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الخالصة
في محافظة االنبار لدراسة 2013و2012اجریت تجربة حقلیة خالل الموسمین الخریفیین 

لمحصول الماش (صنف محلي) تحت ظروف االجھاد المائي والتسمید البوتاسي، الحاصل ومكوناتھ
% من الماء الجاھز (معاملة 50الري عند استنفاد I1استعملت في التجربة أربع معامالت للري ھي:

% من معاملة 50: الري عند استنفاد I3% من معاملة القیاس، و25الري عند استنفاد I2القیاس)، و
سماد مستویات من % من معاملة القیاس. وقد اجریت التجربة بثالث75: الري عند استنفاد I4القیاس و
، المقارنة) باإلضافة الى معاملة K% 41.5(1ـ-ھKكغم120و80و40ھي: ومالبوتاسیكبریتات 

Split. طبقت التجربة بحسب توزیع االلواح المنشقة وتداخالتھماK0وK3وK2وK1والتي رمز لھا 
plot design وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاةRCBD وبثالث مكررات. وزعت معامالت الري

على االلواح الرئیسة عشوائیاً في حین وزعت معامالت التسمید البوتاسي على االلواح الثانویة. وتمت 
%. 5عند مستوى احتمال L.S.Dالمقارنة بین متوسطات المعامالت باستعمال اختبار اقل فرق معنوي 

(عدد القرنات في النبات وعدد البذور حاصل ومكوناتھاعلى القیم في الI2وI1حققت معاملتي الري 
I1وبدون فارق معنوي بینھما اذ بلغت عند معاملة الري بذرة وحاصل البذور)100بالقرنة ووزن 

909.80و1080.10غم و3.78و4.07و1-بذرة. قرنة6.62و7.35و1-قرنة.نبات33.83و35.26
32.64و I234.09بینما بلغت عند معاملة الري اليعلى التوللموسم االول والثاني 1-كغم.ھـ

للموسم 1-كغم.ھـ881.60و1047.10غم و3.61و3.95و1-بذرة. قرنة6.52و7.26و1-قرنة.نبات
31.39أعلى القیم في الحاصل ومكوناتھ وبلغت K3. حققت معاملة التسمید على التوالياالول والثاني 

1-كغم.ھـ743.10و895.3غم و3.67و4.03و1-بذرة. قرنة6.04و6.88و1-قرنة.نبات29.05و 

تفوقھا في جمیع I1K2و I2K3وI1K3وأظھرت معامالت التداخل على التواليللموسم االول والثاني 
الصفات قید الدراسة وبدون فارق معنوي بینھا.

البوتاسي، عدد األفرع، المساحة الورقیة.محصول الماش، معامالت الري، السماد :المفتاحیةالكلمات

املقدمة
یعد الماش من أھم البقولیات الغذائیة المزروعة 
في جمیع أنحاء العالم ومن المحاصیل األكثر 
شیوعاً في معظم المناطق االستوائیة وشبھ 
االستوائیة، كما انھ یؤدي دوراً ھاماً في تغذیة 
اإلنسان وذلك الحتوائھ على نسبة عالیة من 
البروتین الذي یمتاز بأنھ غني بالحامض االمیني 

Lysine ،الذي تفتقر إلیھ العدید من الحبوبیات
وھو محصول ذو مدى بیئي واسع فضالً عن 
قدرتھ العالیة في زیادة خصوبة التربة وتحسین 

وHossaini ،2009(خواصھا
Allahmoradi ،2011(.

ُتعد إدارة المیاه واستعمالھا من األولویات في 
ذات المناطق الجافة وشبھ الجافة أو في المناطق 

التساقط المطري الواطئ، فالماء ھو العامل 
المحدد لإلنتاج الزراعي في العدید من مناطق 
العالم التي تعاني شحة في الموارد المائیة. إذ 
یشكل قطاع الزراعة المستھلك الرئیس للمیاه إذ 

% من الماء المستھلك في العالم 65تبلغ نسبتھ 
% من92في حین تستھلك الزراعة في العراق 

المیاه المتوافرة، وان كفاءة استعمال الماء ُتعبر
عن مدى انتفاع النبات للماء المضاف، وُتعد 
المعیار الرئیس لتقییم حاصل نظم اإلنتاج 
الزراعي في المناطق التي تتسم بمحدودیة المیاه 

*البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول.
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التي ُتشكل المیاه العائق األكبر أمام الحاصل 
).2000حاجم، (

مغذیة الكبرى البوتاسیوم من العناصر ال
الضروریة للمحاصیل الحقلیة، فھو یأتي 
بالمرتبة الثالثة بعد عنصري النایتروجین 
والفسفور، وقد یأتي بالمرتبة الثانیة بعد 
النایتروجین لعدد كبیر من المحاصیل الورقیة 
والجذریة، فالبوتاسیوم یؤدي دوراً كبیراً في 
تحسین اإلنتاج الـزراعي كماً ونوعاً 

International Potassium Institute) ،
، وتكمن أھمیتھ في زیادة تحمل اإلجھاد )2000

المائي من خالل زیادة الضغط االزموزي
للخالیا والسیطرة على حركة فتح وغلق الثغور 
مما یمنع الذبول المبكر للنباتات المعرضة 
لإلجھاد المائي، وتحفیزه للعدید من التفاعالت 
اإلنزیمیة في النبات، وكذلك یساعد جذور النبات 
على النمو ویحفز الخالیا النباتیة على االنقسام 

ة ویزید من حجم البذور والحبوب ویحسن نوعی
تطور یعتمدالثمار والمجموع الخضري. 

علىوتوسعھافي العراقاألروائیةالزراعة
بقصد المتاحةالمائیةللموارداألمثلاالستغالل

نتیجةالغذاءمنالمتزایدةاالحتیاجاتتلبیة
، إذ بینت بعض السكاننمومعدالتالرتفاع

الدراسات ان التوسع في الموارد المائیة المتاحة 
مناطق الجافة وشبھ الجافة ھي امكانیة في ال

محدودة او ضئیلة وقد تكاد معدومة، لذا یتحتم 
ه في الزراعة العمل على تقلیل فواقد المیا

نظام الري السطحي الذي السیما تحت المرویة
یعد اسلوب زراعة سائد في العالم والمنطقة 

إن العالقات الفسیولوجیة العربیة على حد سواء.
المتداخلة للنبات والمرتبطة باإلجھاد المائي 
تتطلب الكثیر من الدراسات والسیما عملیة 
التوازن الغذائي التي یقوم بھا النبات للمحافظة 
على محتواه المائي انسجاماً مع الظروف 

األمر ).2010وآخرون، Cazares(المناخیة 
األسالیب الذي یؤكد أن ھناك العدید من 

الزراعیة التي یمكن اعتمادھا لتقلیل تأثیرات 
العجز المائي مثل استعمال األسمدة، السیما 

یؤثر الشد المائي . البوتاسیة منھا كوسیلة لزیادة
في مختلف العملیات الفسلجیة المرتبطة بالنمو 
وتطور النبات، وكذلك الحاصل االقتصادي 

.)2011، وآخرونAllahmoradi(للمحصول 
) أن حصول Asaduzzaman)2008وجد 

نبات الماش على احتیاجاتھ المائیة ادى الى 

زیادة معنویة في عدد القرنات وعدد 
وجد بذرة. 100ووزن 1-الـبذور.قرنة

Mohammadzadeh) ان 2011وآخرون (
الشد المائي قد خفض وبشكل معنوي عدد البذور 

وفي بالقرنة وحاصل البذور لمحصول الماش.
تجربة استعمل فیھا ثالث مستویات من الري 

: الري Aبعد التبخر من حوض التبخر صنف 
مم 180مم (من دون اجھاد) و120بعد تبخر 

مم (اجھاد عالي)، أن 240(اجھاد متوسط) و
ھناك انخفاضاً معنویاً في عدد القرنات وطول 
القرنة وعدد البذور في القرنة مع زیادة 

أشار ). 2012وآخرون، Zarifina(االجھاد
Kumaga) إلى إن االجھاد 2003وآخرون (

المائي ادى الى انخفاض معنوي في عدد البذور. 
Sadeghipourلمحصول الماش. أكد 1-قرنة

) أن عدم ري الماش في مرحلة التزھیر 2009(
لھ تأثیر معنوي في خفض عدد البذور بالقرنة 

Kassabوجد وحاصل البذور الكلي للماش.
) ان نقص رطوبة التربة ادى الى 2005(

وأشار .حصول انخفاض في حاصل الماش
Tawfik)2008 إلى أن حاصل البذور (

لمحصول الماش انخفض معنویاً بتأثیر االجھاد 
المائي وأن ري الماش كل یومین أعطى أعلى 

أیام. 10حاصل بذور مقارنة بالري كل 
) الى 2011وآخرون (Allahmoradiوتوصل 

أن تعریض نبات الماش إلى االجھاد في 
المرحلة الخضریة قد خفض معنویاً من حاصل 
البذور مقارنة بمعاملة القیاس. والحظ 

HabibzadehوAbedi)2014 في تجربة (
حقلیة استخدما فیھا اربع معامالت للري بعد 

مم من حوض 100و75و50و25تبخر 
. غم5.14، أن أعلى حاصل Aالتبخر صنف 

في 1-غم. نبات1.97واقل حاصل 1-نبات
مم من حوض 100و25معاملة الري بعد تبخر 

تحتاج المحاصیل الحقلیة .على التواليالتبخر، 
عنصر البوتاسیوم بدرجة كبیرة نسبیاً فھو یعمل 
على تنشیط عدد كبیر جداً من اإلنزیمات 
كاإلنزیم المسؤول عن عملیة اختزال النترات 

)nitratereductase والتي تعمل على إتمام (
العملیات الحیویة مثل البناء الضوئي وتكوین 
البروتینات وغیرھا، كما یزید من مقدرة النبات 
على تحمل الجھد المائي، كما أن التسمید 
بالبوتاسیوم تحت ظروف االجھاد المائي 
المعتدل یقلل من شدة تأثیر نقص الماء في نمو 
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) 1999وآخرون (Malikأشار . )24النبات (
أن تسمید محصول الماش بمستویات مختلفة من 

كان 1-. ھـKكغم 90و70و50و0البوتاسیوم 
لھا تأثیر معنوي في حاصل النبات ومكوناتھ، إذ 

في عدد 1-. ھـKكغم 70تفوق المستوى 
وعدد 1-قرنة. نبات10.43القرنات بالنبات 
ووزن 1-بذرة. قرنة12.80البذور بالقرنة 

غم وحاصل البذور بوحدة 53.60بذرة 1000
مقارنة ببقیة 1-كغم. ھـ893.61المساحة 

مستویات السماد البوتاسي المضافة. وجد 
Hussain) عند إضافة 2011وآخرون (

60و30و0البوتاسیوم بأربعة مستویات وھي 
على تركیبین وراثیین من 1-. ھـKكغم 90و

في محصول الماش، بأنھا ذات تأثیر معنوي
وعدد البذور بالقرنة 1-عدد القرنات. نبات

بذرة وحاصل البذور. توصل 1000ووزن 
Aslamفي تجربة حقلیة أن 1999(وآخرون (

100و50و25اضافة مستویات من البوتاسیوم 
ادى الى حصول زیادة في 1-.ھـKكغم 125و

بذرة 100معدل عدد البذور بالقرنة ووزن 
مقارنة بمعاملة المقارنة (بدون تسمید) وسجلت 

1-.ھـKكغم 100أعلى القیم عند المستوى 

مقارنة بالمستویات االخرى. ولم یجد الفھداوي 
إلضافة البوتاسیوم اي تأثیر معنوي ) 2004(

نتیجة ، جاءت ھذه الالحاصل ومكوناتھفي 
) أن إضافة 2012المحمدي (متماشیة مع نتائج

كغم 100و50و0مستویات السماد البوتاسي 
Kالحاصل لم تظھر اختالفات معنویة في1-.ھـ

) 2014وآخرون (Kumarوالحظ ومكوناتھ، 
20إن استعمال ستة مستویات من البوتاسیوم 

، 1-. ھـKكغم 120و100و80و60و40و
أعطت تأثیر معنوي في حاصل الماش مقارنة 

وأعطىبمعاملة المقارنة (من دون اضافة)، 
اعلى معدل لحاصل 1-كغم. ھـ120المستوى 

نفذ ھذا لما تقدمنظراً .1-كغم. ھـ1096البذور 
في المائياإلجھادتأثیرمعرفةبھدف البحث 
لمحصول الماش، كما الحاصل ومكوناتھصفات 

المثلىاالحتیاجاتیھدف ایضا الى تحدید
اإلجھادیراتتأثالبوتاسي للتخفیف منللتسمید
.محصول الماشفيالمائي

العملطرائقاملواد و
محصول الماش لزراعة نفذت تجربة حقلیة 
Vigna radiata L. 2012خالل الموسمین

في إحدى المزارع الواقعة على الضفة 2013و
الیمنى لنھر الفرات في ناحیة الجزیرة التابعة 

اخذت لقضاء الرمادي في محافظة االنبار.
م، 0.3-0الحقل للعمق عشرة نماذج من تربة 

جففت عینات الترب ھوائیاً عشوائیاً وخلطت و
مم. 2ونخلت بمنخل قطر فتحاتھ ثم طحنت

استعملت ھذه العینات لتقدیر خصائص تربة 
قدرت سعة احتفاظ . )1جدول(الحقل الفیزیائیة

م، حسب محتوى 0.30- 0التربة بالماء للعمق 
الماء الجاھز من خالل الفرق بین المحتوى 

كیلو 33الرطوبي الحجمي عند جھد ماء 
باسكال والذي یمثل السعة الحقلیة والمحتوى 

كیلو 1500ند جھد ماء الرطوبي الحجمي ع
باسكال والذي یمثل نقطة الذبول الدائم وكما في 
المعادلة اآلتیة:

اذ ان:

WA3-.سم3: محتوى الماء الجاھز في التربة (سم.(

fc3-.سم3: المحتوى الرطوبي الحجمي عند السعة الحقلیة (سم .(

wp3-.سم3(سمالذبول الدائمنقطة : المحتوى الرطوبي الحجمي عند.(

wpfcWA  
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) الخصائص الفیزیائیة لتربة الحقل قبل الزراعة1جدول( 
الموسم االولالوحدةالخاصیة

2012
الموسم الثاني

2013
الرمل

1-غم. كغم
389388

533536الغرین
7876الطین

Silty loamSilty loamنسجة التربة

³1.341.37-غرام. ممیكا الكثافة الظاھریة

كیلو 33المحتوى الرطوبي الحجمي عند 
باسكال

3-. سم3سم

0.32

1500المحتوى الرطوبي الحجمي عند 
0.15كیلو باسكال

0.17الجاھزالماء

قدرت بعض خصائص التربة الكیمیائیة بأخذ 
، كما تم تحلیل بعض اعالهعمق لنماذج تربة ل

وفق الطرائق الخصائص الكیمیائیة لمیاه الري 
. استعملت في Richards(1954)الواردة في

الري عند I1التجربة أربع معامالت للري ھي:
% من الماء الجاھز (معاملة 50استنفاد 

% من 25الري عند استنفاد I2القیاس)، و
% 50: الري عند استنفاد I3معاملة القیاس، و

% 75: الري عند استنفاد I4من معاملة القیاس و
من معاملة القیاس. وقد اجریت التجربة بثالث

40ھي: ومالبوتاسیكبریتاتسمادمستویات من 
) K% 41.5(1-ھـKكغم120و80و

، والتي رمز لھا المقارنةباإلضافة الى معاملة 
K1وK2وK3وK0صممت وتداخالتھما .

Splitالتجربة بحسب توزیع االلواح المنشقة 
plot design وفق تصمیم القطاعات الكاملة

، ووزعت وبثالث مكرراتRCBDالمعشاة 
اً معامالت الري على االلواح الرئیسة عشوائی

بینما اخذت معامالت التسمید البوتاسي االلواح 
. نفذت التجربة على ارض مساحتھا الثانویة
شملت م،20×م62ادھا ابع2م1240

الوحدات التجریبیة وحوض لجمع المیاه لغرض 
حرث موقع التجربة بوساطة المحراث االرواء. 

المطرحي القالب حراثة متعامدة ثم اجریت 
عملیات التعدیل والتسویة وفتح السواقي. قسم 

16الحقل الى ثالثة مكررات رئیسة وبواقع 
مساحة وحدة تجریبیة ضمن المكرر الواحد، 

م، تركت 3× 2ابعادھا 2م6الوحدة التجریبیة 
م بین القطاعات (المكررات) 3فواصل مقدارھا 

وكذلك المعامالت الرئیسة، كما تركت فواصل 
م بین المعامالت الثانویة لغرض 2بمقدار

السیطرة على عملیات الري ومد االنابیب. تضم 
م 3الوحدة التجریبیة ستة خطوط طول كل خط 

م. تم انشاء 0.30سافة بین خط واخر والم
م 4×م5حوض ترابي خصیصاً للتجربة ابعاده 

البولي بوساطة م. تم تبطین الحوض 1.6×
اثلین لمنع تسرب الماء الى االسفل. یضخ الماء 
من النھر الى الحوض قبل الري بھدف تجمیع 
الماء، وعند اجراء الري یتم ضخ الماء بوساطة 

. 3م0.108ذات تصریف مضخة تعمل بالبنزین 
، اذ ینقل الماء من الحوض الى الوحدات 1-دقیقة

التجریبیة بوساطة منظومة من االنابیب تقوم 
بتوزیع الماء على الوحدات التجریبیة، وضع 
مقیاس ماء عند بدایة االنبوب الرئیس  لتحدید 

زرعت بذور حجم الماء الداخل الى المعامالت.
وي) في محصول الماش صنف محلي (خضرا

17/7/2013و15/7/2012الحقل بتاریخ 
، بوضع على التواليالثاني، للموسمین االول و

ثالثة الى خمسة بذور في الجورة الواحدة، بلغت 
م للحصول 0.25المسافة بین جورة واخرى 

. بعد 1-نبات.ھكتار133333على  كثافة نباتیة 
مرور اسبوع من االنبات تم خف النباتات الى 

د في الجورة، وفي الوقت نفسھ تم نبات واح
% من 75ترقیع الجور الفاشلة بعد ظھور 

البادرات وذلك بإعادة زراعة الجور الفاشلة. 
اجریت عملیة التعشیب الیدوي للتخلص من 
االدغال كلما دعت الحاجة الى ذلك، حصدت 
النباتات بمواعید مختلفة تبعا" لمعامالت الري 
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وسم االول في الم11/10/2012الى25/9من 
في الموسم 10/10/2013الى 23/9ومن 

اضیف سماد السوبر فوسفات الثالثي الثاني. 
46%P2O5 كغم 137وبمعدلPدفعة 1-.ھــ

الفھداوي، (الزراعةواحدة خلطا" مع التربة قبل 
N%46كما تمت اضافة سماد الیوریا )،2004
على دفعتین االولى 1-.ھــNكغم40بمقدار

بعد اكتمال البزوغ الحقلي مباشرة والثانیة بعد 
یوما من الدفعة االولى ، واضیف سماد 15

على دفعتین K%41.5كبریتات البوتاسیوم 
یوماً من الزراعة والثانیة عند 20االولى بعد 

بدایة مرحلة التزھیر من الزراعة لكال 
تم تقییم ).2009السامرائي، (الموسمین

المحتوى الرطوبي للتربة باستعمال الطریقة 
الوزنیة لقیاس رطوبة التربة وتحدید وقت 

. ولتحدید عمق الماء المضاف اخذت االرواء
النماذج من التربة قبل وبعد كل ریة، اذ اخذت 

م خالل مرحلة النمو 0.2-0النماذج من عمق 

م 0.3الخضري، ثم زید عمق اخذ النماذج الى 
تزھیر وتكوین القرنات وامتالء خالل مراحل ال

نماذج التربةفيالمحتوى الرطوبيقدر البذور. 
المایكروویف بتجفیف النماذج في فرن

ولمدة خمسة عشر دقیقة (الموجات القصیرة)
المایكروویف بعد ان تم تعییر مدة التجفیف لفرن

وفق الطریقة المقترحة من مع الفرن الكھربائي 
تقییم. اجریت عملیة )Zein)2002قبل 

المحتوى الرطوبي للتربة لجمیع الوحدات 
التجریبیة بشكل مستمر طوال مدة التجربة، 

النسب المحددة من الماء الجاھز وعند استنفاد
یجرى وحسب معامالت الري المذكورة آنفا"،

الري بعد ذلك بأضافة عمق الماء الالزم 
للوصول الى المحتوى الرطوبي عند السعة 

(لیة لتربة الحقل. استعملت المعادلة اآلتیة الحق
Allenفي حساب عمق الماء )1998،وآخرون

الواجب اضافتھ لتعویض الرطوبة المستنفدة.

اذ ان:
d=.(مم) عمق الماء المضاف

fc3-.سم3= الرطوبة الحجمیة عند السعة الحقلیة (سم. (

w3-.سم3= الرطوبة الحجمیة قبل اجراء الري (سم .(
D(مم) عمق التربة وھو یساوي عمق المجموع الجذري الفعال =.

الصفات المدروسة:
بشكل عشوائي من اختیرت عشرة نباتات 

الخطوط الوسطیة ولكل وحدة تجریبیة. قیست 
صفات النمو اآلتیة:

تم حسابھا على أساس :-1القرنات. نبات. عدد 1
متوسط عدد القرنات للنباتات العشرة 

المحصودة.
قرنة 75بأخذحسبت :1-عدد البذور. قرنة. 2

من كل وحده تجریبیة وحساب عدد البذور الكلي 
لھا واستخرج معدلھا.

بعد خلط بذور بذرة (غم):100وزن. 3
بذرة 100النباتات المحصودة أخذت منھا 

حاصل البذور . 4بصورة عشوائیة ثم وزنت. 
تم احتسابھ من خالل اخذ حاصل ):-1(كغم.ھـ

بقیة النباتات في الوحدة التجریبیة وإضافتھا إلى 
حاصل النباتات العشرة التي استخدمت في 
دراسة الصفات السابقة واستخرج على أساس 

مساحة الوحدة التجریبیة ثم حول الناتج إلى كغم. 
.-1ھـ

حللت بیانات التجربة احصائیاً باستعمال برنامج 
Genstat وتم اختیار اقل فرق معنوي على ،
للمقارنة بین المتوسطات الحسابیة 0.05مستوى 

للمعامالت.

النتائج واملناقشة
1-نبات.عدد القرنات

تشیر نتائج التحلیل االحصائي الى وجود تأثیر 
معنوي لمعامالت الري ومستویات البوتاسیوم 

). ففي 2في عدد القرنات في النبات (جدول 
أعلى I1الموسم االول سجلت معاملة الري 

ولم تختلف معنویاً 1-قرنة. نبات35.26معدل 
، بینما 1-قرنة. نباتI234.09عن معاملة الري 

و I3القرنات عند معاملتي الري انخفض عدد 

Dd wf c
 )( 
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I4 على التوالي%، 42.57و 21.10بنسبة
. كما أدت إضافة I1مقارنة بمعاملة القیاس 

البوتاسیوم الى زیادة معنویة في عدد القرنات 
، إذ أعطت النباتات K0عن معاملة عدم اإلضافة 

أعلى معدل لعدد القرنات K3المسمدة بالمستوى 
والتي لم تختلف معنویاً 1-قرنة. نبات31.39

% 18.09وبنسبة زیادة K2عن معاملة التسمید 
تبین النتائج . وK0عن معاملة عدم اإلضافة 

أیضاً وجود تداخل معنوي في عدد القرنات في 
الماش، إذ أعطت النباتات المسمدة بالمستوى 

K3 عند معاملة الريI1 37.33أعلى معدل
ولم تختلف معنویاً عن معاملتي 1-قرنة. نبات

36.10إذ أعطتا I1K2وI2K3التداخل 
وبنسبة على التوالي، 1-قرنة. نبات35.85و

% لكل 108.67و110.13و117.29زیادة 
مقارنة بمعاملة عدم اإلضافة على التواليمنھا 

K0 4عند مستوى الريI 17.18والتي أعطت
والتي لم تختلف معنویاً عن 1-قرنة. نبات

تحت نفس مستوى الري.K1المعاملة 

) 1-قرنة. نباتوتداخلھما في عدد القرنات (تأثیر معامالت الري والتسمید البوتاسي )2(جدول
2013و2012للموسمین  

)1- عدد القرنات في النبات (قرنة.نبات

معامالت 
التسمید

2012الموسم 
معدل 

المعامالت

2013الموسم 
معدل 

المعامالت
معامالت الريمعامالت الري

I1I2I3I4I1I2I3I4

K033.0431.8724.2417.1826.5832.0730.7118.0314.2623.77

K134.8333.7128.3719.0328.9833.5432.4622.7918.6927.00

K235.8534.6827.8423.5230.4734.0832.9921.1122.7927.61

K337.3336.1030.8421.2931.3935.6334.4126.0520.1129.05

LSD 0.05
1.992LSDالتداخل

0.05
التسمید 
البوتاسي
0.989

2.373LSD
0.05

التسمید 
البوتاسي
1.237

معدل معامالت 
35.2634.0927.8220.2533.8332.6421.9918.96الري

LSD 0.05
1.2461.277الري

أما في الموسم الثاني فأظھرت النتائج تفوق 
1-في عدد القرنات.نباتI2وI1معاملتي الري 

قرنة. 32.64و33.83بإعطائھا أعلى معدل 
أقل I4، فیما أعطت المعاملة على التوالي1-نبات

وبنسبة انخفاض 1-قرنة. نبات18.96معدل 
I2وI1% عن معاملتي الري 41.91و43.96

. كما أدت زیادة مستویات التسمید على التوالي
البوتاسي الى زیادة عدد القرنات في االنبات 
لنباتات محصول الماش، إذ حققت معاملة 

29.05أعلى متوسط لعدد القرنات K3التسمید 
متفوقًة عن باقي المعامالت، بینما 1- قرنة. نبات

23.77أقل متوسط K0أعطت معاملة التسمید
% عن 18.18وبنسبة انخفاض 1-قرنة. نبات

في حین أظھر تداخل .K3معاملة التسمید 
معامالت الري ومستویات البوتاسیوم اختالفاً 
معنویاً في عدد القرنات في الماش، إذ أعطت 

أعلى عدد K3ومستوى السمادI1معاملة الري 
، ولم 1-قرنة. نبات35.63قرنات في النبات 
ومستوى I2معاملة الري تختلف معنویاً عن

1-قرنة. نبات34.41والتي اعطت K3السماد 

ومستوى السماد I1وكذا الحال مع معاملة الري 
K2 بینما 1-قرنة. نبات34.08إذ أعطت .

وعدم إضافة السماد أقل 4Iأعطت معاملة الري 
، 1-قرنة. نبات14.26عدد قرنات في النبات 

58.59و59.98بنسبة انخفاض قدرھا و
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I1% عن المعامالت 58.16و K3وI2 K3وI1

K2 ،على التوالي .

)1-عدد البذور (بذرة. قرنة
للموسم االول تفوق )3(یالحظ من الجدول 

معنویاً في عدد البذور في I1معاملة الري 
في حین أعطت 1-بذرة. قرنة7.35القرنة 

وبدون فرق 1-بذرة. قرنةI27.26المعاملة 
أقل عدد I4معنوي بینھما، بینما اعطت معاملة 

، أما تأثیر التسمید 1-بذرة. قرنة5.10بذور 
معنویاً عن باقي K3البوتاسي فتفوقت معاملة 

6.88المعامالت االخرى، اذ بلغ عدد البذور 
. اما أقل عدد بذور في القرنة فظھر 1-بذرة. قرنة

. 1-بذرة. قرنةK05.98في معاملة المقارنة 
ولوحظ ان تداخل معامالت الري ومعامالت 
التسمید البوتاسي قد أثَر معنویاً في عدد البذور 

بذرة. I1K37.76في القرنة، إذ تفوقت معاملة 
I2K3وبدون فرق معنوي عن المعاملتین 1-قرنة

-بذرة. قرنة7.54و 7.71والتي أعطتا I1K2و

. في حین كان أقل عدد على التواليلكل منھما 1
عند المعاملة 1-بذرة. قرنة4.08بذور في القرنة 

I4K0 في الموسم الثاني یالحظ استمرار تفوق .
بإعطائھا أعلى معدل لعدد I1مستوى الري 

الذي لم 1-بذرة. قرنة6.62البذور في القرنة 
بذرة. I26.52یختلف معنویاً عن المعاملة 

اقل معدل I4ى المستوى ، بینما اعط1-قرنة
. أما تأثیر معامالت التسمید 1-بذرة. قرنة4.19

بتفوقھا المعنوي في عدد K3فاستمرت معاملة 
تختلف عن المعاملة ، ولم16.04-البذور.قرنة

K2 في معنویة التأثیر، فیما أظھرت معاملةK0

. أما معامالت 5.16أقل عدد بذور في القرنة 
وI1K3التداخل فقد أظھرت معامالت التداخل 

I2K3وI1K2 تفوقھا بإعطاء أعلى عدد بذور في
7.19و7.32القرنة وبدون فرق معنوي بینھا 

. في حین على التوالي، 1-بذرة. قرنة6.95و
أقل معدل لعدد البذور في I4K0أظھرت معاملة 

.1-بذرة. قرنة3.35القرنة 

) 1-وتداخلھما في عدد البذور في القرنة (بذرة.قرنةتأثیر معامالت الري والتسمید البوتاسي )3(جدول 
2013و2012للموسمین الخریفیین 

)1-القرنة (بذرة.قرنةعدد البذور في 

معامالت التسمید
2012الموسم 

معدل 
المعامالت

2013الموسم 
معدل 

المعامالت معامالت الريمعامالت الري
I1I2I3I4I1I2I3I4

K07.036.925.894.085.985.985.995.323.355.16

K17.097.096.025.716.486.246.415.414.575.66

K27.547.336.224.666.446.956.505.464.775.92

K37.767.716.085.976.887.327.195.584.066.04

LSD 0.050.287التداخلLSD
0.05

التسمید 
البوتاسي
0.153

0.397LSD
0.05

التسمید 
البوتاسي
0.217

7.357.266.055.106.626.525.444.19معدل معامالت الري

LSD 0.050.1390.161الري

بذرة (غم)100وزن 
الى وجود فروق معنویة بین )4(یشیر جدول 

بذرة بتأثیر معامالت 100المتوسطات في وزن 
الري ومستویات البوتاسیوم، سجلت معاملة 

بذرة بلغ  100أعلى متوسط لوزن I1الري 
على غم للموسمین األول والثاني، 3.73و4.07

I2ولم تختلف معنویاً عن معاملة الري التوالي

في الموسم االول والثاني ولكنھا تفوقت معنویاً 

68.88بنسبة زیادة I4على المعاملة
% والتي أعطت أقل متوسط لوزن 22.70و

على غم للموسمین 3.04و2.41بذرة بلغ 100
. أما تأثیر البوتاسیوم المضاف فقد بینت التوالي

بذرة، 100في وزن K3النتائج تفوق المعاملة 
غم بنسبة 3.67و4.03إذ حققت أعلى متوسط 

% عن معاملة عدم 26.55و38.97زیادة 
. أما التداخل بین معامالت K0 )اإلضافة ( 
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الري والبوتاسیوم فقد كان تأثیره معنویاً في 
كانت أعلى القیم عند بذرة، فقد 100وزن 

4.33وI1K24.56وI2K3وI1K3المعامالت 
3.94و4.03غم للموسم االول و4.17و

. أما أقل على التواليللموسم الثاني، 4.01و
2.05التي بلغت I4K0قیمة فقد كانت للمعاملة 

.على التواليغم، للموسمین 2.69و

بذرة (غم)  للموسمین100وتداخلھما في وزن تأثیر معامالت الري والتسمید البوتاسي ). 4جدول (
2013و2012الخریفیین 

بذرة (غم)100وزن 

معامالت 
التسمید

2012الموسم 
معدل 

المعامالت

2013الموسم 
معدل 

المعامالت
معامالت الريمعامالت الري

I1I2I3I4I1I2I3I4

K03.523.412.602.052.903.163.092.642.692.90

K14.034.013.642.163.463.703.693.343.113.46

K24.174.073.033.153.354.013.723.093.233.51

K34.564.333.963.264.034.033.943.593.123.67

LSD 0.05
0.413LSDالتداخل

0.05
التسمید 
البوتاسي

0.220

0.297LSD
0.05

التسمید 
البوتاسي

0.134

معدل معامالت 
4.073.963.312.413.733.613.163.04الري

LSD 0.05
0.2000.219الري

)1-حاصل البذور (كغم .ھـ
إلى انخفاض معنوي )5(تشیر النتائج في جدول 

في حاصل البذور مع زیادة اإلجھاد المائي لكال 
أعلى I1الموسمین، فقد أعطت معاملة الري 

للموسم 1-كغم.ھـ909.8و1080.1متوسط 
. وانخفض بصورة على التوالياالول والثاني، 

إذ بلغ معدل I2غیر معنویة عند المستوى 
. أما 1-كغم.ھـ881.6و1047.1الموسمین 

االنخفاض المعنوي فكان عند معاملة اإلجھاد 
266.3و354.9إذ بلغ الحاصل I4المائي 
، وبنسبة على التواليلكال الموسمین 1-كغم.ھـ

بلغت I2وI1انخفاض عن معاملتي الري 
70.73% للموسم االول و66.10و67.14

% للموسم الثاني. وبینت النتائج ان 69.79و
سي أدت إلى تأثیر معنوي في زیادة السماد البوتا

زیادة الحاصل لكال الموسمین، وقد سجل 
أعلى معدل معنوي لحاصل K3المستوى 

في الموسم 1-كغم.ھـ743.1و895.3البذور
، وانخفض اإلنتاج على التوالياالول والثاني 

إذ بلغ K0وK1وK2معنویاً عند المستویات 
في 1-كغم.ھـ600.8و728.9و807.4اإلنتاج 

499.9و614.6و692.5ولموسم االولا
في الموسم الثاني وبنسبة زیادة بلغت 1-كغم.ھـ
% في الموسم االول 49.02و22.82و10.88

% في الموسم الثاني، 48.65و20.91و7.30و
. على التوالي
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)  1-كغم. ھـوتداخلھما في حاصل البذور (تأثیر معامالت الري والتسمید البوتاسي )5(جدول 
2013و2012للموسمین الخریفیین 

)1-حاصل البذور (كغم. ھـ

معامالت 
التسمید

2012الموسم 
معدل 

المعامالت

2013الموسم 
معدل 

المعامالت
معامالت الريمعامالت الري

I1I2I3I4I1I2I3I4

K0855.9837.3467.3242.7600.8712.4702.4402.9182.0499.9

K11035.91018.9524.3336.3728.9884.5847.3474.4252.2614.6

K21149.81112.4566.5401.0807.4989.1964.0516.0300.7692.5

K31278.91219.9642.9439.6895.31053.11012.8576.4330.2743.1

LSD 0.05
132.04LSDالتداخل

0.05
التسمید 
البوتاسي
45.41

67.72LSD
0.05

التسمید 
البوتاسي
33.69

معدل معامالت 
1080.11047.1550.3354.9909.8881.6492.4266.3الري

LSD 0.05
118.7242.20الري

أما تأثیر التداخل بین االجھاد المائي والتسمید 
البوتاسي في الموسم األول فقد لوحظ ان أعلى 
حاصل بذور لھذا التداخل كان عند المعامالت 

I1K3 وI2K3 وI1K2 وبدون فارق معنوي
1149.8و1219.9و1278.9بینھا إذ أعطت 

. بینما أقل حاصل على التوالي، 1-كغم.ھـ
، 1-كغم.ھـI4K0242.7املة للتداخل عند المع

في I4K1والتي لم تختلف معنویاً عن المعاملة 
الموسم األول. وفي الموسم الثاني استمر تفوق 
معامالت التداخل نفسھا وبدون فارق معنوي 

1053.1ایضاً بإعطائھا أعلى حاصل بذور
، في على التوالي1-كغم.ھـ989.1و1012.8و

أقل معدل I4K0حین أعطت معاملة التداخل 
. كما أظھرت 1- كغم.ھـ182.0لحاصل البذور 

مع K3النتائج أن إضافة البوتاسیوم بالمستوى 
زاد من متوسط حاصل البذور I4وI3معاملتي
% 81.43و43.06% و81.13و37.58بنسبة 

مقارنة بمعاملة عدم على التواليلكال الموسمین 
. كما تحت نفس معاملتي الريK0اإلضافة 
نتائج أن متوسطات حاصل البذور في تظھر ال

الموسم الثاني كانت أقل مقارنة بمثیالتھا في 
الموسم االول، قد یعود السبب الى ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبیة في 

3و2یتبین من نتائج الجداول.الموسم الثاني
البذور بالقرنة زیادة عدد القرنات وعدد5و4و

بذرة وحاصل البذور بانخفاض 100ووزن 

اإلجھاد المائي، كما أن إضافة البوتاسیوم سلك 
یعزى تفوق حاصل الحبوب االتجاه نفسھ وقد 

في اإلجھاد المائي المنخفض المتمثل معاملتي 
الى تجھیز التربة برطوبة مالئمة I2وI1الري 

الماء في المنطقة الجذریة وزیادة عمق 
مضاف،  مما یؤدي الى امتصاص المغذیات ال

الجاھزة فیھا مما یزید من كفاءة محصول الماش 
في عملیة البناء الضوئي مما ینعكس ایجابیاً 

ذلك على وانعكسعلى زیادة النمو الخضري  
زیادة عدد القرنات وطول القرنة وعدد البذور 

بذرة وحاصل البذور. أما 100بالقرنة ووزن 
بوتاسیوم في زیادة عدد القرنات تأثیر إضافة ال

وطول القرنة وعدد البذور في القرنة ووزن 
بذرة وحاصل البذور، فقد یعزى ذلك أن 100

للبوتاسیوم دوراً في زیادة ارتفاع النبات 
، IPIوKrauss ،1993(والمساحة الورقیة

األمر الذي أدى الى زیادة استثمار اشعة )2000
الشمس والماء والعناصر المغذیة ومن ثم زیادة 

مما أنعكس تمثیلھا ونقلھا وتراكمھا في البذور
إیجابا على زیادة عدد االقرنات وعدد البذور في 

وھذا یتفق مع ما ذكره القرنة ووزن البذور، 
Fooladivanda)و2014وآخرون (Kataria

الذین أشاروا إلى أن متوسط ) 2014وآخرون(
كل من الحاصل ومكوناتھ یزداد بزیادة 
مستویات البوتاسیوم المضافة، وبَینوا أن إضافة 
البوتاسیوم الى نباتات الماش تؤدي الى زیادة 
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للنبات وزیادة متوسط الكربونينواتج التمثیل 
انتقال المواد المصنعة الى تكوین القرنات 

زیادة معنویة في متوسط والبذور مما یؤدي الى
كما بینت ومن ثم زیادة الحاصل.امتالء البذور

I2K3وI1K3تفوق معامالت التداخل النتائج 

على باقي المعامالت بإعطائھا أعلى I1K2و
القیم لحاصل بذور الماش وبدون فرق معنوي، 

I2K3وھذا یعني إمكانیة استخدام المستوى 

للحصول على نفس النتیجة مع االقتصاد بالماء 
في I1K3إذ انھا لم تختلف معنویاً عن المعاملة 

) وھذا 4و3و2الجداول الحاصل ومكوناتھ (
انعكس على حاصل البذور الذي لم یختلف 

ومن ثم یمكن I1K3معنویاً عن حاصل المعاملة 
توفیر في عمق ماء الري المضاف خالل 

لك الجھد والتكالیف موسمي الزراعة وكذ
المترتبة على عملیات االرواء. إن توفر 
الرطوبة المناسبة مع التغذیة بالبوتاسیوم یزید 
من السطح الخضري الذي یعترض اإلشعاع 

الكربونيالشمسي مما یزید من كفاءة التمثیل 
فینعكس إیجابا على نمو ونشوء النبات، كما أن 

صل إضافة البوتاسیوم أدت الى زیادة الحا
ومكوناتھ لمحصول الماش، إذ أن للبوتاسیوم 
دوراً مھماً في الحد من تأثیر اإلجھاد المائي 
العالي على النبات من خالل آلیة فتح وغلق 
الثغور، كما قد یعزى السبب الى الدور الذي 
یؤدیھ البوتاسیوم في تأثیره في عدد كبیر من 
االنزیمات فضالً عن زیادة النمو الخضري 

وھذا یتفق مع ،وامتصاص المغذیاتوالجذري 
وآخرونKatariaو)Tawfik)2008ماوجده 

) الذین اشاروا إلى أن إضافة البوتاسیوم 2014(
لمحصول الماش تحت ظروف اإلجھاد المائي 
خفف من االثار السلبیة لإلجھاد ومن ثم زاد من 

كما ان اضافة السماد الحاصل ومكوناتھ.
البوتاسي قد تمت بمرحلتین من نمو النبات مما 
نتج عنھا زیادة النمو الخضري للمحصول مما 
زاد من امتصاصھ للعناصر المغذیة وانتقالھا 
للنبات. وھذه النتیجة تؤكد ضرورة تجزئة 
اضافة السماد البوتاسي في مراحل نمو النبات 

ل النبات.لغرض االستفادة القصوى منھ من قب
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Role of Potash Fertilization in Reduction of Water Stress in
Moonbean (Vigna radiata L.) and Yield Components

W. A. T. El.Fahdawi*
College of Agriculture
University of Al-Anbar

A. S. Ati A. Y. Nasralla
College of Agriculture
University of Baghdad

Abstract
The field study is 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 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
was used with three replications to do this experiment. Treatments of irrigation
are used as main plots while potassium fertilizer levels are used as a sub-plot.
Least significant difference (LSD) at 5% probability is used to compare the
means. The treatment of I1 and I2 significantly gives the highest mean for yield
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and yield components without significant difference between them. I1 treatment
gives the means( 35.26 and 33.83 pods. plant-1 ), the length of pod (7.49 and
7.41 cm), (7.35 and 6.62 seed. pod-1), 100-seed weight (4.07 and 3.78 gm),
(1080.10 and 909.80 kg. ha-1) for the first and second seasons respectively, but
I2 treatment has given the mean (34.09 and 32.64 pods. plant-1 ), (7.26 and 6.52
seed. pod-1), 100-seed weight (3.95 and 3.61 gm), (1047.10 and 881.60 kg. ha-1)
for the first and second seasons respectively. Moreover K3 treatment
significantly gives the highest means for yield and yield components (31.39 and
29.05 pods. plant-1 ),(6.88 and 6.04 seed. pod-1), 100-seed weight (4.03 and 3.67
gm), (895.30 and 743.10 kg. ha-1) for the first and second seasons respectively,
The interaction among I1K3, I2K3 and I1K2 significantly gives the highest means
for all plant characteristics without significant differences.

Keywords: Moonbean Crop, Irrigation Treatments, Potassium Fertilizer,
Number of Branches, Leaf Area.

* Part of Ph. D. thesis for the 1st author.


