
2105لسنة     2العدد /  5المجلد /           مجلة القادسية للعلوم الزراعية                   

73 

وصفات  .Vigna radiata Lاملاش  نباتدور التسميد البىتاسي يف تقليل االجهاد املائي ل
 ى اخلضريالنم

 

 وليد عبد الستار طه الفهداوي
 جامعة االنبار/  كلية الزراعة

 صالح عاتي آالء            عادل يوسف نصر هللا
 بغداد جامعة/  كلية الزراعة

 

E.mail : engnear_mxs@yahoo.com 
 

 82/4/8102 تاريخ قبول النشر :  85/3/8102 تاريخ استالم البحث :
 

 الخالصة
االنبار لدراسة فً محافظة  2102و 2102اجرٌت تجربة حقلٌة خالل الموسمٌن الخرٌفٌٌن 

صفات النمو لمحصول الماش )صنؾ محلً( تحت ظروؾ االجهاد المائً والتسمٌد البوتاسً، استعملت 
 % من الماء الجاهز )معاملة القٌاس(، و01الري عند استنفاد  I1 فً التجربة أربع معامالت للري هً:

I2  من معاملة القٌاس، و20الري عند استنفاد %I3من معاملة القٌاس و01 : الري عند استنفاد %I4 :
سماد كبرٌتات % من معاملة القٌاس. وقد اجرٌت التجربة بثالث مستوٌات من 50الري عند استنفاد 

، والتً رمز المقارنة ( باإلضافة الى معاملةK% 41.5) 0-هـــ  Kكؽم 021و 01و 01هً:  البوتاسٌوم
 Split plot. طبقت التجربة بحسب توزٌع االلواح المنشقة على التوالً K0و K3و K2و K1لها 

design  وفق تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاةRCBD  وبثالث مكررات. وزعت معامالت الري على
االلواح الرئٌسة عشوائٌاً فً حٌن وزعت معامالت التسمٌد البوتاسً على االلواح الثانوٌة. وتمت 

. %0عند مستوى احتمال  L.S.Dباستعمال اختبار اقل فرق معنوي  المقارنة بٌن متوسطات المعامالت
فً  جمٌع الصفات المدروسة ) ارتفاع النبات و عدد االفرع فً  I1الري  هرت النتائج تفوق معاملةاظ

لموسم االول والثانً النبات وعدد االوراق فً النبات والمساحة الورقٌة ودلٌل المساحة الورقٌة( فً ا
 ولجمٌع الصفات المدروسة وللموسمٌن على I2عن معاملة الري  ولم تختلؾ معنوٌاً ، التوالً على

ولم تختلؾ معنوٌاً عن  تفوقها فً جمٌع الصفات المدروسة، K3. فً حٌن اظهرت معاملة التسمٌد التوالً
فً فً  المساحة الورقٌة فً الموسم االول وعدد االفرع  وعدد االوراق فً النبات  K2معاملة التسمٌد 
تفوقها فً جمٌع الصفات قٌد الدراسة  I1K2و I2K3 و I1K3أظهرت معامالت التداخل و الموسم الثانً.

 وبدون فارق معنوي بٌنها.
 

 المساحة الورقية. األفرع،محصول الماش، معامالت الري، السماد البوتاسي، عدد  :المفتاحية الكلمات
 

 املقدمة
ٌعد الماش من أهم البقولٌات الؽذائٌة المزروعة 
فً جمٌع أنحاء العالم ومن المحاصٌل األكثر 
شٌوعاً فً معظم المناطق االستوائٌة وشبه 
االستوائٌة، كما انه ٌؤدي دوراً هاماً فً تؽذٌة 

على نسبة عالٌة من  الحتوائهاإلنسان وذلك 
البروتٌن الذي ٌمتاز بأنه ؼنً بالحامض االمٌنً 

Lysine  ،الذي تفتقر إلٌه العدٌد من الحبوبٌات
وهو محصول ذو مدى بٌئً واسع فضالً عن 
قدرته العالٌة فً زٌادة خصوبة التربة وتحسٌن 

 و Hossaini  ،2009)خواصها 
Allahmoradi ، 2100.) 

ُتعد إدارة المٌاه واستعمالها من األولوٌات فً 
المناطق الجافة وشبه الجافة أو فً المناطق ذات 

فالماء هو العامل  الواطئ،التساقط المطري 
الزراعً فً العدٌد من مناطق  لإلنتاجالمحدد 

العالم التً تعانً شحة فً الموارد المائٌة. إذ 
ه إذ ٌشكل قطاع الزراعة المستهلك الرئٌس للمٌا

% من الماء المستهلك فً العالم 50تبلػ نسبته 
% من 22فً حٌن تستهلك الزراعة فً العراق 

 المٌاه المتوافرة، وان كفاءة استعمال الماء ُتعبر

عن مدى انتفاع النبات للماء المضاؾ، وُتعد 
المعٌار الرئٌس لتقٌٌم حاصل نظم اإلنتاج 

ٌاه بمحدودٌة الم تتسمالزراعً فً المناطق التً 
التً ُتشكل المٌاه العائق األكبر أمام الحاصل 

 .(2111)حاجم، 

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول.
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البوتاسٌوم من العناصر المؽذٌة الكبرى 
الضرورٌة للمحاصٌل الحقلٌة، فهو ٌأتً 
بالمرتبة الثالثة بعد عنصري الناٌتروجٌن 
والفسفور، وقد ٌأتً بالمرتبة الثانٌة بعد 

لعدد كبٌر من المحاصٌل الورقٌة  الناٌتروجٌن
والجذرٌة، فالبوتاسٌوم ٌؤدي دوراً كبٌراً فً 
تحسٌن اإلنتاج الزراعً كماً ونوعاً 

International Potassium Institute) ،
، وتكمن أهمٌته فً زٌادة تحمل اإلجهاد (2111

المائً من خالل زٌادة الضؽط االزموزي 
الثؽور  للخالٌا والسٌطرة على حركة فتح وؼلق

مما ٌمنع الذبول المبكر للنباتات المعرضة 
لإلجهاد المائً، وتحفٌزه للعدٌد من التفاعالت 
اإلنزٌمٌة فً النبات، وكذلك ٌساعد جذور النبات 
على النمو وٌحفز الخالٌا النباتٌة على االنقسام 
وٌزٌد من حجم البذور والحبوب وٌحسن نوعٌة 

 الثمار والمجموع الخضري. 
 فً العراق ةٌاألروائ ور الزراعةتط عتمدٌ

 المائٌة للموارد األمثل االستؽالل على وتوسعها

 من المتزاٌدة االحتٌاجات بقصد تلبٌة المتاحة

، إذ السكان نمو معدالت الرتفاع نتٌجة الؽذاء
بٌنت بعض الدراسات ان التوسع فً الموارد 
المائٌة المتاحة فً المناطق الجافة وشبه الجافة 

امكانٌة محدودة او ضئٌلة وقد تكاد معدومة، هً 
لذا ٌتحتم العمل على تقلٌل فواقد المٌاه فً 
الزراعة المروٌة السٌما تحت نظام الري 
السطحً الذي ٌعد اسلوب زراعة سائد فً العالم 

 .والمنطقة العربٌة على حد سواء
إن العالقات الفسٌولوجٌة المتداخلة للنبات   

لمائً تتطلب الكثٌر من والمرتبطة باإلجهاد ا
الدراسات والسٌما عملٌة التوازن الؽذائً التً 
ٌقوم بها النبات للمحافظة على محتواه المائً 

 Cazares)انسجاماً مع الظروؾ المناخٌة 
. األمر الذي ٌؤكد أن هناك (2101وآخرون، 

العدٌد من األسالٌب الزراعٌة التً ٌمكن 
ائً مثل اعتمادها لتقلٌل تأثٌرات العجز الم

استعمال األسمدة، السٌما البوتاسٌة منها كوسٌلة 
توصل الحدٌثً  .صفات النمو الحضري لزٌادة

( ان ري الماش باعتماد فاصلة 2115وآخرون )
إرواء قدرها ٌومان ادى الى زٌادة ارتفاع النبات 
والمساحة الورقٌة مقارنة باعتماد فاصلة ارواء 

( إلى 2110) Kassabوأشار  قدرها أربعة اٌام.
أن رطوبة التربة المناسبة ادت الى حصول 
زٌادة معنوٌة فً ارتفاع نبات الماش بالمقارنة 

 Sadeghipourمع ظروؾ نقص المٌاه، وبٌن 
( ان االجهاد المائً أدى الى تقلٌل 2112)

-Abdelارتفاع نبات محصول الماش. وجد 

Caser  وAl-Rawi (2100 إن ري الماش )
تقلٌل ارتفاع النبات أٌام ادى الى  0كل 

والمساحة الورقٌة بالمقارنة مع الري كل اربعة 
اٌام. وفً تجربة استعمل فٌها ثالث مستوٌات 
من الري بعد التبخر من حوض التبخر صنؾ 

A مم )من دون اجهاد(  021: الري بعد تبخر
مم )اجهاد  201مم )اجهاد متوسط( و 001و

 عالً(، أن هناك انخفاضاً معنوٌاً فً صفة
 والمساحة الورقٌة ودلٌلها ارتفاع النبات

(Zarifina ،مع زٌادة االجهاد. 2102وآخرون )
( فً 2100)Abedi و Habibzadehوالحظ 

تجربة حقلٌة استخدما فٌها اربع معامالت للري 
مم من حوض  011و 50و 01و 20بعد تبخر 

، أن زٌادة االجهاد خفضت من Aالتبخر صنؾ 
عدد االوراق لكل و وعدد االفرع النبات ارتفاع
( ان صفة عدد 2112) الجمٌلً وأكد نبات.

االفرع لنبات الماش تأثرت معنوٌاً بمدد الري 
وجد ٌوماً.  00وخصوصاً مدة الـ 

Mohammadzadeh ( أن 2100) وآخرون
الشد المائً قد خفض وبشكل معنوي من عدد 

 وعدد االوراق والمساحة الورقٌة ودلٌلهااالفرع 
تعد صفة عدد االوراق من لمحصول الماش. 

الصفات المهمة لكون زٌادتها تعنً زٌادة كفاءة 
المصدر فً استقبال أكبر قدر من أشعة الشمس 
واعتراضها مما ٌزٌد من ناتج البناء الضوئً. 
إن قلة عدد االوراق وانخفاض مساحتها الورقٌة 
والشٌخوخة المبكرة لألوراق وذبول األوراق 

سقوطها فً اثناء ظروؾ االجهاد السفلى و
المائً هو نوع من التكٌٌؾ للنبات ووسٌلة 

، Tutejaو Mahajan)دفاعٌة لتحمل االجهاد 
اظهرت النتائج التً حصل علٌها . (2110

( ان تقلٌل عدد الرٌات 2112عباس وآخرون )
 0-اثناء موسم النمو قلل من عدد االوراق. نبات

وآخرون  Pezhmanلنبات الماش، ووجد 
( ان تعرٌض الماش لإلجهاد المائً فً 2101)

مرحلة النمو الخضري أدى الى تقلٌل عدد 
 Decosta. ووجد االوراق

( ان عدم ري 0222) Shanmugathasanو
الماش فً مرحلة النمو الخضري ادى الى نقص 

. كما الحظ ودلٌلها معنوي فً المساحة الورقٌة
Therkawela وBandara (2110 نقصان )
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للماش بزٌادة الشد  ودلٌلها المساحة الورقٌة
أكدت نتائج العدٌد من الرطوبً فً التربة. 

الباحثٌن الى أن إضافة البوتاسٌوم قد زادت من 
تحت ظروؾ االجهاد  صفات النمو الخضري

 Malik و 0222 وآخرون، Aslam) المائً
. (2110وآخرون، Tariq و 0222 ،وآخرون

إن لمستوٌات  (2100) وآخرون Hussainبٌن 
من  0-. هـKكؽم  21و 60و 30و 1البوتاسٌوم 

تأثٌر معنوي فً صفة ارتفاع  K2SO4سماد 
النبات وعدد االفرع لمحصول الماش، إذ تفوقت 

 0-. هـKكؽم  21المعاملة المسمدة بالمستوى 
سم وأعلى  02.22بأعلى معدل الرتفاع النبات 

اً قٌاس 0-فرع. نبات 5.22معدل لعدد االفرع بلػ 
فً تجربة و بمعاملة المقارنة )بدون اضافة(.

 01و 1لدراسة تأثٌر مستوٌات السماد البوتاسً 
فً نمو وحاصل ونوعٌة  0-.هـKكؽم 011و

السماد  إضافةمحصول الماش، وجد أن 
أدت الى  0-.هـ Kكؽم011البوتاسً بالمستوى 

زٌادة معنوٌة فً اؼلب الصفات المدروسة ولكال 
الموسمٌن، فً حٌن لم ٌؤثر السماد البوتاسً 
معنوٌاً فً كل من المساحة الورقٌة ودلٌلها 

 Biswasووجد كل من  (.2102المحمدي،)
وآخرون  Vekaria و (2110وآخرون )

أثر معنوٌا فً  أن السماد البوتاسً )2102)
وعدد صفات النمو للماش من ارتفاع النبات 

والمساحة  0-وعدد االوراق. نبات 0-االفرع. نبات
ولقلة البحوث المنفذة لتقدٌر  الورقٌة ودلٌلها.

تحت  العراقللماش فً االستهالك المائً 
 ومستوٌات السماد معامالت ري مختلفة

 تأثٌر معرفةبهدؾ البوتاسً نفذ هذا البحث 

فً صفات النمو لمحصول  المائً اإلجهاد
 االحتٌاجات الماش، كما ٌهدؾ اٌضا الى تحدٌد

 اتٌرتأث من البوتاسً للتخفٌؾ للتسمٌد المثلى

 .الماش محصول فً المائً اإلجهاد
 

 العمل طرائقاملىاد و
محصول الماش لزراعة نفذت تجربة حقلٌة 
Vigna radiata L.  2102خالل الموسمٌن 

فً إحدى المزارع الواقعة على الضفة  2102و
الٌمنى لنهر الفرات فً ناحٌة الجزٌرة التابعة 

اخذت  .لقضاء الرمادي فً محافظة االنبار
م،  1.2- 1الحقل للعمق عشرة نماذج من تربة 

 جففت عٌنات الترب هوائٌاً و عشوائٌاً خلطت و
مم.  2ونخلت بمنخل قطر فتحاته  ثم طحنت

استعملت هذه العٌنات لتقدٌر خصائص تربة 
قدرت سعة احتفاظ . (0)جدول الحقل الفٌزٌائٌة

م، حسب محتوى  1.21 -1التربة بالماء للعمق 
الماء الجاهز من خالل الفرق بٌن المحتوى 

كٌلو  22الرطوبً الحجمً عند جهد ماء 
باسكال والذي ٌمثل السعة الحقلٌة والمحتوى 

كٌلو  0011عند جهد ماء الرطوبً الحجمً 
باسكال والذي ٌمثل نقطة الذبول الدائم وكما فً 

 : المعادلة اآلتٌة
 
 

 اذ ان:

WAمحتوى الماء الجاهز فً التربة )سم : 

 (.2-.سم2

fc المحتوى الرطوبً الحجمً عند السعة :

 (. 2-.سم2 الحقلٌة )سم

wp  نقطة  : المحتوى الرطوبً الحجمً عند

 (.2-.سم2 )سم الذبول الدائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wpfcWA  
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 الخصائص الفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة (0) جدول

 الوحدة الخاصية
 الموسم االول

8108 
 الموسم الثاني

8102 

 الرمل

 0-غم. كغم

256 255 

 223 222 الغرين

 43 45 الطين

 Silty loam Silty loam  نسجة التربة

 0324 0321 ³-ميكا غرام. م الكثافة الظاهرية

 22المحتوى الرطوبي الحجمي عند 
 كيلو باسكال

2-. سم2سم
 

0.32 

المحتوى الرطوبي الحجمي عند 
 كيلو باسكال 0211

0.15 

 0.17 الماءالجاهز

 
قدرت بعض خصائص التربة الكٌمٌائٌة بأخذ 

، كما تم تحلٌل بعض أعالهعمق لنماذج تربة ل
وفق الطرائق الخصائص الكٌمٌائٌة لمٌاه الري 

استعملت فً  .Richards (1954)الواردة فً 
الري عند  I1 التجربة أربع معامالت للري هً:

% من الماء الجاهز )معاملة 01استنفاد 
% من 20الري عند استنفاد  I2 القٌاس(، و

% 01: الري عند استنفاد I3معاملة القٌاس، و
% 50: الري عند استنفاد I4من معاملة القٌاس و

 من معاملة القٌاس. وقد اجرٌت التجربة بثالث
 01هً:  ومالبوتاسٌ كبرٌتات سمادمستوٌات من 

( K% 41.5) 0-ـه  Kكؽم 021و 01و
، والتً رمز لها المقارنةباإلضافة الى معاملة 

K1 وK2 وK3 وK0 صممت  .وتداخالتهما
 Splitالتجربة بحسب توزٌع االلواح المنشقة 

plot design  وفق تصمٌم القطاعات الكاملة
، ووزعت وبثالث مكررات RCBDالمعشاة 

اً معامالت الري على االلواح الرئٌسة عشوائٌ
بٌنما اخذت معامالت التسمٌد البوتاسً االلواح 

. نفذت التجربة على ارض مساحتها الثانوٌة
شملت الوحدات   م،21 × م 52ها ابعاد 2م0201

التجرٌبٌة وحوض لجمع المٌاه لؽرض االرواء. 
حرث موقع التجربة بوساطة المحراث 
المطرحً القالب حراثة متعامدة ثم اجرٌت 
عملٌات التعدٌل والتسوٌة وفتح السواقً. قسم 

 05الحقل الى ثالثة مكررات رئٌسة وبواقع 

حة وحدة تجرٌبٌة ضمن المكرر الواحد، مسا
م، تركت  2×  2ابعادها  2م 5الوحدة التجرٌبٌة 

م بٌن القطاعات )المكررات(  2فواصل مقدارها 
وكذلك المعامالت الرئٌسة، كما تركت فواصل 

م بٌن المعامالت الثانوٌة لؽرض  2بمقدار
السٌطرة على عملٌات الري ومد االنابٌب. تضم 

م  2الوحدة التجرٌبٌة ستة خطوط طول كل خط 
م. تم انشاء  1.21 وآخروالمسافة بٌن خط 

م 4 ×م12للتجربة ابعاده  حوض ترابً خصٌصاً 
البولً بوساطة م. تم تبطٌن الحوض 0.5 ×

اثلٌن لمنع تسرب الماء الى االسفل. ٌضخ الماء 
من النهر الى الحوض قبل الري بهدؾ تجمٌع 
الماء، وعند اجراء الري ٌتم ضخ الماء بوساطة 

. 2م 1.010مضخة تعمل بالبنزٌن ذات تصرٌؾ 
ض الى الوحدات ، اذ ٌنقل الماء من الحو0-دقٌقة

التجرٌبٌة بوساطة منظومة من االنابٌب تقوم 
بتوزٌع الماء على الوحدات التجرٌبٌة، وضع 
مقٌاس ماء عند بداٌة االنبوب الرئٌس  لتحدٌد 

زرعت    حجم الماء الداخل الى المعامالت.
بذور محصول الماش صنؾ محلً )خضراوي( 

 05/5/2102و 00/5/2102فً الحقل بتارٌخ 
، بوضع على التوالًالثانً، ن االول وللموسمٌ

ثالثة الى خمسة بذور فً الجورة الواحدة، بلؽت 
م للحصول  1.20 وأخرىالمسافة بٌن جورة 
. بعد 0-نبات.هكتار 022222على  كثافة نباتٌة 

مرور اسبوع من االنبات تم خؾ النباتات الى 
نبات واحد فً الجورة، وفً الوقت نفسه تم 

% من 75لة بعد ظهور ترقٌع الجور الفاش

البادرات وذلك بإعادة زراعة الجور الفاشلة. 
اجرٌت عملٌة التعشٌب الٌدوي للتخلص من 
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االدؼال كلما دعت الحاجة الى ذلك، حصدت 
لمعامالت الري من  النباتات بمواعٌد مختلفة تبعاً 

فً الموسم االول ومن  00/01/2102الى 20/2
 نً.فً الموسم الثا 01/01/2102الى  22/2

اضٌؾ سماد السوبر فوسفات الثالثً 
05%P2O5   كؽم  025وبمعدلP دفعة  0-.هــ

)الفهداوي،  الزراعةواحدة خلطا" مع التربة قبل 
 N%05كما تمت اضافة سماد الٌورٌا  ،(2110

على دفعتٌن االولى  0-.هــ  Nؽمك 01بمقدار 
بعد اكتمال البزوغ الحقلً مباشرة والثانٌة بعد 

سماد  وأضٌؾٌوما من الدفعة االولى،  00
على دفعتٌن   K%00.0كبرٌتات البوتاسٌوم 

ٌوماً من الزراعة والثانٌة عند  21االولى بعد 
بداٌة مرحلة التزهٌر من الزراعة لكال 

تم تقٌٌم  .(2112)السامرائً،  الموسمٌن
المحتوى الرطوبً للتربة باستعمال الطرٌقة 
الوزنٌة لقٌاس رطوبة التربة وتحدٌد وقت 

. ولتحدٌد عمق الماء المضاؾ اخذت االرواء
النماذج من التربة قبل وبعد كل رٌة، اذ اخذت 

م خالل مرحلة النمو  1.2 - 1النماذج من عمق 
م  1.2الخضري، ثم زٌد عمق اخذ النماذج الى 

مراحل التزهٌر وتكوٌن القرنات وامتالء  خالل
 نماذج التربة فً المحتوى الرطوبًقدر البذور. 

الماٌكرووٌؾ  بتجفٌؾ النماذج فً فرن
ولمدة خمسة عشر دقٌقة  )الموجات القصٌرة(

الماٌكرووٌؾ  بعد ان تم تعٌٌر مدة التجفٌؾ لفرن
وفق الطرٌقة المقترحة من مع الفرن الكهربائً 

 تقٌٌمت عملٌة ٌجرا .Zein (2112)قبل 
المحتوى الرطوبً للتربة لجمٌع الوحدات 
التجرٌبٌة بشكل مستمر طوال مدة التجربة، 

النسب المحددة من الماء الجاهز  وعند استنفاد
ٌجرى  وحسب معامالت الري المذكورة آنفا"،

عمق الماء الالزم  بإضافةالري بعد ذلك 
للوصول الى المحتوى الرطوبً عند السعة 

      حقلٌة لتربة الحقل. استعملت المعادلة اآلتٌة ال
( Allen 1998،وآخرون)  فً حساب عمق

الماء الواجب اضافته لتعوٌض الرطوبة 
 المستنفدة.

 
 

 اذ ان:
  d= .)عمق الماء المضاؾ )مم 

fc  الرطوبة الحجمٌة عند السعة الحقلٌة =

 ( .2-.سم2)سم

w  الرطوبة الحجمٌة قبل اجراء الري =

 (. 2-.سم2)سم

D  عمق التربة وهو ٌساوي عمق المجموع =
 .الجذري الفعال )مم(
 الصفات المدروسة:

بشررركل عشررروائً مرررن اختٌررررت عشررررة نباترررات 
الخطرروط الوسررطٌة ولكررل وحرردة تجرٌبٌررة. قٌسررت 

 صفات النمو اآلتٌة:
قرٌس مرن سرطح التربرة  ارتفاع النباات )سام(: .0

 الى قمة النبات فً مرحلة النضج.

: تم احتسابها على اسراس 0-عدد االوراق.نبات .8
 متوسط عدد االوراق للنباتات العشرة.

ترررررم  (:0-عااااادد االفااااارع للنباااااات )فرع.نباااااات .2
احتسرررابها علرررى اسررراس متوسرررط عررردد االفرررررع 

 للنباتات العشرة.

قٌسرررت المسررراحة  (:2المسااااحة الورقياااة )سااام .1
التررابع  planometerالورقٌررة باسررتعمال جهرراز 

لمختبرررررات قسررررم التربررررة فررررً مدٌرٌررررة زراعررررة 
الرمرررادي للعشرررر نباترررات ثرررم اسرررتخرج متوسرررط 

 المساحة الورقٌة للنبات الواحد.

بتطبٌق المعادلة اآلتٌرة  دليل المساحة الورقية .2
(Hunt،0202): 

A

LA
LAI   

LAI الورقٌة: دلٌل المساحة 
A      المساحة التً ٌشؽلها النبات من االرض :
LAالمساحة الورقٌة : 

حللت بٌانات التجربة احصائٌاً باستعمال برنامج 
Genstat وتم اختٌار اقل فرق معنوي على ،
للمقارنة بٌن المتوسطات الحسابٌة  1.10مستوى 

 للمعامالت.
 

 النتائج واملناقشة
 ارتفاع النبات

تأثٌر معامالت الري  (2)تبٌن النتائج فً جدول 
والتسمٌد البوتاسً وتداخلهما فً ارتفاع النبات 
خالل موسمً الدراسة. إذ أعطت معاملة الري 

I1  05.02أعلى متوسط الرتفاع النبات 
سم والذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن نباتات  02.50و

سم فً الموسم  02.12و I2 05.02المعاملة 

Dd wfc
 )( 
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فً حٌن أعطت نً، على التوالً. االول والثا
أدنى متوسط الرتفاع النبات  I4 نباتات المعاملة

سم فً  22.20سم فً الموسم االول و 20.00
 22.00الموسم الثانً وبنسبة انخفاض 

 20.20و I1% عن المعاملة 25.52و
فً الموسم االول  I2% عن المعاملة 20.00و

 والثانً، على التوالً. كما تشٌر النتائج فً
الى أن متوسط ارتفاع النبات قد زاد  2جدول 

ات التسمٌد البوتاسً، إذ أعطت ٌمع زٌادة مستو
أعلى متوسط الرتفاع النبات K3 نباتات المعاملة 

سم للموسمٌن األول والثانً،  00.22و 02.05
 K0على التوالً، بٌنما أعطت معاملة القٌاس 

 02.11و  02.05أدنى متوسط الرتفاع النبات 
سم للموسمٌن، على التوالً وكانت نسبة الزٌادة 

% فً الموسم 05.50و K022.10 عن معاملة 
وفً معامالت  االول والثانً، على التوالً.

الري والتسمٌد البوتاسً فً متوسط  التداخل بٌن
ارتفاع النبات، فقد كانت استجابة الصفة تتزاٌد 

ادة كمٌة مٌاه الري ومستوٌات السماد مع زٌ
 و  I1K3البوتاسً، إذ تفوقت معامالت التداخل

I2K3و I1K2  ًوبدون فرق معنوي بٌنها ف
سم  02.01و 50.15و 52.05ارتفاع النبات 

التً  I4K0على التوالً مقارنة بالمعاملة 
سم وبنسبة  20.21اظهرت اقل ارتفاع للنبات 

على  %20.55و 20.50و 011.02زٌادة 
التوالً خالل الموسم األول، وفً الموسم الثانً 
تفوقت معامالت التداخل نفسها اٌضا وبدون 

 05.22و 05.22فرق معنوي بٌنها، اذ اعطت 
 I4K0سم، على التوالً قٌاسا بالمعاملة  00.00و

 02.12و 05.10سم وبنسبة زٌادة قدرها 21.55
 على التوالً.%، 00.02و

 
وتداخلهما في ارتفاع النبات )سم( للموسمين تأثير معامالت الري والتسميد البوتاسي  (2 )جدول

 8102و 8108
 ارتفاع النبات)سم(

معامالت 
 التسميد

 8108الموسم 

 

 8102الموسم 
معدل 

 المعامالت
 معامالت الري معامالت الري

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

K0 28342 21326 18326 20381 12354 16321 15316 26318 21343 18311 

K1 23338 23325 14326 22364 16306 28302 21335 11320 20365 11344 

K2 26351 24336 16303 28326 16343 22351 28353 10346 22364 13338 

K3 38313 30313 20312 26334 22323 24382 23328 12324 24318 15366 

LSD 0.05 
 التداخل

 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
03128 

 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
03042 

معدل 
معامالت 

 الري
24326 23312 14321 21350 22331 28316 18348 22361 

LSD 0.05 
 الري

03838 03410 

 
  0-عدد االفرع. نبات

تأثٌر معامالت الري  (2)بٌنت النتائج فً جدول 
فً عدد االفرع.  والتسمٌد البوتاسً وتداخلهما

إذ تفوقت لكال الموسمٌن الزراعٌٌن.  0-نبات
بأعلى متوسط لعدد االفرع فً  I1معاملة الري 

والتً لم  0-فرع. نبات 0.20و 0.15النبات 
و  I2 0.20تختلؾ معنوٌاً عن معاملة الري 

للموسمٌن األول والثانً،  0-فرع. نبات 0.02
 I4. فً حٌن أعطت معاملة الري على التوالً

 0-فرع. نبات 2.15و 2.00أقل متوسط 

وبنسبة  على التوالًللموسمٌن االول والثانً، 
% عن معاملة القٌاس 20.10و 22.00انخفاض 

0I عن معاملة الري 25.00و 20.50و %I2 .
إلى وجود تأثٌر  3أشارت النتائج فً جدول 

عدد فً  معنوي لمستوٌات السماد البوتاسً
 K3، إذ أعطت معاملة التسمٌد 0-االفرع. نبات

لكال  0-فرع. نبات 0.02و 0.20أعلى متوسط 
ولم تختلؾ معنوٌا عن  على التوالًالموسمٌن 
وبنسبة زٌادة  فً الموسم الثانً K2المعاملة 
على % للموسمٌن 22.50و 21.11بلؽت 
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التً أعطت   K0قٌاساً بمعاملة التسمٌد التوالً
 0-فرع. نبات 2.50و 2.01 أقل متوسط

على التوالًللموسمٌن االول والثانً، 

 
 8108للموسمين  0-وتداخلهما في عدد االفرع. نباتتأثير معامالت الري والتسميد البوتاسي  (3)جدول

 8102و
 (0-عدد االفرع في النبات )فرع.نبات

معامالت 
 التسميد

 8108الموسم 

 

 8102الموسم 
معدل 

 المعامالت
 معامالت الري معامالت الري

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

K0 1382 1303 2313 2301 2351 1303 1313 2323 8353 2330 

K1 2312 1363 1381 2323 1325 2318 1368 2332 8363 1302 

K2 2328 2384 2354 2342 1321 2381 2301 2343 2304 1321 

K3 2332 2328 1331 1311 1361 2311 2381 2368 2382 1312 

LSD 

0.05 
 التداخل

13864 LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
13022 

 

13248 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
13015 

معدل 
معامالت 

 الري
2313 1365 1312 2322 1361 1358 2334 2313 

LSD 

 الري 0.05
13031 13200 

 
استجابة النباتات  (2)النتائج فً جدول  أظهرت

للتداخل بٌن معامالت الري ومستوٌات 
-عدد االفرع. نباتالبوتاسٌوم بشكل معنوي فً 

 ففً الموسم االول أعطت معاملة التداخل ، 0

I1K3  فرع.  0.50أعلى متوسط لعدد االفرع
لم ٌختلؾ معنوٌاً عن معاملتً  والذي 0-نبات

فـرع.  0.22و I1K2 0.02و I2K3التداخل 
 02.25، على التوالً وبنسبة زٌادة 0-نبات

والتً  I4K0% عن المعاملة 50.50و 50.15و
فرع.  2.01أقل متوسط لعدد االفرع  اعطت

. وفً الموسم الثانً ٌالحظ استمرار 0-نبات
 I1K2وI2K3 و I1K3تفوق معامالت التـداخل 
 0.21و 0.21و 0.01وبدون فرق معنوي بٌنها 

فٌما أعطت معاملة  ، على التوال0ً-فرع. نبات
I4K0  والتً لم  0-فرع. نبات 2.05أقل معدل

وبنسبة زٌادة  0I4Kتختلؾ معنوٌا عن المعاملة 
 %، على التوالً. 00.00و 00.00و 00.00

 
 
 
 

  0-عدد االوراق. نبات
تأثٌر معامالت الري  (0)تبٌن النتائج فً جدول 

والتسمٌد البوتاسً وتداخلهما فً عدد االوراق. 
خالل موسمً الدراسة. إذ تفوقت معاملة  0-نبات

I1  20.20بأعلى متوسط لعدد االوراق 
للموسمٌن األول  0-ورقة. نبات 22.00و

ولم تختلؾ معنوٌا عن  التوالًعلى والثانً، 
فً كال الموسمٌن، فً حٌن  I2معاملة الري 

 05.22أقل متوسط  I4أعطت معاملة الري 
للموسمٌن االول  0-ورقة. نبات 05.22و

 20.50وبنسبة انخفاض  على التوالًوالثانً، 
إلى وجود  4أشارت نتائج الجدول  %.25.20و

فً عدد  السماد البوتاسً تأثٌر معنوي لمستوٌات
األوراق فً الموسمٌن األول والثانً، إذ أعطت 

فً  20.55أعلى متوسط  K3معاملة التسمٌد
فً الموسم  0-ورقة. نبات 22.12الموسم االول و

الثانً والتً لم تختلؾ معنوٌاً عن معاملة 
أعطت أقل   K0، إما معاملة التسمٌدK2التسمٌد 
للموسم  0-ورقة. نبات 00.25و 22.00متوسط 

ل والثانً، على التوالً وبنسبة انخفاض االو
 % للموسمٌن، على التوالً. 05.22و 02.22
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للموسمين  0-وتداخلهما في عدد االوراق. نباتتأثير معامالت الري والتسميد البوتاسي  (4)جدول 
 8102و 8108

 (0-عدد االوراق)ورقة.نبات

معامالت 
 التسميد

 8108 الموسم

 

 8102الموسم 
معدل 

 المعامالت
 معامالت الري معامالت الري

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

K0 83324 81328 88324 02382 88305 81382 81304 05312 01332 05.84 

K1 84302 83350 82302 03322 82352 80352 81340 81300 03356 06.56 

K2 86304 84330 82314 06314 81352 81325 82311 05361 04362 80301 

K3 21382 86324 82382 05382 82344 82362 81330 06338 05305 88316 

LSD 

0.05 
 التداخل

83135 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
13682 

03415 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
03125 

معدل 
معامالت 

 الري
85385 84312 81311 04328 82302 88308 06304 03368 

LSD 

 الري 0.05
03222 03142 

 
أظهر التداخل الثنائً بٌن معامالت الري 

عدد والسماد البوتاسً تأثٌراً معنوٌاً فً 
(، ففً الموسم االول 4)جدول 0-االوراق. نبات

 I2K3و  I1K3تفوقت نباتات معامالت التداخل 
لعدد األوراق  بأعطائها أعلى مـتوسطاً  I1K2و 

على  0-ورقة. نبات 22.05و 22.25و 21.22
وبدون فرق معنوي بٌنها، واختلفت  التوالً

معنوٌاً عن نباتات معامالت الري نفسها ؼٌر 
وبنسبة زٌادة I2K0 و I1K0 المسمدة بالبوتاسٌوم 

، ؼٌر على التوالً%  2.50و 21.55و 02.55
ان أقل متوسط لعدد األوراق كان عند المعاملة 

I4K0 15.25 وبنسبة انخفاض  0-ورقة. نبات
% عن معامالت 05.52و 00.15و 02.00

 على التوالً I1K2و I2K3و I1K3التداخل 
. وفً I4K1والتً لم تختلؾ معنوٌا عن المعاملة 

الموسم الثانً أستمر تفوق معامالت التداخل 
I1K3 وI2K3 وI1K2  وبدون فرق معنوي بٌنها

 20.22أعلى متوسطاً لعدد األوراق  باعطائها
 على التوالً، 0-ورقة. نبات 20.00و 20.50و

% عن 55.50و 55.22و 55.11وبنسبة زٌادة 
والتً أعطت أقل متوسط  I4K0معاملة التداخل 

 .  0-ورقة. نبات 00.50لعدد األوراق 
 

 ( 0-. نبات8المساحة الورقية )سم
 I1تفوق معاملة الري  (0)ٌتضح من الجدول 

معنوٌاً باعطائها أعلى متوسط للمساحة الورقٌة 

فً الموسم االول والتً لم  0-.نبات2سم 500.00
 I2 تختلؾ معنوٌاً عن معاملة الري

، بٌنما أعطت نباتات معاملة 0-.نبات2مس520.01
-.نبات2سم 220.21أقل متوسط  I4الري 

% عن  02.22و 51.50وبنسبة انخفاض 0
تفوقت  .على التوالً I2و I1معاملتً الري 
 K1و K0على معاملتً  K3معاملة التسمٌد

 502.01باعطائها اكبر مساحة ورقٌة 
 K2، ولم تختلؾ معنوٌا عن معاملة 0-.نبات2سم

.أما أقل مساحة ورقٌة  0-.نبات2سم 510.21
 0-.نبات2سم K0 002.21فكانت فً معاملة 
% عن 25.05و 25.00وبنسبة انخفاض 

اما التداخل  .على التوالً K2و  K3المعاملتٌن 
بٌن معامالت الري ومعامالت التسمٌد 

 I2K3و I1K3البوتاسً، فقد تفوقت المعامالت 
 022.01وبدون فرق معنوي بٌنهما  I1K2و
 على التوال0ً-.نبات2سم 001.01و 020.21و

% 210.01و 202.20و 205.00وبنسبة زٌادة 
. فً 0-.نبات2سم I4K0 211.11على معاملة 

 I1الموسم الثانً استمر تفوق معاملة الري 
والتً  0-.نبات2سم 690.50بأعلى مساحة ورقٌة 

 I2 552.01لم تختلؾ معنوٌا عن معاملة 
 052.50و  055.50وبنسبة زٌادة  0-.نبات2سم

التً أعطت  I4معاملة مقارنة ب على التوالً% 
. اما 0-.نبات2سم 202.01أقل مساحة ورقٌة 

معامالت التسمٌد البوتاسً فلوحظ تفوق معاملة 
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K3  000.01فً اعطاء اكبر مساحة ورقٌة 
% مقارنة 25.51وبنسبة زٌادة  0-.نبات2سم

التً اعطت اقل مساحة ورقٌة  K0بمعاملة 
. أما معامالت التداخل 0-.نبات2سم 012.51

بإعطائها اعلى I1K3 فأظهرت تفوق المعاملة 

، ولم تختلؾ معنوٌا 0-.نبات2سم 552.51القٌم 
 I1K2  550.01و I2K3عن معاملتً التداخل 

، فً حٌن على التوالً 0-.نبات2سم 500.01و
 000.01اقل القٌم  I4K0اظهرت المعاملة 

.0-.نبات2سم
 

 8108وتداخلهما في المساحة الورقية للموسمين تأثير معامالت الري والتسميد البوتاسي  (5)جدول 
 8102و

 (8المساحة الورقية)سم

معامالت 
 التسميد

 8108الموسم 

 

 8102الموسم 
معدل 

 المعامالت
 معامالت الري معامالت الري

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

K0 322311 322311 833351 811311 112361 261321 261311 821381 055311 118341 

K1 354301 320321 231311 811341 142331 323361 388351 853331 062301 121361 

K2 501351 512311 102341 223321 310321 425301 402341 211311 211381 285311 

K3 522301 582361 110331 241331 308301 448341 430351 232341 203381 221301 

LSD 

0.05 
 التداخل

823651 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي

 
003511 

843211 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي

 
083501 

معدل 
معامالت 

 الري
410302 485311 240321 860361 361321 342301 213331 816321 

LSD 

0.05 
 الري

023281 063161 

 
 دليل المساحة الورقية 

وجود تأثٌر معنوي  (5)الجدول توضح نتائج 
لمعامالت الري والتسمٌد البوتاسً والتداخل 
بٌنهما فً دلٌل المساحة لكال الموسمٌن. إذ 

أعلى متوسط لدلٌل  I2و I1أعطت معاملتً الري 
فً الموسم  1.25و 1.20المساحة الورقٌة 

وبفارق  فً الموسم الثانً 1.02و 1.22االول و
ؼٌر معنوي بٌنهما، بٌنما أعطت معاملة الري 

I4 وبنسبة انخفاض  1.22و 1.20متوسط  أقل
 I2و I1% عن معاملتً الري 51.02و 50.22

% فً 52.22و 50.02فً الموسم االول و
 6. كما تشٌر النتائج فً جدول الموسم الثانً

حصول زٌادة فً قٌمة دلٌل المساحة الورقٌة مع 
ازدٌاد مستوٌات البوتاسٌوم المضاؾ، إذ أعطت 

 1.52و 1.02أعلى متوسط  K3معاملة 
فً حٌن سجلت معاملة  على التوالًللموسمٌن 
 1.02و 1.05أقل متوسط للصفة  K0المقارنة 

. بٌنت التوالً والثانً علىللموسمٌن األول 
استجابة النباتات للتداخل  5النتائج فً جدول 

بٌن معامالت الري ومعامالت التسمٌد البوتاسً 
بشكل معنوي، إذ أعطى التداخل بٌن معاملة 

أعلى متوسط  K3ومعاملة التسمٌد  I1الري 
فً الموسم األول،  0.00لدلٌل المساحة الورقٌة

 K3لم ٌختلؾ معنوٌاً عن معاملة التسمٌد  والذي
 لة التسمٌد ومعام I2تحت مستوى الري 

K2 تحت مستوى الري I1 و  0.01إذ أعطت
. وفً الموسم الثانً استمر على التوالً 0.10

ومستوى  I1تفوق التداخل بٌن معاملة الري 
بإعطائه أعلى متوسط لدلٌل  K3 التسمٌد

والذي لم ٌختلؾ معنوٌا  0.12المساحة الورقٌة 
و  I1K2 0.10و  I2K3عن معاملتً التداخل 

. وكان أقل متوسط لدلٌل التوالًعلى  0.10
وعدم  I4المساحة الورقٌة فً معاملة الري 

للموسمٌن  1.20و K0 1.25إضافة البوتاسٌوم 
لم تختلؾ معنوٌاً عن معاملة ، وعلى التوالً

عند معاملة الري نفسها فً الموسم  K1السماد 
 .الثانًا
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وتداخلهما في دليل المساحة الورقية للموسمين تأثير معامالت الري والتسميد البوتاسي  (3)جدول
 8102و 8108

 دليل المساحة الورقية

معامالت 
 التسميد

 8108الموسم 

 

 8102الموسم 
معدل 

 المعامالت
 معامالت الري معامالت الري

I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 

K0 1351 1351 1322 1383 1324 1346 1346 1320 1382 1322 

K1 1360 1353 1315 1328 1331 1351 1352 1325 1382 1324 

K2 0315 1314 1322 1314 1346 0310 1362 1312 1311 1341 

K3 0300 0301 1325 1316 1358 0312 0310 1315 1318 1342 

LSD 0.05 
 التداخل

13120 
LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي

 
13102 

13123 LSD 

0.05 
التسميد 
 البوتاسي
13104 

معدل 
 معامالت الري

1365 1364 1316 1325 1368 1356 1311 1322 

LSD 0.05 
 الري

13181 13182 

 
أن  (5و 0و 0و 2و 2) ٌتضح من نتائج الجداول

معامالت رطوبة التربة االعلى )اإلجهاد المائً 
)معاملة  I1المنخفض( المتمثلة بالمستوى 

% من معاملة  I2 (20القٌاس( والمعاملة 
القٌاس( قد أدت الى تحسٌن صفات النمو 

الرطوبة ان توفر  الخضري لمحصول الماش، إذ
المناسبة فً التربة لها دوراً كبٌراً فً نمو 

ومن ثم امتصاص الماء الجذور وتعمقها 
والمؽذٌات وتوزٌعها داخل النبات وقد تنعكس 
هذه بدورها على نمو الخالٌا النباتٌة وانقسامها 
ونشاط األنزٌمات فٌها وانتظام عملٌة البناء 
الضوئً وبالتالً زٌادة تراكم المادة الجافة، وان 
انخفاض قٌم جمٌع مؤشرات الدراسة فً 

صان كمٌة الماء الجداول االنفة الذكر مع نق
المضافة، قد تعود الى أن نقص مٌاه الري 
لنباتات الماش أدت الى انخفاض عملٌتً 
االنقسام واالتساع الخلوي بسبب االجهاد المائً 
مما أثَر سلباً فً تمدد الخلٌة وانقسامها، وتمدد 
 الجدار الخلوي وانخفاض فً تركٌز اإلنزٌمات

قان والجذور االوراق والسٌ واثَر سلباً فً اتساع
نتٌجة النخفاض ضؽط االمتالء الذي ٌعد 
ضرورٌاً لالستطالة ومن ثم انخفاض البناء 
الضوئً نتٌجة االنؽالق الجزئً أو الكلً للثؽور 
وقلة تبادل ؼاز ثنائً أوكسٌد الكربون، فضالً 
عن قلة جاهزٌة العناصر الؽذائٌة فً التربة 

إن قلة عدد واالمتصاص من قبل النبات. 
راق وانخفاض مساحتها الورقٌة وذبول االو

األوراق السفلى وسقوطها اثناء ظروؾ االجهاد 

 0)الجدولٌن I4 و I3المائً عند معاملتً الري 
( هو نوع من التكٌٌؾ للنبات ووسٌلة دفاعٌة 0و

، وجاءت نتائجنا مؤٌدة لنتائج لتحمل االجهاد
( 2102وآخرون) Zarifina باحثٌن اخرٌن

على  Abedi (2100)و Habibzadehو
كما أن التسمٌد البوتاسً ادى محصول الماش. 

الى تحسٌن صفات النمو الخضري بزٌادة 
مستوٌات االضافة وٌعزى ذلك الى دور 
البوتاسٌوم االٌجابً فً تحفٌز الخالٌا على 
االنقسام واالستطالة والسٌما الخالٌا المرستٌمٌة 

ن وزٌادة انتقال نواتج البناء الضوئً من اماك
تصنٌعها الى اماكن احتٌاجها فً النبات وما 
ٌنعكس علٌه من زٌادة فً النمو ومنها ارتفاع 

( وعدد االفرع فً النبات 2النبات )جدول
( وزٌادة 0( وعدد االوراق )جدول 2)جدول 

انقسام واستطالة خالٌا الورقة ومن ثم زٌادة 
 0 نالمساحة الورقٌة للنبات ودلٌلها )الجدوال

 K3( وهذا ٌظهر جلٌاً عند معاملة التسمٌد 5و
التً اعطت أعلى القٌم للصفات المذكورة فً 
الجداول المبٌنة سابقاً، كما ٌؤدي نقص 
البوتاسٌوم إلى اختزال كل من عدد األوراق 
المنتجة وحجم األوراق المفردة ومن ثم اختزال 
فً سعة المصدر مما ٌؤدي إلى انخفاض 

والناتج النهائً وٌعمل  الكربونًمتوسط التمثٌل 
المتوفرة  الكربونًعلى تقلٌل كمٌة مواد التمثٌل 

للنمو، وان قلة مواد التمثٌل المنتجة وانخفاض 
نقل هذه المتمثالت من األوراق إلى أعضاء 
التكاثر المتطورة ٌؤثر فً مؤشرات الحاصل 
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أظهرت  .(2100وآخرون،  Hussain )النوعٌة
 I2K3و  I1K3نتائج التجربة تفوق معامالت

على بقٌة معامالت التداخل بتأثٌرها فً  I1K2و
 I2صفات النمو الخضري، اي ان معاملة الري 

% من معاملة القٌاس( وبمستوى التسمٌد 20)
أعطت نفس التأثٌر  0-. هـKكؽم  021البوتاسً 

فً الصفات وبدون فرق معنوي عن المعاملة 
I1 ،معاملة القٌاس( وبنفس مستوى التسمٌد(

ى أخر ٌمكن الحصول على نفس التأثٌر بمعن
وبكمٌات اقل من مٌاه الري المضافة لتوفٌر 
متطلبات نمو محصول الماش وهنا ٌتضح دور 

فً تقلٌل أضرار نقص الماء. إذ البوتاسٌوم 
ٌعمل نقص الماء على تقلٌل النمو الخضري 
والحاصل من خالل تقلٌل توسع األوراق 

البوتاسٌوم ، إال أن وجود الكربونًوتمثٌلها 
ٌعمل على تقلٌل اآلثار السلبٌة لنقص الماء وذلك 
ألن النباتات المجهزة بالبوتاسٌوم  تفقد ماء أقل، 
ألن البوتاسٌوم ٌعمل على تنظٌم الجهد 
األزموزي وٌحافظ على الضؽط االنتفاخً 
للخلٌة وهو امر ضروري لتوسع الخالٌا 
وتحسٌن المساحة الورقٌة وله تأثٌر فً ؼلق 

ور وبذلك ٌعمل على توازن شحنات الثؽ
األٌونات السالبة وٌؤثر فً امتصاصها وانتقالها 
وكذلك ٌساعد التربة على االحتفاظ برطوبة 

وتكوٌن مجموع  المنطقة الجذرٌةمناسبة فً 
جذري متعمق المتصاص اكبر كمٌة من الماء 

 Yang) والعناصر المؽذٌة وانتقالها الى النبات
 .(2110وآخرون، 

 

 املصادر
. تأثٌر فترات 2112الجمٌلً، ظافر هاشم. 

الري والتسمٌد الفوسفاتً على الحاصل 
. .Vigna radiata L ومكوناته للماش 

 المسٌب. -التقنٌة الكلٌة بحث دبلوم عالً. 
. حصاد المٌاه 2111حاجم، احمد ٌوسؾ. 

والري التكمٌلً. مجلة الزراعة العراقٌة. 
وزارة . 02-01العدد الثالث، ص 
 .الزراعة. بؽداد. العراق

الحدٌثً، عصام خضٌر وعبد الوهاب عبد 
الرزاق القٌسً وشكر محمود 

تأثٌر عمق وفاصلة  .2115المحمدي.
اإلرواء فً بعض خصائص نمو وإنتاج 
الماش فً تربة جبسٌة تحت نظام الري 

 0بالرش. مجلة األنبار للعلوم الزراعٌة. 
(0 :)00-05. 

. دراسة 2009رس عطٌة. ؼسان فا ،السامرائً
تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من السماد 
البوتاسً على تركٌز عنصر البوتاسٌوم 

 اتفً أجزاء ومراحل مختلفة من نمو نبات
. مجلة .Zea mayas Lالذرة الصفراء 

 9جامعة تكرٌت للعلوم الزراعٌة. المجلد 
 .3العدد 

عباس، جمال أحمد ومؤٌد صبري شوكت 
ادي وثامر خضٌر وسعدون عبد اله

. تأثٌر عدد الـرٌات والكثافة 2112مرزه. 
النباتٌة على نمو وحاصل البذور الجافة 
لنبات الماش. مجلة جامعة كربالء. 

2(0.)002 -5 05. 
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radiata L . رسالة ماجستٌر. كلٌة
 الزراعة. جامعة األنبار.
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Role of Potash Fertilization in Reduction of Water Stress in 

Mungbean (Vigna radiata L.) and Vegetative Growth 

Characteristics 
W. A. T. El.Fahdawi 

Colle. of Agric / Univ. of Al-Anbar 

A. Y. Nasralla             A. S. Ati 

Colle. of Agric / Univ. of Baghdad 

 

Abstract 

A field study has been conducted during two autumn seasons of 2012 and 

2013 at Al-Anbar province to determine the actual water use by mungbean crop 

(Vigna radiata L.) under water stress conditions and potassium fertilizer, as well 

as the assessment of crop and vegetative growth characteristics. Four treatments 

of irrigation are used (I1 watering when %50 of available water used (treatment 

measure), I2 watering when %25 of treatment measure used, I3 watering when 

%50 of treatment measure used and I4 watering when %75 of treatment measure 

used) and three levels of potassium Sulfate fertilizer (41.5 %K) (40, 80 and 120 

kg. ha
-1

) in addition to the control (K0) are used, it is given K1, K2 and K3 to the 

potassium levels respectively. A split plot in randomized complete block design 
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is used with three replications to do this experiment. Treatments of irrigation are 

used as main plots while potassium fertilizer levels are used as sub-plot. Least 

significant difference (LSD) at 5% probability is used to compare the means. 

The results showed superiority of the treatment of irrigation I1 in all 

characteristics (plant height and number of branches per plant, number of leaves 

per plant and leaf area and leaf area index) in the first and second seasons, 

respectively, do not differ significantly for the treatment of irrigation I2 and all 

the characteristics and two seasons, respectively. While fertilization treatment 

K3 showed its superiority in all characteristics, do not differ significantly for the 

treatment of fertilization K2 in leaf area in the first season, the number of 

branches and number of leaves per plant in the second season. The interaction 

among I1K3, I2K3 and I1K2 significantly give the highest means for all plant 

characteristics without significant differences. 

 

Key word: Mungbean Crop, Irrigation Treatments, Potassium Fertilizer, 

Number of Branches, Leaf Area. 
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