت عمليدددات خدمدددة , (2االسدددتطالة وعندددد البطدددان )

ا, تدم ري التجربدة بعدد  المحصول كالعزق والتعشيب يددويا

سددددمادي  الزراعددددة مباشددددرةا وعنددددد كددددل موعددددد ااضددددافة 

 .للبوتاسيوم وكلما دعت الحاجة لذل 

 الصفات المدروسة

 النمو صفات  -

وزن النبات الجاف غم م -1
-1
عندد بدايدة كدل مرحلدة مد   

مد   طدولسدم  50مراحل الدراسة تم أخذ عيندات بمسدافة 

الخطددوط المحروسددة وبصددورة عشددوائية مدد  كددل وحدددة 

فدي وجففت العيندات في مراحل مختلفة م  النمو تجريبية 

ْم لمدددة  69( علددى درجددة حددرارة Ovenفددرن كهربددائي )

ساعة في مختبدر قسدم المحاصديل الحقليدة وبعدد ثبدات  48

بميدزان حسدا  تم وزنهدا الوزن لعينات النباتات المجففة  

 ( والتزهيدر ZGs32 العقدة الثانيدة مراحل االستطالة )في 

ZGs65  والنضج الفسديولوجيZGs75  لغدرض الحصدول

المحصددول ومعدددل النمددو النسددبي  وتددم علددى معدددل نمددو 

م  غم الى ط  هـ للعينات تحويل الوزن الجاف
-1

 . 

معددددل نمدددو المحصدددول لمرحلتدددي التزهيدددر والنضدددج  -2

الفسيولوجي )غم م
-2

يوم
-1

 ( وتم احتساب  بموجب القانون 

CGR = Crop Growth Rate             

CGR=1/A*(W2-W1/T2-T1) 

    Aمساحة العينة للمادة الجافة  = 
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  W1وزن عينة المادة الجافة للمرحلة األولى = 

 W2وزن عينة المادة الجافة للمرحلة الثانية = 

  T1وقت عينة المادة الجافة للمرحلة االولى = 

 T2وقت عينة المادة الجافة للمرحلة التالية = (   (17

معدددل النمددو النسددبي للمحصددول ولمرحلتددي التزهيددر والنضددج الفسدديولوجي التددام )غددم غددم -3
-1
يددوم 

-1
( تددم احتسدداب  بموجددب 

 القانون 

RGR = Relative Growth Rate 

RGR= Ln(W2)-Ln(W1) /( T2-T1) 

 Lnتعني اللوغاريتم الطبيعي للعدد = 

 W1وزن عينة المادة الجافة للمرحلة االولى = 

 W2وزن عينة المادة الجافة للمرحلة التالية =  

  T1وقت عينة المادة الجافة للمرحلة االولى = 

     T2عينة المادة الجافة للمرحلة التالية =  (  وقت(17

مساحة ورقة العلم )سـم -4
2
تم احتسال مسداحة ورقدة  -(:

العلددم عدد  طريددي أخددذ متوسددط عشددر أوراق علددم للسدديقان 

الرئيسددية تددم اختيارهددا بصددورة عشددوائية مدد  كددل وحدددة 

   -تجريبية في مرحلة التزهير على اضوء المعادلة االتية:

مساحة الورقة )سـم
2

اقصدى عدرض × ( = طدول الورقدة 

 (.(29   0.95×المنتصن لها عند

: تددددم Spadروفيددددل فددددي ورقددددة العلددددم محتددددوى الكلو -5

ا باسدتعمال  احتسال محتوى الكلوروفيل لورقة العلدم حقليدا

ورقدددات علدددم  10بنخدددذ متوسدددط قدددراءات  Spadجهددداز 

للسيقان الرئيسة بصورة عشوائية مد  كدل وحددة تجريبيدة 

   في مرحلة التزهير.

ارتفاع النبات في مرحلة النضدج التدام )سدـم( اختيدرت  -6

ة لعشدددر نباتدددات بصدددورب عشدددوائية مددد  السددديقان الرئيسددد

وتدددم القيدددا   لكدددل وحددددة تجريبيدددة, الخطدددوط المحروسدددة

باسددتعمال شددريط القيددا  المعدددني لمعرفددة ارتفاعهددا مدد  

مسددتوى سددط  التربددة الددى نهايددة السمددنيبلة الطرفيددة للسدداق 

 الرئيسي.

ا لكدددل  -7 التحليدددل االحصدددائي حللدددت البياندددات  حصدددائيا

يم المسدتعمل و قوورنددت الصدفات المدروسددة حسدب التصددم

المتوسددطات الحسددابية لكددل صددفة علددى أسددا  أقددل فددرق 

واسددتعمل  0.05تحددت مسددتوى احتماليددة  L.S.Dمعنددوي 

 (.26) للتحليلGenstat برنامج 

  

 

 النتائج والمناقشة   

 ( ZGs32وزن النبات الجاف عند مرحلة العقدة الثانية ) 

 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى 2تواضدد  نتددائج جدددول          

هـ  Kكغم 150
1-

فدي تسدجيل اعلدى متوسدط وزن جداف   

طد  هدـ ZGs32 2.80 للنبات  عند مرحلة العقدة الثانية
1-
 

ـه Kكغم 100مقارنةا بالمستوى 
1-

اعطدى متوسدط  والذي 

ط  هـ 2.27
1-

, قد يعزى السبب في المراحل المبكرة م  

نمو النبات الى نشوء ونمو الفروع وزيادة عددها في هدذب 

وهددددذب الزيددددادة ترجددددع الددددى دور البوتاسدددديوم  المرحلددددة,

االيجددابي فددي تحفيددز انقسددام الخاليددا واسددتطالتها بزيددادة 

مسددتويات البوتاسدديوم لزيددادة جاهزيتدد  فددي محلددول التربددة 

والتددي  ,(2اصدد  مدد  قبددل النبددات )وبالتددالي زيددادة امتص

 .انعكست في زيادة وزن النبات الجاف
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             وزن النبات الجاف عند مرحلة العقدة الثانية  . تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط2جدول 

 (ZGs32) طن هـ
-1
 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 2.01 2.19 2.10 

D1 2.15 3.09 2.62 

D2 2.34 3.02 2.68 

D3 2.35 2.97 2.66 

D4 2.65 2.79 2.72 

D5 2.39 2.87 2.63 

D6 2.19 2.75 2.47 

D7 2.23 2.79 2.51 

D8 2.13 2.77 2.45 

L.S.D 0.23 0.16 

 2.53 2.80 2.27 المتوسطات

L.S.D                  0.15          

 

عنددددد الزراعددددة  D4 (K1/2 موعددددد اإلاضددددافة تفددددوق       

ZGs00  عK1/2 عنددد العقدددة الثانيددة ZGs32   بإعطائدد )

ط  هدـ2.72للنبات أعلى متوسط وزن جاف 
1-
والدذي لدم  

ا عد  المواعيدد   D5 و D 3  و D2و  D1 )يختلدن معنويدا

 لموعددد , بينمددا سددجل ادنددى متوسددط  وزن جدداف للنبددات )

طددد    2.10 (دون أاضدددافة البوتاسددديوممددد  ) D0 المقارندددة

هدددـ
1-

قدددد يعدددود السدددبب الدددى ان ااضدددافة البوتاسددديوم فدددي , 

المراحل المبكدرة مد  نمدو النبدات والتدي تعدد مد  مراحدل 

النمددو السددريعة للنبددات ) االسددتطالة  والبطددان ( ادى الددى 

هدذا العنصدر فدي زيدادة نمدو النبدات ومندد  اسدتجابة عاليدة ل

 .(19) زيادة حاصل الوزن الجاف الكلي للنبات

 كاندددت  أعلدددى اسدددتجابة ان 2نتدددائج جددددول  تشدددير        

هددـ Kكغددم 150للمسددتوى 
-1
 Kجميععع) D1 اضددافت  لموعددد  

متوسدددط وزن جددداف  سدددجلت ,ZGs00 )عندددد الزراعدددة 

ط  هـ 3.09
1-

ا عد  المواعيدد لمسدتوى  ولم تختلن معنويدا

هددددـ Kكغددددم 150البوتاسدددديوم 
-1
 (D2 و ( D3,  وأدنددددى

دون أاضدافة البوتاسديوم م  ) D0المقارنة  وعداستجابة لم

طد  هدـ  2.01  ( سجلت متوسط وزن جاف للنبات
1-

, قدد 

يعود السبب الى ان ااضافة البوتاسديوم بشدكل دفعدة واحددة 

عند الزراعدة  ادى الدى تحفيدز الهرموندات النباتيدة للعمدل 

علدددى االنقسدددام االختزالدددي داخدددل البدددذور أوال ثدددم نشددداط 

لتهيرة البذرة على تكوي  اجزاء النبدات االولدى االنزيمات 

ة وزن زيدداد بالتدداليوبعددد ذلدد  تتعدددد االنقسددامات الخلويددة 

 النبات الجاف .   

 (  ZGs65وزن النبات الجاف عند مرحلة التزهير ) 

هددـ  Kكغددم 150 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى       
1-

فددي   

اعطاء اعلى متوسط للدوزن الجداف عندد مرحلدة التزهيدر 

طدد  هددـ 9.67
1-
هددـ Kكغددم 100مقارنددةا بالمسددتوى  

1-
  

ط  هـ 8.58والذي اعطى متوسط 
1-
 (.  3)جدول  

  عنددد الزراعددة D4 (K1/2االاضددافة  موعددد تفددوق      

ZGs32 عK1/2 عندددد العقددددة الثانيدددةZGs32   بإعطائددد )

طدد  هددـ42 .9  أعلددى متوسددط وزن جدداف للنبددات 
1-

ا عدد  الموعددد ) , بينمددا ( D3والـــددـذي لـددـم يختلددن معنويـددـا

دون أاضافة البوتاسيوم (  سدجلت م  ) D0 المقارنة وعدم

ط  هدـ8.63 أدنى متوسط وزن جاف للنبات 
1-

, قدد يعدود 

سبب الزيادة فدي وزن النبدات الجداف إلاضدافة البوتاسديوم 

في مرحلة االستطالة لما ل  مد  دور فدي معندم الفعاليدات 

الحيويددة داخددل النبددات والتددي لهددا عالقددة بددالنمو وانقسددام 

جددذري يعمددل علددى رفددع الخاليددا ممددا يشددجع تكددوي  نمددو 

كفاءة امتصاص الماء والمغدذيات مد  قبدل النبدات و التدي 

تسدددددتعمل بكفددددداءة عاليدددددة فدددددي عمليدددددة تصدددددنيع المدددددواد 

البنددداء الضدددوئي, ومددد  ثدددم  الكربوهيدراتيدددة فدددي عمليدددة

تحويلهدددا الدددى مدددواد بروتينيدددة تددددخل فدددي تكدددوي  انسدددجة 

واعضاء النبدات التدي تدادي الدى زيدادة فدي المدادة الجافدة 

مد  ان  ((13(. وهذا يتفي مع مدا ذكدرب 10لية للنبات )الك

البوتاسدديوم يحسدد  عمليددات النمددو والتطددور وبددذل  يددزداد 

 الوزن الجاف لمحصول الحنطة. 

كاندددت أعلدددى اسدددتجابة  ان 3نتدددائج جددددول تواضددد         

هـ Kكغم 150 البوتاسيوم للمستوى
-1
 D3  اضدافت لموعد  

 10.05( بلغدت ZGs3 عندد بدزوغ العقددة الثانيدة  Kجميعع)

ط  هـ
1-

ا ع  موعد االاضافة )   D4والتي لم تختلن معنويا

دون أاضدافة مد   ( D0المقارندة  وعدأدنى استجابة لم و, (

ط  هـ 8.13البوتاسيوم ( بلغت 
1-
لددور  السدبب يعدود قد ,

البوتاسيوم في رفع كفاءة امتصاص الماء و المغذيات م  
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قبددل النبددات و التددي تزيددد مدد  كفدداءة عمليددة تصددنيع المددواد 

الكربوهيدراتية في عملية البناء الضدوئي ممدا يدادي ذلد  

  .(13)  الى زيادة المادة الجافة الكلية

                    وزن النبات الجاف عند مرحلة التزهير  البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط. تأثير مستويات 3جدول 

 (ZGs65) طن هـ
-1

 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 8.13 9.13 8.63 

D1 8.26 9.75 9.00 

D2 8.60 9.71 9.15 

D3 8.67 10.05 9.36 

D4 8.84 10.00 9.42 

D5 8.72 9.83 9.27 

D6 8.79 9.69 9.24 

D7 8.67 9.47 9.07 

D8 8.58 9.43 9.01 

L.S.D 0.29 0.21 

 9.12 9.67 8.58 المتوسطات

L.S.D                  0.16          

  

              الوزن الجاف للنبات عند مرحلة النضج الفسيولوجي

 (ZGs75) 

 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى  4تواضدد  نتددائج جدددول        

هددـ  Kكغددم 150
1-

فددي اعطدداء اعلددى متوسددط للددوزن   

طد  هدـ 14.07الجاف عند مرحلة النضج الفسديولوجي 
1-
 

هددـ  Kكغددم 100مقارنددةا بالمسددتوى 
1-

 الددذي اعطددى,  

طد  هدـ12.92 متوسدط 
1-
, وقدد يعدزى السدبب الدى تدوفر  

المغذيات بصورة كافية في التربدة التدي امتصدت مد  قبدل 

النبددات وتددم تحويلهددا الددى احمدداض امينيددة ومدد  ثددم الددى 

مركبدددات بروتينيدددة نتيجدددة نشددداط عمدددل األندددزيم بوجدددود 

البوتاسيوم داخل النبات مما ادى الى تحسدي  نمدو النبدات, 

 (.19و 4 ) وهذا يتفي مع ما وجدب

 عندددد الزراعدددة D4 (K1/2تفدددوق موعدددد اإلاضدددافة      

ZGs00 عK1/2 عندددد العقددددة الثانيدددةZGs32   بإعطائددد )

طددد  هدددـ13.82جددداف أعلدددى متوسدددط وزن 
1-
والدددذي لدددم  

ا ع  مواعيد االاضافة )  , ( D6و  D5و  D3يختلن معنويا

مد  ) D0المقارندة  وعددبينما سجل ادنى متوسط ل  عندد م

ط  هـ 12.34دون أاضافة البوتاسيوم ( 
1-
 . 

 لمسدتوى تحققدت أعلى استجابة ان 4نتائج جدول  تبي     

هددـ Kكغددم 150 البوتاسدديوم
-1
 Kجميععع) D3  اضددافت لموعددد  

اعلددى  اعطددىحيددث ( ZGs32  عنددد بددزوغ العقدددة الثانيددة

طدد  هددـ 14.46متوسددط وزن جدداف 
1-
والتددي لددم تختلددن  

ا ع  موعدي االاضافة ) وأدنى اسدتجابة , D1)و D4معنويا

 ( بلغدت البوتاسديوم  دون أاضافة)م  D0 المقارنة وعدلم

طدد  هددـ11.82
-1

, قددد يعددود السددبب الددى ان أاضددافة سددماد 

ادى الدى نشداط عمدل االندزيم  D3 البوتاسيوم فدي الموعدد 

في النبدات وسدير عمليدة التمثيدل الكربدوني بصدورة جيددة 

وانقسام أكثر لخاليا سيقان وفروع النبات واستطالتها ندتج 

 .19)وزيادة المادة الجافة )عن  تراكم 
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   الوزن الجاف للنبات عند مرحلة النضج الفسيولوجي  . تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط4جدول 

 (ZGs75) طن هـ
-1

 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 11.82 12.87 12.34 

D1 12.70 14.33 13.51 

D2 12.63 14.06 13.34 

D3 12.83 14.46 13.64 

D4 13.24 14.40 13.82 

D5 13.32 14.17 13.74 

D6 13.52 14.04 13.78 

D7 13.12 14.13 13.62 

D8 13.14 14.18 13.66 

L.S.D 0.50 0.37 

 13.49 14.07 12.92 المتوسطات

L.S.D                  0.24          

  

 ( ZGs65معدل نمو المحصول عند مرحلة التزهير ) 

هدـ  Kكغدم 150 البوتاسديوم تفدوق مسدتوى        
1-

فدي   

اعلى متوسدط لمعددل نمدو المحصدول عندد مرحلدة اعطاء 

غم م 15.60التزهير 
-2
يوم 

-1
وسجل نسبة زيادة مقددارها  

هدـ  Kكغدم 100 على المستوى  %7.5
1-

والدذي اعطدى   

غدددم م 14.43متوسدددط 
-2
يدددوم 

-1
سدددبب  ربمدددا(, 5)جددددول  

زيددادة الددوزن الجدداف نتيجددة زيددادة معدددل نمددو المحصددول 

و, الدددذي وجدددد (  5 للنبدددات. وهدددذب النتيجدددة تتفدددي مدددع )

محصددول عنددد النمددو  فددي معدددل حصددول زيددادة معنويددة

 .الية المضافةعلبوتاسيوم الامستويات 

عندددد الزراعدددة  D5 (1/2 Kتفدددوق موعدددد اإلاضدددافة         

ZGs00  1/2ع K عنددد بددزوغ السددفا مدد  غمددد ورقددة العلددم 

ZGs49 بإعطائ  أعلى متوسط لمعدل نمو المحصول فدي)

غدم م15.43هذب المرحلدة بلدغ 
2-
يدوم 

-1
بينمدا سدجل أدندى  ,

عندد الزراعدة  Kجميعع) D1االاضدافة  متوسط ل  عند موعد

ZGs00 ) 14.50 م غم
-2
يوم 

-1
, والذي لم يختلدن معنويدا 

 D0 المقارنددة موعدددعدد  متوسددط معدددل نمددو المحصددول ل

غدم م14.84 سدجل  الذي)م  دون أاضافة البوتاسيوم ( 
-2
 

يوم
-1

قد يعزى السبب في ذل  الدى ان البوتاسديوم يلعدب  , 

ا فددي نمددو النبددات واكمددال دورة حياتدد  ويكددون  دوراا مهمددا

ا نتيجددة تراكمدد  فددي  امتصدداص عنصددر البوتاسدديوم  نشددطا

انسددجة النبددات اضددد تدددرك التركيددز مددع المحدديط الغددذائي 

 ,  (24الخارجي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوحيلي ومحمد علي        (       1027) , 999   - 969:   4عدد 9مجلد   /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

876                                                                 ISSN 2072-3875 

 

                    معدل نمو المحصول عند مرحلة التزهير  مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط. تأثير 5جدول 

 ( ZGs65) غم م
-2

يوم 
-1

 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 13.91 15.77 14.84 

D1 13.87 15.14 14.50 

D2 14.21 15.17 14.69 

D3 14.37 16.10 15.23 

D4 14.39 16.37 15.38 

D5 15.06 15.81 15.43 

D6 14.99 15.78 15.38 

D7 14.51 15.18 14.84 

D8 14.64 15.16 14.90 

L.S.D 0.69 0.49 

 15.02 15.60 14.43 المتوسطات

L.S.D                  0.42          

 

البوتاسديوم مد  خدالل تحفيدزب لكثيدر مد  العمليدات وتنثير 

الحيوية ومنها االنقسدامات الخلويدة وزيدادة انتفداخ الخاليدا 

وكددذل  دورب فددي زيدددادة كفدداءة عمليدددة التمثيددل الضدددوئي 

وانتقددددال نواتجهددددا الددددى امدددداك  النمددددو فددددي النبددددات وان 

احتياجات النبات للبوتاسديوم قدد تختلدن بداختالف مراحدل 

يددزداد الطلددب علددى هددذا العنصددر اثندداء  نمددوب وبشددكل عددام

مرحلدددة النمدددو الخضدددري بالمقارندددة مدددع بقيدددة المراحدددل 

ااضدددافة البوتاسدديوم فدددي مراحددل نمدددو , و( 20)  االخددرى

مختلفة يساعد في زيادة الدوزن الجداف للنبدات لمدا لد  مد  

عالقة بنمو النبات وانقسدام الخاليدا مد  جهدة ورفدع كفداءة 

بل النبات والتي تسدتخدم امتصاص الماء و المغذيات م  ق

في تصنيع المدواد الكربوهيدراتيدة والتدي تزيدد مد  المدادة 

 (. 13و 10الجافة للنبات بصورة عامة) 

كاندت  أعلدى اسدتجابةان  5نالحظ مد  نتدائج جددول        

كغدم 150 البوتاسديوم لمعدل نمدو المحصدول عندد مسدتوى

K هدددددـ
-1
عندددددد الزراعدددددة  D4 (K1/2 ت لموعدددددد  اضددددداف 

ZGs00 عK1/2 عندددد العقددددة الثانيدددة ZGs32  سدددجلت )

غدم م 16.37بلدغ متوسدط معددل نمدو للمحصدول
2-
يدوم 

-1
 ,

هدـ Kكغدم 100وكانت أدندى اسدتجابة للمسدتوى 
-1
لموعدد  

 بمتوسددط (ZGs00 عنددد الزراعددة Kجميععع) D1اإلاضددافة 

غم م13.87
-2
يوم 

-1
 . 

 75) ي جوليومرحلة النضج الفسلمعدل نمو المحصول  

ZGs)   
هدـ  Kكغم 150 البوتاسيوم مستوى تفوق       

1-
 بإعطداء 

اعلى متوسط لمعدل نمو المحصدول  عندد مرحلدة النضدج 

غم م 14.17الفسيولوجي
-2
يوم 

-1
 100مقارندةا بالمسدتوى  

ـهد Kكغم
1-

غدم م 13.97اعطدى متوسدط   الدذي  
2-
يدوم 

-1
 

 .(6)جدول 
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جي   وليومعدل نمو المحصول عند مرحلة النضج الفس البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط. تأثير مستويات 6جدول 

)  ZGs75) غم م
-2

يوم 
-1
  

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 11.87 12.03 11.95 

D1 14.31 14.76 14.53 

D2 12.97 14.03 13.50 

D3 13.40 14.19 13.79 

D4 14.19 14.20 14.19 

D5 14.82 13.99 14.40 

D6 15.24 14.02 14.63 

D7 14.27 15.04 14.65 

D8 14.69 15.27 14.98 

L.S.D 1.71 1.26 

 14.06 14.17 13.97 المتوسطات

L.S.D 0.65           

 

قدددد يعدددزى السدددبب ألهميدددة دور البوتاسددديوم فدددي زيدددادة   

ا فددي عمليددة البندداء  مسدداحة الورقددة للنبددات ممددا يدداثر أيجابددا

الضدوئي وزيدادة المدواد المصدنعة الالزمدة لبنداء االنسددجة 

ا الدددى زيدددادة المدددادة الجافدددة للنبدددات  النباتيدددة ويدددادي ايضدددا

(27   .) 

 عددة عنددد الزرا D8 ( 1/3  Kتفددوق موعددد اإلاضددافة      

ZGs00  ع K1/3 عند بزوغ العقددة الثانيدة ZGs32  1/3ع 

Kعند بزوغ السفا م  غمد ورقة العلم ZGs49   بإعطائ )

غدم م98. 14 بلدغ أعلى متوسط  لمعدل نمو المحصول 
-2
 

يوم
-1
معدل نمو المحصول عندد  بينما سجل أدنى متوسط ,

 11.95 البوتاسيوم(دون أاضافة م  ) D0معاملة المقارنة 

غم م
-2
يوم 

-1
قد يعزى سبب ذل  الى وجدود البوتاسديوم  ,, 

عندددد اكثدددر مددد  مرحلدددة ولددددورة المعدددروف فدددي تحفيدددز 

االنقسامات الخلوية وزيادة انتفداخ الخاليدا وتحسدي  كفداءة 

عملية التمثيل الضوئي ومساعدت  في انتقدال نواتجهدا الدى 

امدداك  النمددو فددي النبددات وتحفيددزب للكثيددر مدد  العمليددات 

اريددة فددي النبددات ممددا يددنعكم ذلدد  فددي زيددادة الحيويددة الج

 ) (. اتفقددت هددذب النتيجددة مددع9معدددل نمددو المحصددول )

وجددوا زيدادة فدي معددل نمدو المحصدول الدذي  (  12و11

   مع ااضافة البوتاسيوم.

أعلدددى اسدددتجابة تحققدددت أن  6جددددول  نتدددائج تشدددير        

 لمسدتوى جيوليولمعدل نمو المحصدول عندد النضدج الفسد

هدددـ Kكغدددم  150 البوتاسددديوم
-1
  D8 (1/3 اضدددافت  لموعدددد  

K عنددد الزراعددة ZGs00  عK 1/3  عنددد بددزوغ العقدددة

عندد بدزوغ السدفا مد  غمدد ورقدة  K 1/3عZGs32 الثانيدة 

غددددم م ZGs49  )15.27 العلددددم
2-
يددددوم 

-1
كانددددت أدنددددى  ,

دون أاضددددددافة مدددددد  ) D0 المقارنددددددة لموعددددددداسددددددتجابة 

غم م11.87 البوتاسيوم(
-2
يوم 

-1
. 

 

                  معدل النمو النسبي للمحصول عند مرحلة التزهير 

 (65 ZGs)  
هـ  Kكغم 100 البوتاسيوم تفوق مستوى     

1-
 ذ اعطى   

 مرحلدة اعلى متوسط لمعدل النمو النسبي للمحصدول عندد

غددم غددم 0.0304 التزهيددر 
-1
م 

-2
 150مقارنددةا بالمسددتوى  

هـ  Kكغم
 1-

غم غم0.0257الذي سجل ادنى متوسط  
-1
م
-

2
, قدددد يعدددزى السدددبب ربمدددا الدددى المنافسدددة  ( 7)جددددول  

إلدامددة سددير  الشددديدة للنباتددات للحصددول علددى البوتاسدديوم

الفعاليات الحياتية للنبات في هذب المرحلة مما جعل تفوقد  

ا.    وااضحا

دون  اضدددددافة مددددد  ) D0المقارندددددة  موعدددددد تفدددددوق       

( فدددي تسدددجيل اعلدددى متوسدددط لمعددددل النمدددو  البوتاسددديوم

غم غم 0.0320النسبي للمحصول عند هذب المرحلة بلغ 
-

1
م 

-2
 Kجميععع)D1موعدد االاضددافة  وادندى متوسددط لدد  عنددد ,

غددم غددم ZGs00  0.0282 )عنددد الزراعددة 
-1
م 

-2
قددد ,  

ا  يعزى السبب في ذل  الى ان البوتاسيوم يلعب دوراا مهمدا

اتدد  ويكددون امتصدداص فددي نمددو النبددات واكمددال دورة حي

ا نتيجة تراكم  في انسدجة النبدات  عنصر البوتاسيوم  نشطا

 .(24اضد تدرك التركيز مع المحيط الغذائي الخارجي )
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(75 ZGs) غم غم
-1

م 
-2
 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 kg 

ha
-1

 

K2 

150 kg 

ha
-1

 

 المتوسطات

D0 0.0317 0.0324 0.0320 

D1 0.0304 0.0260 0.0282 

D2 0.0294 0.0264 0.0279 

D3 0.0296 0.0276 0.0286 

D4 0.0273 0.0289 0.0281 

D5 0.0323 0.0279 0.0301 

D6 0.0315 0.0286 0.0300 

D7 0.0302 0.0276 0.0289 

D8 0.0315 0.0278 0.0296 

L.S.D 0.0012 0.0009 

 0.0292 0.0281 0.0304 المتوسطات

L.S.D 0.0003        

تشاب  تنثير استجابة صفة معدل  7تشير نتائج جدول       

 مسددتوىعنددد فددي هددذب المرحلددة  النمددو النسددبي للمحصددول

هدـ Kكغم  100 البوتاسيوم
-1
 D5(1/2 مدع موعدد أاضدافت   

K  عنددد الزراعددةZGs00  1/2ع K   عنددد بددزوغ السددفا مدد

غم غم ZGs49 ) 0.0323غمد ورقة العلم 
-1
م 

-2
مع عدم  

بإعطائهددددا  البوتاسدددديوم(دون أاضددددافة مدددد  ) D0أاضددددافت  

غم غم 0.0317
-1
م 

-2
على التوالي, وأقل استجابة سجلت  

هددددـ Kكغددددم 150للمسددددتوى 
-1
   D1مددددع موعددددد ااضددددافت   

غددم غددم ZGs00 0.0260 )عنددد الزراعددة  Kجميععع)
-1
م 

-2
 

دون أاضدافة البوتاسديوم ( التدي مد  ) D0مع عدم أاضدافت  

غم غم 0.0324 سجلت
-1
م 

-2
 . 

معدل النمو النسبي للمحصول عند مرحلة النضج 

 (ZGs75جي  )وليوالفس

 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى 8تواضدد  نتددائج جدددول        

هدـ  Kكغدم 100
1-

اعلدى متوسدط لمعددل النمدو بإعطداء   

النسددددددددددبي للمحصددددددددددول  عنددددددددددد مرحلددددددددددة النضددددددددددج 

غددم غددم  0.0130جيوليوالفسدد
-1
م 

-2
مقارنددةا بالمسددتوى  

هدـ  Kكغدم 150
1-

غدم  0.0119والدذي اعطدى متوسدط   

غم
-1
م 

-2
 اسهام وقد يعزى السبب ألهمية البوتاسيوم  في  

وللمحافندة علدى الحيوية داخل النبات  اغلب العملياتفي 

فدي  دور أساسديالضدوئي التدي لهدا البنداء عملية  استمرار

 (.  8عمليات النمو واالنقسام )
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غم غم(ZGs 75جي  )وليوالفس
-1

م 
-2

 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 kg 

ha
-1

 

K2 

150 kg 

ha
-1

 

 المتوسطات

D0 0.0120 0.0109 0.0114 

D1 0.0138 0.0123 0.0130 

D2 0.0123 0.0119 0.0121 

D3 0.0125 0.0116 0.0120 

D4 0.0130 0.0117 0.0123 

D5 0.0135 0.0117 0.0126 

D6 0.0138 0.0119 0.0128 

D7 0.0132 0.0128 0.0130 

D8 0.0137 0.0130 0.0133 

L.S.D 0.001 0.001 

 0.0125 0.0119 0.0130 المتوسطات

L.S.D 0.0006       

 

 عنددد الزراعددة  D8 (1/3 K موعددد اإلاضددافةتفددوق        

ZGs00  عK 1/3  عند بزوغ العقدة الثانية ZGs32  1/3ع 

K عند بزوغ السفا م  غمد ورقة العلمZGs49   بإعطائ )

النمددو النسددبي للمحصددول فددي هددذب أعلددى متوسددط لمعدددل 

غم غم0.0133 المرحلة 
-1
م 

-2
, بينما سجل ادندى متوسدط 

 وعددلمعدل النمو النسبي للمحصدول عندد هدذب المرحلدة لم

غددم  0.0114 البوتاسدديوم(دون أاضددافة مدد  ) D0المقارنددة 

غم
-1
م 

-2
, قد يعزى السدبب الدى ان ااضدافة البوتاسديوم فدي 

هددذا الموعددد زاد مدد  انقسددام الخاليددا وسدداعد فددي تحويددل 

السدددكريات الدددى نشدددويات وزاد مددد  محتدددوى النبدددات مددد  

 (. 14الدهون وبالتالي زيادة المجموع الخضري )

أعلى استجابة كانت ان  8نالحظ م  نتائج جدول           

هدـ Kكغدم 100 للمسدتوى 
-1
 Kجميعع) D1  اضدافت موعدد ل 

عنددد بددزوغ الفددرع  D6 (K1/2 و ZGs00)عنددد الزراعددة 

عنددد بددزوغ السددفا مدد  غمددد ورقددة K1/2ع  ZGs21األول 

, حيددث اشددتركتا فددي اعطدداء اعلددى متوسددط ZGs49) العلددم

غدم غدم 0.0138نمو نسبي للمحصول 
-1
م 

-2
سدجل  , بينمدا

دون أاضدافة مد  ) D0المقارنة  موعدادنى متوسط ل  عند 

غددم غددم 0.0109 البوتاسدديوم(
-1
م 

-2
,  قددد يعددود الددى دور  

النبات في استنزاف البوتاسديوم مد  التربدة خدالل مراحدل 

 (.7)نموب , وهذا يتفي مع ما وجدب 

مساحة ورقة العلم ) سـم
2
  ) 

هدددـ  Kكغدددم 150 البوتاسددديوم تفدددوق مسدددتوى       
1-

  

سدـم 49.56بإعطاء متوسط لمساحة ورقة العلدم 
2
مقارندةا  

ـهدد Kكغددم 100 البوتاسدديوم بمسددتوى
1-

سددجل  والددذي 

سددددـم 48.51متوسددددط 
2
أن زيددددادة مسدددداحة  ,(9)جدددددول  

الورقة عند تل  المستويات جاء انعكا  لتنثير البوتاسديوم 

فدددي زيدددادة انتقدددال ندددواتج التمثيدددل الضدددوئي الدددى امددداك  

احتياجهددا فددي النبددات ومنهددا مواقددع نشددوء االوراق وقددد 

يدادة عددد االوراق وفدي انقسدام الخاليدا انعكم ذلد  فدي ز

 الورقدددة,واسددتطالتها وكدددل ذلدد  ادى الدددى زيددادة مسددداحة 

( الدى وجدود زيدادة فدي مسداحة الورقدة بإاضدافة (5وأشار 

 البوتاسيوم. 
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سـممساحة ورقة العلم )  . تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط9جدول 
2
 ) 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 46.75 46.64 46.70 

D1 47.88 50.49 49.19 

D2 47.70 52.23 49.97 

D3 48.40 49.55 48.98 

D4 49.51 48.06 48.79 

D5 50.07 49.89 49.98 

D6 49.22 49.02 49.12 

D7 48.84 50.84 49.84 

D8 48.28 49.35 48.82 

L.S.D 1.89 1.39 

 49.04 49.56 48.51 المتوسطات

L.S.D 0.87          

 

عندددد الزراعدددة  D5  (K1/2تفدددوق موعدددد االاضدددافة        

ZGs00 عK1/2عنددد بددزوغ السددفا مدد  غمددد ورقددة العلددم 

ZGs49 بإعطائ  أعلى متوسدط لمسداحة ورقدة العلدم بلدغ )

سـم 49.98
2
ا ع  مواعيدد ااضدافة   والذي لم يختلن معنويا

, بينمدددا سدددجل أدندددى متوسدددط لهدددذب (D7وD2البوتاسددديوم )

دون أاضددددافة مدددد  ) D0المقارنددددة  وعدددددالصددددفة عنددددد م

سددـم 46.70 (البوتاسدديوم
2

, قددد يعددزى سددبب تفددوق موعددد 

الددى تكددرار ااضددافة البوتاسدديوم  للنبددات قددد  D5 االاضددافة 

متالء ومحتدوى مداء حافظ على جهد ماء الورقة وجهد اال

نسددبي عددالي واقددل جهددد تنافددذي مقارنددةا بنباتددات الحنطددة 

(, وان نقدددح عنصدددر البوتاسددديوم 25لمعاملدددة المقارندددة )

وعدم أاضافت  بكميات كافية يدادي الدى قلدة توسدع مسداحة 

ورقددة العلددم و اختددزال حجمهددا, لكدد  ااضددافة البوتاسدديوم 

لددور ولبكميات مجزئ  في مراحدل النمدو الحرجدة للنبدات 

فددي دعددم فددت  الثغددور  اسددهم البوتاسدديوم التنافددذي للورقددة

ممددا أدى  يددا الحارسددةوعالقتدد  بمدداء النبددات وتوسددع الخال

 (.  23الى اتساع مساحة ورقة العلم )

ان أعلددددى اسددددتجابة كانددددت  9نتددددائج جدددددول  تشددددير       

هدـ Kكغم 150 البوتاسيوم لمستوى
-1
 D2  اضدافت لموعدد  

( سدجلت متوسدط ZGs21عند بزوغ الفرع األول  K جميع)

سدـم 52.23مساحة ورقة العلدم 
2

لموعدد  وأدندى اسدتجابة, 

بلغدت متوسدط  البوتاسديوم(دون أاضدافة م  ) D0 المقارنة

سـم 46.64مساحة ورقة العلم 
2
قد يعزى السبب في هذب , 

ان ااضافة البوتاسديوم مدع السدماد النيتروجيندي الى الزيادة 

ورقددة العلددم مكدد  مدد  تددوافر محدديط  خددالل مراحددل نمددو

مناسددب ومالئددم للنمددو الجيددد لورقددة العلددم وبالتددالي زيددادة 

مسددداحتها فضدددال عددد  دور البوتاسددديوم فدددي نقدددل المدددواد 

الغذائية م  الجذور الى االوراق وم  ثم زيدادة مسداحتها. 

( الدذي اشدار الدى (6تتفي هذب النتيجة مدع مدا توصدل اليد  

ي مساحة ورقدة العلدم , و دور معنوية ااضافة البوتاسيوم ف

البوتاسدديوم المضدداف بكميددة كافيددة قددد سدداهم فددي تحفيددز 

عمليددة البندداء الضددوئي ممددا ادى الددى تنشدديط األنزيمددات 

 (.21المختلفة وزيادة مساحة ورقة العلم )

 (  Spadمحتوى الكلوروفيل في ورقة العلم ) 

 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى 10نتددائج جدددول  تواضدد      

هدددـ  Kكغدددم 150
1-

اعطدددى اعلدددى متوسدددط لمحتدددوى   

, مقارنددددةا Spad 47.49الكلوروفيددددل فددددي ورقددددة العلددددم 

هددـ  Kكغدم 100بالمسدتوى 
1-

  45.99متوسددط  , سدجل 
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Spad وقد يعزى السبب فدي ذلد  لعالقدة البوتاسديوم فدي ,

رفع كفاءة النبدات فدي عمليدة البنداء الضدوئي  ذ أن نقصد  

ا اهميت  لعمليدة يادي الى تهدم البالستيدات الخضر وايض ا

الذي يدنعكم علدى عمليدة البنداء الضدوئي  ATPتكوي  الـ

ونقل نواتجهدا مد  امداك  تصدنيعها فدي الورقدة الدى حيدث 

   (.1حاجة النبات )

عندددددد العقددددددة  Kجميعععععع) D3تفدددددوق موعدددددد االاضدددددافة     

 48.56بإعطائددد  أعلدددى متوسدددط بلدددغ  ( ZGs32الثانيدددة

Spad  ا عددد  مواعيدددد ااضدددافة والدددذي لدددم يختلدددن معنويدددا

, بينمدا سدجل ادندى متوسدط محتدوى (D5وD4البوتاسيوم )

دون مد  ) D0المقارندة وعد الكلوروفيل في ورقة العلم لم

, وقدددد يعدددزى السدددبب Spad 44.13 البوتاسددديوم(أاضدددافة 

مسددداهمت  فدددي معندددم الفعاليدددات  البوتاسددديوم فددديألهميدددة 

عمليدة التمثيدل الضدوئي التدي  الحيوية داخل النبات وادامة

. وتتفدي هدذب مدع (8لها العالقة بعمليات النمدو واالنقسدام )

الدددذي توصدددل الدددى ان للبوتاسددديوم دور يسدددهم فدددي  21))

تحفيددز عمليددة البندداء الضددوئي وبالتددالي يددادي الددى تنشدديط 

 االنزيمات المختلفة.         

أعلددى اسددتجابة كانددت ان 10  تنهددر نتددائج جدددول      

هددـ Kكغددم 150للمسددتوى 
-1
 D5 (1/2 K  اضددافت لموعددد  

عند بدزوغ السدفا مد  غمدد  K 1/2ع ZGs00عند الزراعة 

سجلت متوسط محتوى الكلوروفيدل  ( ZGs49ورقة العلم 

ا  Spad 49.10 ورقددة العلددم فددي والتددي لددم تختلددن معنويددا

وعدد , وادنى اسدتجابة لم(D4وD3ع  مواعيد االستجابة )

بمتوسددددط  البوتاسدددديوم( دون أاضددددافةمدددد  ) D0المقارنددددة 

44.10 Spad , قد يعدزى تدنثير البوتاسديوم الدى اند  يزيدد

مدد  كفدداءة الورقددة فددي عمليددة التمثيددل الكربددوني ,  ذ يعددد 

البوتاسديوم مسداعد أنزيمدي لدد  القابليدة علدى تحفيدز العديددد 

مدد  االنزيمددات ومنهددا انزيمددات التددنفم وانزيمددات نقددل 

لتالي زيادة كفداءة التمثيدل الكربدوني وانعكاسدها الطاقة وبا

ا علدددى النمدددو  , وبدددذل  يحدددافظ علدددى وجدددود (16)ايجابدددا

والدددذي يسددداهم باحتفددداظ ورقدددة العلدددم  Nالعناصدددر مثدددل 

بالكلوروفيل لوقت طويل  وبوجودب ال تحددث عمليدة هددم 

للبدددروتي  فدددي الورقدددة ولهدددذا السدددبب سدددتتنخر شددديخوخة 

   الورقة .

 ( Spadمحتوى الكلوروفيل في ورقة العلم )  . تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط10جدول 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 44.10 44.16 44.13 

D1 45.06 47.50 46.28 

D2 44.20 46.50 45.35 

D3 48.16 48.96 48.56 

D4 47.23 48.80 48.01 

D5 47.10 49.10 48.10 

D6 47.30 48.66 47.98 

D7 45.30 47.76 46.53 

D8 45.50 46.00 45.75 

L.S.D 1.18 0.70 

 46.74 47.49 45.99 المتوسطات

L.S.D 1.33          
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  ارتفاع النبات )سـم( 

هددـ  Kكغددم 150 البوتاسدديوم تفددوق مسددتوى      
1-

فددي   

سدـم مقارندةا 92.9 اعلدى متوسدط الرتفداع النبدات  عطداء 

ـهدد Kكغددم 100 البوتاسدديوم بمسددتوى
1-

والددذي اعطددى  

   ( .11سـم )جدول  91.7ارتفاع متوسط 

عنددددد العقدددددة  Kجميععععع) D3االاضددددافة  تفددددوق موعددددد       

 94.2( بإعطائ  أعلى متوسط ارتفداع بلدغ   ZGs32الثانية

ا عدد  موعدد ااضددافة البوتاسدديوم  سدـم والددذي يختلدن معنويددا

(D4)المقارندة  وعد, بينما سجلت مD0 (  دون أاضدافة مد

قد يعزى السبب الدى ان  ,مسـ 90.50متوسط  البوتاسيوم(

ااضدددافة البوتاسددديوم أدت الدددى تنشددديط العمليدددات الحيويدددة 

سداعد فدي بنداء سدريع لخاليدا وتنشيط عمدل االندزيم الدذي 

السدداق و الفددروع واسددتجابة هددذب الخاليددا لالسددتطالة ممددا 

جعل المنافسدة كبيدرة بدي  السداق الرئيسدي والفدروع علدى 

اقتندداص اشددعة الضددوء السدداقط لالسددتفادة منهددا فددي عمليددة 

وهدذا يتفدي  النبات,التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة ارتفاع 

 . 22)مع ما وجدب )

ان أعلى استجابة كانت  11جدول تشير نتائج       

هـ Kكغم 100للمستوى 
-1
 K جميع) D3 ت لموعد  اضاف 

متوسط الرتفاع  ى( اعط ZGs32عند بزوغ العقدة الثانية 

ا ع  موعدي  سـم 94.50النبات  والذي لم يختلن معنويا

لموعد , وأدنى استجابة سجلت (D5و D4االستجابة )

قد , سـم 90.0 البوتاسيوم( دون أاضافةم  ) D0 المقارنة

يعود السبب الى ان ااضافة البوتاسيوم قد استفاد من  

النبات بدرجة كبيرة كون  يدخل في بناء السليلوز 

 (.  18)واستطالة الخاليا 

 

 ارتفاع النبات )سـم( . تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد أضافته في متوسط11جدول 

 مستويات   

 

 مواعيد     

K1 

100 

kg ha
-

1
 

K2 

150 

kg ha
-

1
 

 المتوسطات

D0 90.0 91.0 90.5 

D1 91.8 94.0 92.9 

D2 92.3 92.5 92.4 

D3 94.5 93.9 94.2 

D4 92.8 94.1 93.4 

D5 91.1 94.2 92.6 

D6 91.6 92.2 91.9 

D7 90.7 92.3 91.5 

D8 90.5 92.6 91.5 

L.S.D 2.22 1.64 

 92.3 92.9 91.7 المتوسطات

L.S.D 0.75          

 

 Kكغددم 150نسددتنتج مدد  الدراسددة ان مسددتوى البوتاسدديوم 

هـ
-1
أثر في أغلب صفات الدراسدة, كمدا أن أفضدل موعدد  

عندد  K 1/2ع  ZGs00عند الزراعة  D4 (1/2 Kإلاضافت  

سدجل أعلدى متوسدط لدوزن  ( ZGs32 بزوغ العقدة الثانية

النبددددات الجدددداف )المددددادة الجافددددة( عنددددد مرحلددددة النضددددج 

ط  هـ13.82بلغ  ZGs75الفسيولوجي 
-1

 .                 

  المصادر     

ابدددددددو اضددددددداحي , يوسدددددددن محمدددددددد و مايدددددددد أحمدددددددد 1- 

. دليددددل تغذيددددة النبددددات. وزارة التعلددددـيم 1988اليددددونم.
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