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 ص:لخامل

في مؾقعيؽ  9101اجخيت تجخبة حقمية في حقؾل كمية الدراعة/جامعة تكخيت لمسؾسؼ الخخيفي 
( ،  RCBD%(، وفق ترسيؼ القظاعات العذؾائية الكاممة )08740، 87.4مختمفيؽ في ندبة الجبذ )

 911،  091،  41، 1تزسشت التجخبة ثالث عؾامل ىي: الدساد البؾتاسي بأربع مدتؾيات )
%( وثالث مدتؾبات لمتغحية 08740،  87.4و مؾقعيؽ مختمفيؽ في ندبة الجبذ ) (0-7هKكغؼ

7 اعيخت الشتائج، ان اضافة الدساد البؾتاسي ادت الى زيادة 0-7هK( كغؼ9،  0،  1الؾرقية بالدنػ )
و 0.781معشؾية في الؾزن الجاف لمحرة الرفخاء، إذ بمغت ندبة الديادة مقارنة بسعاممة الديظخة  %

، عمى التختيب7 اما زيادة ندبة الجبذ ادت الى انخفاض معشؾي في وزن  84744و% %90794
% ، اعظت التغحية الؾرقية بالدنػ  زيادة معشؾية في الؾزن الجاف بشدبة 91744السادة الجافة بشدبة 

(  44781التي بمغت  Z0مقارنة بسعاممة السقارنة  Z2و   Z1( % لمسدتؾى .0874و  47.8)
و  K3و مدتؾى الدساد البؾتاسي  L1وبمغت اعمى كسية حاصل في السؾقع االول   (،0-غؼ7نبات

التي اعظت اقل معجلL2K0Z2  7% قياسا بالسعاممة 41781و بديادة مئؾية بمغت  Z2مدتؾى الدنػ 
ادت اضافة الدساد البؾتاسي الى زيادة معشؾية في كسية العشاصخ الغحائية السسترة في الجدء 

و  88700( و بمغت الديادة السئؾية لعشرخ الشيتخوجيؽ  N ،P ،K  ،Zn الخزخي لعشاصخ )
و  0117191% و لمبؾتاسيؾم 041و  091740و  84781% و لعشرخ الفدفؾر 10711و  147.8

% عمى التختيب مقارنة بسعاممة 18711و  19710و  84740% و لعشرخ الدنػ 918% و 049
% 81710ذ الى خفض الكسية السسترة لمعشاصخ اعاله السقارنة7 ادت زيادة محتؾى التخبة مؽ الجب

% عمى التختيب7 ادت اضافة الدنػ الى زيادة معشؾية في 94719% و 8.718% و 44781و 
% و  88784و  08789الكسية السسترة لمعشاصخ اعاله، إذ بمغت ندبة الديادة لعشرخ الشتخوجيؽ 

 94741% و لمدنػ 10718و  91708% و لعشرخ البؾتاسيؾم 8.788و  0.711لعشرخ الفدفؾر 
 % عمى التختيب مقارنة بالسعاممة7 817.1و 

 7كمسات مفتاحية: الجبس ، التدسيد البهتاسي ، الزنك ، العشاصر السسترة

 61/62/0202؛ تاريخ قبهل الشذر:  6/7/0202تاريخ تدميم البحث: 
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The Effect K Fertilization, Zn Foliar application and gypsum Soil 

Content on nutrients by corn (Zea mays L.)  
 

Asst. Prof. Dr. Khalaf Mahmood Khalefah Ahmed  Mujil Awad Al-Namrawi 
University of Tikrit / College of Agriculture 

 

Abstract: 
Field experiment was Conducted in season of 2019 year at the University 

of Tikrit/  college of Agriculture. In two location differ in their gypsum 

content (4.78% and 17.69%). RCBD design with three Factors (Four K rates 

0.0 , 80 , 120 , 200 kg K.h
-1

). Two gypsum soil contents 4.78% and 14.61% , 

and three Zinc rates (0.0 , 1 , 2 kg Zn.h
-1

) were used. The following results 

were Found.  

Application of K fertilization increased the dry weight of corn where the 

percentage increase were 17.45% , 21.26% and 38.68% respectively as 

compared to control treatment.  

Soil with high gypsum decreased significantly the corn dry weight by 

20.66%> The results al so showed that the foliar of Zn significantly increase 

the Dry weight of corn. The percentage increase were 6.73% and 13.67% for 

both Zn1 and Zn2 as compared to Zn0.  

Location I gave higher yield at the treatment K3Zn2 where its percentage 

increase was 89.40 as compared to the treatment  K3Zn2  at location 2 which 

gave the lowest yield.  

K application showed significant increase in nutrients uptake in the 

green shoot of corn, where the % increase of N were  (43.11% , 56.73% and 

91.90%) while with P (48.49 , 125.81% and 189.0%)  and for K (100.25% ,  

182% and 294%). For Zn the % increase in shoot dry weight were (38.81% , 

52.51% and 93.09%) treatment. The higher gypsum content  decreased the 

uptake of the N,P,K,Zn and % decreased were 30.01% , 69.35% , 47.53, and 

29.92 % for N,P,K and Zn respectively. 

Zinc application showed Significant increased in nutrients uptake , 

where the % increase for N were (14.42% and 34.38%) for p (17.09% and 

37.34%) for K (25.13% and 51.54%) and for Zn (26.85% and 49.75%) for 

Zn1 and Zn2 as compared to Zn0 treatment.  
Keywords: gypsum , K fertilization , Zinc , nutrients uptake. 
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  ....تـأثــير التدسيد البهتاسي والتغذية الهرقية

 السقدمة
يمعب البؾتاسيؾم دورا كبيخا في زيادة حاصل الحرة الرفخاء لكؾنو العشرخ الثالث ما بيؽ السغحيات الكبخى الحي 

انديؼ لتديؼ في اجخاء العجيج مؽ الفعاليات  41يمعب دورا ميسا في نسؾ و حاصل الشبات كؾنو يقؾم بتذيط اكثخ مؽ 
( السيسة ATPزمؾزي لمخمية و يحتاجو الشبات إلنتاج جديئة الظاقة )الحيؾية السيسة داخل الشبات و يعسل كسشغؼ ا

لمعسميات االيزية لمشبات كسا يديؼ في تشذيط عسمية التسثيل الزؾئي و في انتقال الدكخيات مؽ السرجر الى السرب 
(، 9104خخون ،( واDanielكسا و يؤدي دورا في زيادة امتراص الشتخوجيؽ ومؽ ثؼ زيادة محتؾى البخوتيؽ في الشبات 

و يقمل مؽ تعخض الشبات   Agmatineو  Putrescineان وجؾد البؾتاسيؾم يقمل مؽ تأثيخ السخكبات الدامة مثل 
7 )لقج كان 9100في الشبات )الشعيسي،  RNAلمحذخات و االمخاض، كسا يمعب دورا ميسا في تكؾيؽ الحامض الشؾوي الـ

ضي ان التخب العخاقية حاليا حال بقية التخب الجافة و شبو الجافة تكؾن الخأي الدائج حتى مشترف ثسانيشات القخن السا
جيجة السحتؾى بالبؾتاسيؾم وال تحتاج الى التدسيج بالبؾتاسيؾم إال ان االبحاث الالحقة اثبتت عكذ ذلػ ، ان التخب 

ا مؽ الجبذ إذا ان الجبدية تحتؾي عمى كسيات البأس بيا مؽ البؾتاسيؾم ولكؽ تحخره بظيء اعتسادا عمى محتؾاى
لمشبات  Mgو  Kبجرجة تؤثخ عمى تغحية كل مؽ  Kالى  Caذوبان الجبذ في محمؾل التخبة يؤدي الى رفع ندبة 

مخات  8وان البؾتاسيؾم الستبادل يقل بسقجار  0-7 دقيقةKممغؼ  111(7 ان سخعة تحخر البؾتاسيؾم حؾالي 9100)عمؾان،
(7 تعاني الشباتات مؽ نقص العشاصخ الرغخى و 9111الغيخ جبدية(الدامخائي،في تخبة الجور الجبدية مقارنة بالتخب 

خاصًة عشرخ الدنػ انخفاضا في جاىديتيا نتيجة لتعخضيا لغخوف االمتداز و التخسيب في التخب الكمدية و الجبدية 
الجراسات في لحلػ اتجيت العجيج مؽ   Zink   ،(2000( و Jafarzadehمسا يحج مؽ كسية االنتاج كسا و نؾعا 

العخاق حؾل عشرخ الدنػ الحي يعج احج العشاصخ الزخورية لشسؾ و اكتسال دورة حياة الشبات اذا ان نقرو عؽ الحجود 
انديؼ مشيا  811الحخجة يدبب خمل في نسؾ الشبات مؽ خالل دوره في تشذيط العجيج مؽ االنديسات ترل الى 

Protenase  وpiptidase  وDehydrogenase  ( وEnolase Marschner) ،1995 كسا يجخل في تكؾيؽ )
الحؾامض الشؾوية و تشذيط الكمؾروفيل و يجخل في تكؾيؽ الفيتاميشات كسا يحافظ عمى ثبات الخايبؾسؾمات و تشغيؼ 

( Sharmaالدكخ و زيادة الظاقة الالزمة الستيالك الدكخ كسا و يداىؼ في انتاج حبؾب لقاح سميسة و عالية االنبات 
) تدتجيب الشباتات السدروعة في التخب الجبدية لمتدسيج بعشرخي البؾتاسيؾم و الدنػ لتعخض ىحيؽ .910، واخخون 

( 7 يعج محرؾل الحرة الرفخاء احج 9111العشرخيؽ لالمتداز و التخسيب تحت عخوف ىحه التخب )الدامخائي،
حيث السداحة و اإلنتاجية لجورىا السيؼ في  محاصيل الحبؾب السيسة التي تحتل السختبة الثالثة بعج الحشظة و الخز مؽ

( Bukhshتغحية االندان و الحيؾان نغخا إلحتؾائيا عمى ندبة عالية مؽ البخوتيؽ و الديؾت لحا سسي ممػ الحبؾب 
تيجف الجراسة الى معخفة تأثيخ مدتؾيات مختمفة مؽ البؾتاسيؾم و التغحية الؾرقية بالدنػ في بعض   9100واخخون،7)
 التجاخل لشبات الحرة الرفخاء السدروعة في تخبتيؽ جبديتيؽNPKZn  7لشسؾ الخزخي وامتراص عشاصخ مؤشخات ا

 

 السهاد و طرائق العسل -0

لجراسة تأثيخ محتؾى  0%)62.4و 87.4نفحت تجخبة حقمية عاممية في مؾقعيؽ مختمفيؽ في محتؾى الجبذ )

بالدنػ في امتراص السغحيات لسحرؾل الحرة الرفخاء في حقؾل  التخبة مؽ الجبذ و التدسيج البؾتاسي والتغحية الؾرقية
7  اجخيت عسمية الحخاثة والتشعيؼ والتدؾية بؾساطة األمذاط 9101كمية الدراعة/ جامعة تكخيت لمسؾسؼ الدراعي الخخيفي 
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مى عسق ع Ouger( مؾاقع عذؾائية مؽ تخبة كل مؾقع بؾاسظة مثقاب التخبة 01القخصية وأخحت نسؾذج مخكبة مؽ )
( ممؼ وخمظت لغخض تقجيخ بعض الرفات الفيديائية والكيسيائية 9( سؼ وجففت ونخمت بسشخل قظخ فتحاتو )91)

(، ثؼ قدؼ الحقل الى ثالث قظاعات السدافة بيؽ 9118( حدب ما محكؾر في )رايؽ و اخخون،0السثبتة في ججول )
( م لمؾحجة التجخيبية الؾاحجة تسثل 8x2.8ة( بسداحة )( لؾح )وحجة تجخيبي09(( م وقدؼ كل قظاع الى )9قظاع و اخخ 

( L2و  L1وحجة تجخيبية لكل مؾقع ورمد ليا ) 84( م بيؽ لؾح وآخخ، تزسؽ التجخبة 0وتخكت مدافة ) 9( م478)
( K2SO4مؽ سساد كبخيتات البؾتاسيؾم )   0-7 ىـK( كغؼ  911و 091و 41و  1مدتؾيات ىي) واربععمى التختيب7

 9و  0و  1ثالث مدتؾيات لالضافة الؾرقية لمدنػ ) ( عمى التختيب7 كسا و تزسشتK3و K2و K1و  K0ورمد لو ) 
( عمى التختيب7 كخرت كل Z2وZ1و   Z0( ورمد لو ) H2O.ZnSO4.مؽ سساد كبخيتات الدنػ )  0-7 ىـZn( كغؼ 

 ن: (    اي ا14معاممة اربع مكخرات فاصبح عجد الؾحجات التجخيبية لكال السؾقعيؽ ) 

 وحدة تجريبية 74( = 2( * مكررات )1( * مدتهيات زنك )2(* مدتهيات البهتاسيهم )0مهقعي جبس )

( 8-9في جؾر بسعجل ) 9101/ ./ 91اسباني مدتؾرد ( بتاريخ CADZزرعت حبؾب الحرة الرفخاء صشف )        
سؼ  وبيؽ جؾرة و أخخى  (1.( سؼ بذكل خظؾط السدافة بيؽ خط وآخخ )1-8حبة   في كل جؾرة  وعمى عسق )

( نبات بعج الخف والتخقيع الى نبات واحج في 09( خط في كل لؾح  وفي كل خط )8( سؼ ويكؾن عجد الخظؾط )91)
أجخيت عسميات التعذيب لألدغال يجويا ،أما    كل جؾرة7 ومؽ ثؼ ري التجخبة بالخي الديحي حدب حاجة الشبات7 

( كغؼ 4% محبب بسعجل )01فتؼ مكافحتيا بسبيج ديازنؾن   Semia gilica Lمكافحة حذخة ساق الحرة حفار الداق 
(، استسخت عسميات الخجمة  9114( يؾما مؽ االنبات تمقيسا في القسؼ الشامية لمداق )البخزنجي،81، 91بعج ) -70ىـ

سرجر ك N 46%( يؾم مؽ الدراعة7 استعسل سساد يؾريا 091بعج ) 9101/ 91/00والخي الى نياية السؾسؼ في 

ولجسيع السعامالت حيث تست االضافة بجفعتيؽ االولى   -70ىـ N( كغؼ891لمشيتخوجيؽ وتست اضافتو بكسيات ثابتة )
( كسرجر لمفدفؾر  P%90( يؾم مؽ االنبات،  واستعسل سساد سؾبخ فؾسفات ثالثي )81عشج الدراعة والثانية بعج )

7 وأضيف الدساد البؾتاسي بثالث دفعات االولى قبل  -70 ىـP(  كغؼ091وبسعجل دفعة واحجة قبل الدراعة وبسقجار )
%  88Z((  مؽ يؾم االنبات7استعسل سساد كبخيتات الدنػ 81( يؾم مؽ االنبات والثالثة بعج 91الدراعة والثانية بعج )

( يؾم مؽ 701 رشت  الشباتات بثالثة مؾاعيج االولى بعج )-70ىـZnكغؼ 9، ) 0، 1كسرجر لمدنػ  وبثالث تخاكيد ىي )
( لتخ 01يؾم مؽ الدراعة7 استخجمت مخشة  عيخية سعتيا ) 81يؾم مؽ الدراعة  والثالثة  بعج  81الدراعة والثانية بعج 

لغخض أحجاث البمل التام عمى   -70لتخ8سؼ 1701في عسمية الخش واستعسمت مادة ناشخة محمؾل التشغيف بتخكيد ))
 تقميل الذج الدظحي لمساء7 االجداء الخزخية لديادة كفاءة االمتراص و 
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  ....تـأثــير التدسيد البهتاسي والتغذية الهرقية

 ( بعض الخهاص  الفيزيائية والكيسيائية الخاصة بتربتي الدراسة6جدول )

 
 العيشات

 الرفات
 L1 L2 وحدة القياس

 Sand  

6-غم.كغم  

 

447 532 
 Silt 315 265 

 Clay 238 203 
 S. L S.C.L الشدجة 
 CEC 6-سشتي مهل .كغم 

 تربة

13.37 12.30 
 pH  7.54 7.75 
 EC 6-ديدي سسشز. م  2.44 2.56 
 CaSO4 % 

6-غم.كغم  

 

4.78 14.61 
 CaCO3  215 319 
 O.M 9.00 7.5 
 CEC 12.20 14.05 6-سشتسهل.كغم.تربة 
 نتروجين جاهز 

 

6-ممغم .كغم  

20.19 17.87 
 4.69 6.06 فدفهر جاهز 
 110.00 130.37 بهتاسيهم جاهز 

 0.437 0.522 الزنك الجاهز 
 االيهنات الذائبة

 Na 

 

 

6-مميسهل .لتر  

 

1.1 1.28 
 K 0.65 0.51 
 Ca 5.33 10.59 
 Mg 1.68 0.55 
 Cl 0.95 0.75 
 CO3 Nil Nil 
 HCO3 0.21 0.26 
 SO4 1.7 1.9 
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 الرفات السدروسة  0-6

 يهم( من االنبات  32( بعد)6-* الهزن الجاف لمجزء الخزري )غم.نبات 

عت عذخة نباتات مؽ الخظؾط الؾسظية بسدتؾى سظح التخبة وغدمت بالساء العادي ثؼ السقظخ ، ثؼ وضعت قظ    

ساعة وحتى ثبات الؾزن ، وبعجىا وزنت  9.ولسجة   1م 41داخل أكياس ورقية مثقبة ثؼ جففت في فخن كيخبائي بجرجة 
 الشساذج واخح متؾسظيا، لسعخفة وزن الشبات الؾاحج الجاف7 

    كسية( عشاصرZn NPK السسترة في الجزء الخزري ) 

 تؼ حداب الكسية السسترة مؽ العشاصخ الغحائية وفق السعادلة االتية : 

 x  10(-6الهزن الجاف )غم.نبات x( = تركيز العشرر  % -6كسية العشرر السستص )ممغم.نبات

 اما تخكيد الدنػ:

 (-6الهزن الجاف )غم.نبات ppm x( = تركيز العشرر -6السستص )مايكروغرام.نبات Znكسية 

ممؼ7 171تؼ اخح جدء مؽ السادة الجافة لمجدء الخزخي ، وطحشت بسظحشة كيخبائية ومخرت مؽ مشخل قظخ فتحاتو   
( باستعسال حامض الكبخيتيػ السخكد 1979) Parsonو Gresserغؼ حدب طخيقة  179وبعجىا ىزست بأخح ))

(( 071مى مرجر حخارة وعشج بجايتيا بالغميان وتكؾن دخان ابيض نزع ( ساعة وبعجىا تؼ وضعيا ع98وتخكت لسجة )

مل مؽ حامـض البيخوكمؾريػ لقرخ المؾن وتتخك مجة مؽ الدمؽ حتى تربح المؾن  رائق، وبعجىا يتؼ وضعيا في قشاني 
 مل واكسل الحجؼ بالساء السقظخ وبعجىا يتؼ تقجيخ العشاصخ الغحائية وكسا يمي :  11حجسية سعة 

: قجر الشيتخوجيؽ في مدتخمرات العيشة الشباتية بأستخجام جياز السايكخوكمجال حدب الظخيقة  تقدير الشيتروجين 0-

 Bremner (1982  7)السقتخحة 

 Spectro photoقجر الفدفؾر في مدتخمرات العيشة الشباتية باستخجام جياز الظيف الزؾئي تقدير الفدفهر:  0-

meter ( كسا ورد فيpage  01497ن ،وآخخو)  

  

وفق  ما  Flam photo meterقجر في مدتخمرات العيشة الشباتية باستخجام جياز الميب  تقدير البهتاسيهم:  1-

  (01497وآخخون ، pageمحكؾر في كسا ورد في )



 

 

0191 

  ....تـأثــير التدسيد البهتاسي والتغذية الهرقية

 Outomicقجر الدنػ في مدتخمرات العيشة الشباتية باستخجام جياز االمتراص الحري  تقدير الزنك:  2-

Outomicphotometer  ( وفق ما جاءpage ، 7 0149وآخخون) 

( ANOVAحممت البيانات الستحرل عمييا مؽ التجخبتيؽ إحرائيًا باستخجام تحميل التبايؽ )التحميل اإلحرائي :  0-0

( وبتجخبة عاممية  واختبخت الفخوقات بيؽ الستؾسظات الحدابية عشج مدتؾى RCBDعمى وفق الترسيؼ السدتخجم)
   (01417اختبار )دنكؽ( الخاوي و خمف هللا) (  باستخجام1)%

    Results and Discussionالشتائج و السشاقذة                                                       -1   

 ( 6-يهم من االنبات )غم.نبات 32الهزن الجاف لمذرة الرفراء بعد  1-6

تاسي ادى الى زيادة معشؾية عشج جسيع مدتؾيات االضافة وكانت ( ان اضافة الدساد البؾ 9يالحظ مؽ خالل الججول )
عمى التؾالي وىحا  K3و K2و K1عشج السدتؾيات 84744و%  90794و% 0.781ندبة الديادة عؽ معاممة السقارنة %

يؾضح ان ىشاك استجابة واضحة لمتدسيج البؾتاسي  عشج السدتؾيات اعاله تحت عخوف ىحِه التخبة وذلػ الن محتؾى 
لمسؾقع االول و الثاني عمى التختيب ججول   0-ممغؼ7كغؼ 001711و  .08178لبؾتاسيؾم في التخبة قبل الدراعة بمغ ا

(7 ان مذكمة 9111)الخفاجي واخخون ، 0-ممغؼ 7كغؼ  041( وان ىحه القيؼ ىي دون الحج الحخج لمبؾتاسيؾم 0)
خديؽ او الخصيج مؽ البؾتاسيؾم و مؽ ثؼ فان ىحا التحخر البؾتاسيؾم في التخب العخاقية ىي سخعة تحخرُه  مؽ الجدء ال

البظيء قج ال يكفي حاجة الشبات عشج مخاحل معيشو مؽ نسؾه و مؽ ثؼ فإن اضافة الدساد البؾتاسي الى التخب الجبدية  
جرجة ادى الى استجابة محرؾل الحرة الرفخاء ليحِه االضافة مؽ الدساد عمسا بأن محرؾل الحرة الرفخاء يدتجيب ب
 .910كبيخة إلضافة البؾتاسيؾم وىحا ما اشارت اليو العجيج مؽ الجراسات سؾاء في التخب الكمدية او الجبدية )الجبؾري ،

( وان الدبب في الديادة الحاصمة في الؾزن الجاف لمسجسؾع الخزخي قج يعؾد الى دور البؾتاسيؾم الحي 9104و رشاد،
زيادة حجؼ الخاليا وبحلػ يدداد السجسؾع الخزخي فزاًل عؽ كؾن البؾتاسيؾم يديؼ في زيادة انقدام الخاليا و تظؾر و 

الزخورية لتحسيل نؾاتج البشاء في  ATPيحفد عسمية البشاء الزؾئي وانتقال نؾاتجيا و الى دوره في تحفيد عسمية تكؾيؽ 
( ان زيادة الجبذ في التخبة 9) المحاء وكحلػ زيادة معجل الفدفخه الزؾئية7 اما تأثيخ الجبذ فيالحظ مؽ خالل الججول

(  لمسؾقع االول 0-غؼ7نبات 11711ادت الى انخفاض الؾزن الجاف ، اذا بمغ معجل الؾزن الجاف لمسجسؾع الخزخي)
% مقارنة بالسؾقع الثاني، و يعؾد ذلػ نتيجة تذبع 91744% متفؾقا و بديادة معشؾية بمغت 87.4ذو السحتؾى الجبدي 

لكالديؾم و الكبخيتات ومؽ ثؼ تشافذ االيؾنات االخخى عمى مؾاقع االمتراص مؤدية الى خمل محمؾل التخبة بأيؾنات ا
(، المحان وججا 9101في امتراص العشاصخ السغحية  ىحه الشتائج جاءت مشدجسة مع ما وججه )الكخطاني و طؾكان،

ا، والبج مؽ االشارة الى ان ان زيادة محتؾى التخبة مؽ الجبذ ادى الى انخفاض الؾزن الجاف لسحرؾل فؾل الرؾي

محرؾل الحرة الرفخاء يعج محرؾاًل متؾسط التحسل لمجبذ الى حداس وان الشباتات الشامية في التخب الجبدية يعتسج 
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(7  اعظت التغحية الؾرقية بالدنػ  زيادة معشؾية في الؾزن الجاف FAO ,1990نسؾىا عمى قجرتيا في تحسل الجبذ )
(، 0-غؼ7نبات 8.714التي بمغت  ) Z0مقارنة بالسعاممة  Z2و   Z1( % لمسدتؾى .0874و  47.8لمشبات بمغت )

ويعدى ذلػ الى دور الدنػ في زيادة قجرة الشبات في معجالت البشاء الزؾئي و امتراص العشاصخ السغحية و التي 
و  Sharmaو  El-Azab،2015تشعكذ ايجابيا في زيادة الؾزن الجاف لمشبات ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه )

(7 وتبيؽ الشتائج ان التجاخل الثشائي بيؽ عؾامل التجخبة اثخ معشؾيا في صفة الؾزن الجاف لمسجسؾع .910اخخون،
الخزخي ، اذ ادى التجاخل بيؽ محتؾى التخبة مؽ الجبذ  و مدتؾى الدساد البؾتاسي الى اعظاء زيادة معشؾية في 

(  48708اعمى معجل لمؾزن في كال السؾقعيؽ الحي بمغ ) L1K3عاممة الؾزن الجاف لمجدء الخزخي واعظت الس
، وفي السؾقع الثاني اعظت  L2% عؽ معاممة السقارنة في السؾقع االول 89788وبشدبة زيادة قجرىا  0-غؼ7نبات

جاخل % عؽ السقارنة7 اما الت84749بديادة معشؾية بمغت  0-( غؼ7نبات18710اعمى وزن جاف قجره ) L2K3السعاممة 
بيؽ التغحية الؾرقية بالدنػ ومدتؾيات الدساد البؾتاسي اذ يالحظ ان اعمى حاصل لمسادة الجافة كان عشج السعاممة 

K3Z2 ( غؼ7نبات48711وكان مقجاره )-مقارنة بالسعاممة 14781و بديادة معشؾية بمغت  0 %K0Z0  التي اعظت اقل
عيخت التجاخل بيؽ التغحية الؾرقية بالدنػ و محتؾى التخبة مؽ 7 و ا 0-( غؼ7نبات81718معجل في ىحا التجاخل بمغ )

اعمى معجل لمؾزن الجاف في ىحا التجاخل بمغ  L1Z2الجبذ فخوق معشؾية في جسيع السعامالت اذا اعظت السعاممة 

( بان 79 وتغيخ نتائج ججول )0-( غؼ7نبات.8974اقل معجل بمغ ) L2Z2فيسا اعظت السعاممة  0-(غؼ7نبات147.8)
اعمى وزن لحاصل السادة الجافة لمجدء الخزخي بمغ  L1K3Z2التجاخل الثالثي بيؽ عؾامل التجخبة اعظت السعاممة 

% عؽ معاممة السقارنة لمسؾقع االول 7 اما في مؾقع الدراعة 81781وبشدبة زيادة بمغت  0-( ( غؼ7نبات44781قجره
( 117.0تعظي اعمى معجل لمؾزن الجاف قجرىا )عمى باقي السعامالت ل L2K3Z2الثاني فقج تفؾقت السعاممة 

 % عؽ معاممة السقارنة 7 41784بديادة معشؾية بمغت  0-غؼ7نبات
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( تأثير التدسيد بالبهتاسيهم والتغذية الهرقية بالزنك و محتهى التربة من الجبس والتداخل بيشها  في الهزن 0جدول )

 (6-يهم من االنبات )غم.نبات 32الجاف  لمسجسهع الخزري لمذرة الرفراء بعد 

 
 الجبس

 

مدتهيات 
 البهتاسيهم 

 6-كغم.هـ

   6-مدتهيات الزنك  السزافة  كغم.هـ             
 

 متهسط تداخل

L X K 
Z0 Z1 Z2 

L1 
K0 45.75 m 47.56 l 49.70 k 47.67 d 
K1 52.19 i 55.40 fg 56.96 e 54.85 c 
K2 53.60 h 56.15 fe 59.85 c 56.53 b 
K3 58.27 d 62.73 b 68.39 a 63.13 a 

L2 

K0 36.11 r 37.25 q 38.98 p 37.45 g 
K1 41.42 o 45.81 m 48.16 l 45.13 f 
K2 42.97 n 46.30 m 50.74 j 46.67 e 
K3 50.18 kj 54.84 g 59.71 c 18710 c 

 (Kمتهسط ) 
 متهسط تداخل

K X Z 
 

K0 40.93 k 42.41 j 44.34 i 42.56 d 
K1 46.81h 50.61 f  52.56 e 49.99 c 
K2 48.29 g 51.23 f 55.30 c 51.61 b 
K3 18798 d 147.1 b 48711 a 59.02 a 

 (Lمتهسط ) 
 متهسط تداخل

L X Z 
L1 52.45 c 55.46 b 58.73 a 55.55 a 
L2 8974. f 84711 e 81781 d 84718 b 

 

  Z 8.714 c 117.4 b 18714 aمتهسط 
 

L1: 4.78% جبس 

L2: 14.61% جبس 

K0            بدون اضافة :

 بهتاسيهم

K1:80  كغمK 6-. هـ 

K2:120  كغمK 6-. هـ 

K3:200  كغمK 6-. هـ 

Z0بدون اضافة زنك : 

:Z1 1  كغمZn6-. هـ 

Z2:  2  كغمZn6-. هـ 
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 (-6كسية الشيتروجين )ممغم. نبات 1-0

يخ معشؾي إلضافة مدتؾيات البؾتاسيؾم في الكسية السسترة مؽ الشيتخوجيؽ ( الى ان ىشاك تأث8تغيخ نتائج الججول )   
 0-( ممغؼ7 نبات0911اعمى الستؾسظات و بمغت ) K3في الجدء الخزخي لسحرؾل الحرة الرفخاء  إذ أعظت معاممة 

يؼ في زيادة اذ ان البؾتاسيؾم  اس  0-(( ممغؼ7 نبات418% عؽ معاممة السقارنة التي بمغت 10711وبديادة مئؾية  
امتراص الشتخوجيؽ مؽ التخبة وانعكذ ذلػ في نسؾ الشبات   )حاصل السادة الجافة( مؽ خالل دور البؾتاسيؾم في 

تحفيد الشسؾ في وقت مبكخ و السحافغة عمى نذاط االوراق وىحا ما زاد مؽ كفاءة الشبات في امتراص كسيات اكبخ 
ية البشاء الزؾئي وىحا لو تأثيخ ايجابي في حاصل السادة الجافة مؽ العشاصخ الغحائية وكحلػ في رفع كفاءة عسم

(7 ادت اضافة البؾتاسيؾم في زيادة تخكيد الشتخوجيؽ في الشبات، جاءت ىحه الشتائج متفقة مع ما وججه 9119)االلؾسي،
بات الحشظة7 اما ( مؽ ان اضافة الدساد البؾتاسي ادى الى زيادة الكسية السسترة مؽ الشتخوجيؽ في ن9101الجبؾري )

( ان زيادة محتؾى التخبة مؽ الجبذ اثخت سمبا عمى كسية الشتخوجيؽ السستص 8تأثيخ الجبذ فيالحظ مؽ خالل ججول )

 0-( ممغؼ7نبات0118واعظت معجل بمغ ) L1% 87.4مؽ قبل الحرة الرفخاء ، إذ تفؾقت التخبة ذات السحتؾى الجبدي 
7 وقج يعدى ذلػ ان التخبة ذات L2% 08740ذات السحتؾى الجبدي السختفع  % مقارنة بالتخبة81714وبديادة معشؾية 

( و كسا 0السحتؾى الجبدي السشخفض تحتؾي عمى مادة عزؾية اعمى مسا لمتخبة ذات السحتؾى الجبدي العالي )ججول 
غحية الؾرقية بالدنػ ( ان الت9100ىؾ معمؾم ان السادة العزؾية تعتبخ السخدون الخئيذ لمشتخوجيؽ في التخبة )العامخي،

وبشدب زيادة  -0( ممغؼ 7نبات952  , 1118) Z2و Z1ادت الى زيادة معشؾية في ىحه الرفة وبمغت مدتؾيات الخش 

(% عمى التختيب7  يعدى ذلػ إلى دور الدنػ في تكؾيؽ األحساض 88784، 08789مئؾية عؽ معاممة السقارنة قجرىا )
مسا يديج مؽ نذاط  RNAة وفي تحؾالت الشتخوجيؽ وتكؾيؽ الحامض الشؾوي األميشية والكخبؾىيجرات ومخكبات الظاق

الشبات في امتراص الساء والسغحيات ومؽ بيشيا الشتخوجيؽ7 وكحلػ دور الدنػ السيؼ في تشذيط العجيج مؽ اإلنديسات 
Din  (2009 )و Khanوزيادة عسميتي التشفذ والبشاء الزؾئي7 إن ىحه الشتائج جاءت مشدجسة  مع نتائج و 

( الحيؽ اشاروا إلى زيادة الكسية السسترة مؽ  الشتخوجيؽ في السجسؾع الخزخي لدىخة الذسذ عشج 9100والرسيجعي )
إضافة الدنػ7وعشج دراسة التجاخل بيؽ ندبة الجبذ في التخبة ومدتؾى إضافة الدساد البؾتاسي أعيخت الشتائج وجؾد 

معشؾيًا عمى جسيع السعامالت  L1K3السعامالت ، إذ تفؾقت السعاممة  فخوقات معشؾية عالية بيؽ تأثيخ التجاخل بيؽ
التي اعظت معجل  L2K0% مقارنة بالسعاممة 010711وبمغت ندبة الديادة  0-7نباتN( ( ممغؼ0810وبمغت قيستيا 

حظ وجؾد ، وعشج دراسة التجاخل بيؽ التغحية الؾرقية بالدنػ و مدتؾى البؾتاسيؾم ، لؾ  0-7نباتN(( ممغؼ119بمغ  

أعمى معجل وتفؾقت معشؾيًا عمى باقي السعامالت وبمغت  K3Z2فخوقات معشؾية بيؽ السعامالت إذ سجمت السعامالت  
7 أما عشج 0-7نباتN( ممغؼ111أقل معجل بمغت )  K0Z0، بيشسا سجمت  السعاممة  0-7نباتN( ممغؼ0810معجليا )

كان  جبذ في التخبة  فؾجج أنَّ أعمى معجل إلمتراص الشتخوجيؽدراسة التجاخل بيؽ مدتؾى التغحية بالدنػ و ندبة ال
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في ىحه السعاممة والتي ارتفعت بشدبة    0-7نباتNممغؼ  09.1، إذ سجمت تفؾقًا معشؾيًا وبمغت قيستيا L1Z2لمسعاممة  
امل الثالثة ، أما التجاخل بيؽ العؾ  0-7نباتNممغؼ 99.التي اعظت أقل معجل بمغ  L2Z0% مقارنة بالسعاممة 4711.

أعمى متؾسط  L1K3Z2)الجبذ و مدتؾى التغحية بالدنػ و مدتؾى الدساد البؾتاسي السزاف( فدجمت السعاممة 
، مقارنة بالسعاممة 0-7نباتNممغؼ  0414وتفؾقت معشؾيًا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل وكانت قيستيا 

L2K0Z0 ممغؼ 849تخوجيؽ في السجسؾع الخزخي بمغتالتي سجمت أقل معجل في الكسية السسترة مؽ الشN7 0-7نبات 

( تأثير التدسيد بالبهتاسيهم والتغذية الهرقية بالزنك و محتهى التربة من الجبس و التداخل بيشها  في كسية 1جدول )

 (6-الشتروجين السسترة في الجزء الخزري لمذرة الرفراء  )ممغم.نبات

 الجبس

(L) 

K 
مدتهيات 

 البهتاسيهم 
 6-ـكغم.ه

   6-مدتهيات الزنك  السزافة  كغم.هـ             
(Z) 

 متهسط تداخل

L X K 
Z0 Z1 Z2 

L1 
K0 648 m 753 k 864 ji 755 g 
K1 953 hg 1047 f 1185 d 1062 d 
K2 1019 f 1129 e 1351 b 1166 c 
K3 1146 ed 1330 b 1698 a 1391 a 

L2 
K0 462 o 565 n 629 m 552 h 
K1 697 l 820 j 910 hi 809 f 
K2 763 k 867 ji 1023 f 884 e 
K3 14. g 0019 e 0948 c 000. b 

 (Kمتهسط ) 
 متهسط تداخل

K X Z 
 

K0 555 k 659 j 747 i 654 d 
K1 825 h  934 f 1048 d 936 c 
K2 891 g 998 e 1187 c 1025 b 
K3 011. d 0904 b 0810 a 0911 a 

 (Lمتهسط ) 
 هسط تداخلمت

L X Z 
L1 942 c 1065 b 1275 a 1094 a 
L2 .99 d 481 d 149 c 480 b 

 
  Z 832 c 952 b 1118 aمتهسط 
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L1: 4.78% جبس 

L2: 14.61% جبس 

K0            بدون اضافة :

 بهتاسيهم

K1:80  كغمK 6-. هـ 

K2:120  كغمK 6-. هـ 

K3:200  كغمK 6-. هـ 

Z0بدون اضافة زنك : 

:Z1 1  كغمZn6-. هـ 

Z2:  2  كغمZn6-. هـ 

 

 (-6كسية الفدفهر  )ممغم.  نبات 1-1

( و نالحظ أن كسية الفدفؾر السستص تأثخت بذكل كبيخ بسحتؾى التخبة مؽ الجبذ إذ اعظى السؾقع 8مـــؽ الججول )
الحي  L2لسؾقع % مقارنة با4749.و بديادة معشؾية  0-( ممغؼ7نبات988معجل امتراص لمفدفؾر بمغ )  L1االول 

، وقج يعدى انخفاض كسية الفدفؾر السستص في السؾقع الثاني مسا لألول  0-( ممغؼ 7نبات081اعظى اقل معجل بمغ  )
الى انخفاض محتؾى ىحه التخبة مؽ السادة العزؾية مقارنة بالسؾقع االول  و مؽ جية اخخى احتؾاء ىحه التخب عمى 

واخخون ،  Kordlaghariتعسل عمى تحؾيمو الى مخكبات قميمة الحوبانية ) كسيات كبيخة مؽ الكالديؾم الحائب التي
( ، ومؽ ثؼ ال يسكؽ لمشبات االستفادة مشو  مسا يشعكذ عمى معجل الفدفؾر السستص7 ىحه الشتائج تتفق مع ما 9114

يا انخفزت ( مؽ ان كسية الفدفؾر السستص في السجسؾع الخزخي لشبات فؾل الرؾ 9101وججه )الكخطاني و طؾكان،
( ان ىشاك تأثيخ معشؾي 8%7تذيخ الشتائج في ججول )01الى  1% عشج زيادة محتؾى التخبة مؽ الجبذ مؽ 014تقخيبا 

بيشسا  -0ممغؼ 7نبات  (056)اعمى الستؾسظات وبمغت مقجرىا  K3إلضافة مدتؾيات البؾتاسيؾم اذ أعظت السعاممة 

لمسدتؾيات الثالث  -0( ممغؼ 7نبات062و 644و  71غ )( معجل امتراص بمK2و  K1و K0اعظت السدتؾيات ) 

عمى التختيب، قج تعؾد ىحه الديادة الى دور البؾتاسيؾم في زيادة كفاءة عسمية التسثيل الزؾئي ألىسيتو في بشاء مخكبات 
تاجو الحي يعج الشاقل الخئيدي لمظاقة في الشبات وليحا سبب زيادة كسية الفدفؾر السسترة الحي يح  ATPالظاقة 

( الحي وجج ان اضافة الدساد البؾتاسي الى الحرة البيزاء زاد مؽ كسية 0202الشبات7 ىحه الشتائج تتؾافق مع سحل )

( ان التغحية الؾرقية بالدنػ اثخت معشؾيا في متؾسط 8الفدفؾر السسترة في الجدء الخزخي7 تذيخ نتائج ججول )
و  8.788متفؾقا معشؾيا و بديادة بمغت ) 0-ممغؼ7نبات 065)اعمى معجل بمغ )  Z2الفدفؾر، اذ اعظت السعاممة 

عمى التختيب7 ويعؾد سبب زيادة الكسية السسترة مؽ  الفدفؾر إلى دور الدنػ   Z1و Z0%( مقارنة بالسدتؾى 0.781

السيؼ في تشذيط عسميتي التشفذ وتسثيل الكخبؾىيجرات ويشعكذ ذلػ في زيادة فعاليات الشبات في زيادة امتراص 
( ومؽ ثؼ زادت الكسية 9لفدفؾر و مؽ جية اخخى ان اضافة الدنػ ادت الى زيادة الؾزن الجاف لمشبات ججول )ا
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(7 أما التجاخل بيؽ ندبة الجبذ 2015) El-Azabالسسترة مؽ الفدفؾر ، ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه 

وتفؾقت معشؾيًا عمى  L1K3ل عشج السعاممة ومدتؾيات التدسيج البؾتاسي، نالحظ أن ىحا التجاخل أعظى أعمى معج
وبفارق معشؾي عؽ السعامالت االخخى، أما أقل  0-7نباتP( ممغؼ125جسيع السعامالت في ىحا التجاخل وكانت قيستيا )

وفي ىحا التجاخل نالحظ ايزا فخوقًا معشؾية بيؽ  0-7نباتP( ممغؼ52وكانت قيستيا ) L2K0معجل كانت عشج السعاممة 

مؽ التدسيج البؾتاسي في  K2امالت االخخى ومؽ الشتائج السيسة التي افخزتيا ىحه التجخبة ىؾ تفؾق السدتؾى جسيع السع
السؾقع االول عمى السدتؾى الثالث مؽ التدسيج البؾتاسي في السؾقع الثاني7 أما التجاخل بيؽ ندبة الجبذ و مدتؾى 

معشؾية واضحة بيؽ جسيع السعامالت السؾجؾدة في ىحا التجاخل  التغحية الؾرقية مؽ الدنػ فقج أعظى ىحا التجاخل فخوقاً 
وتفؾقت معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل  وكانت قيستيا  L1Z2إذ كانت أعمى معجل عشج السعاممة 

وعمى العسؾم فقج  0-7نباتP(  ممغؼ606وكانت قيستيا ) L2Z0وأقل معجل عشج السعاممة  0-7نباتP(  ممغؼ9.4)

ت جسيع مدتؾيات التغحية الؾرقية بالدنػ في السؾقع االول عمى مثيالتيا في السؾقع الثاني 7 أما التجاخل بيؽ تفؾق
مدتؾيات التدسيج البؾتاسي و مدتؾيات التغحية الؾرقية بالدنػ نالحظ وجؾد فخوق معشؾية في اغمب السعامالت وقج 

( 102معشؾيا عمى جسيع السعامالت وكانت قيستيا ) وتفؾقت K3Z2أعظى ىحا التجاخل أعمى معجل عشج السعاممة 
7 أما التجاخل الثالثي بيؽ 0-7نباتP( ممغؼ62وكانت قيستيا  ) K0Z0أما أقل معجل كانت عشج السعاممة  0-ممغؼ7نبات

 مدتؾى الجبذ ومدتؾيات التدسيج البؾتاسي و مدتؾى التغحية الؾرقية بالدنػ  فقج أعظى ىحا التجاخل أعمى معجل بمغت
وتفؾقت معشؾيًا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل و اعظت  L1K3Z2عشج السعاممة 0-7نباتP( ممغؼ224)

 7 0-7نباتP(( ممغؼ42التي بمغت  L2K0Z0السعاممة 

( تأثير التدسيد بالبهتاسيهم والتغذية الهرقية بالزنك و محتهى التربة من الجبس و التداخل بيشها  في كسية 2جدول )

 (6-السسترة في الجزء الخزري لمذرة الرفراء  )ممغم.نبات الفدفهر

 الجبس

(L) 

K 
مدتهيات 

 البهتاسيهم 
 6-كغم.هـ

   6-مدتهيات الزنك  السزافة  كغم.هـ             
(Z) 

 متهسط تداخل

L X K 
Z0 Z1 Z2 

L1 
K0 95 onp 114 lnm 127 lm 112 e 
K1 171 ji 209 gf 910 ed 210 c 
K2 225 egf 258 d 321 b 268 b 
K3 293 c 343 b 814 a 347 a 

L2 
K0 64 q 73 qp 84 oqp 74 f 
K1 108 onm 119 lnm 084 lk 122 e 
K2 129 lkm 153 jk 174 ji 152 d 
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K3 182 hi 207 gh 988 edf 918 c 
 (Kمتهسط ) 

 متهسط تداخل
K X Z 

 

K0 80 i 94 ih 106 h 93 d 
K1 140 g 164 f 195 ed 166 c 
K2 177 ef 206 d 248 c 210 b 
K3 984 c 9.1 b 891 a 278 a 

 (Lمتهسط ) 
 متهسط تداخل

L X Z 
L1 196 c 231 b 276 a 234 a 
L2 090 f 084 e 01. d 081 b 

 
  Z 014 c 041 b 90. aمتهسط 

 
L1: 4.78% جبس 

L2: 14.61% جبس 

K0            بدون اضافة :

 بهتاسيهم

K1:80  كغمK 6-. هـ 

K2:120  كغمK 6-. هـ 

K3:200  كغمK 6-. هـ 

Z0بدون اضافة زنك : 

:Z1 1  كغمZn6-. هـ 

Z2:  2  كغمZn6-. هـ 

 (-6كسية البهتاسيهم  السسترة في الجزء الخزري لمذرة الرفراء )ممغم. نبات  878

ثخ بذكل كبيخ بديادة ندبة الجبذ في ( أن امتراص البؾتاسيؾم مؽ قبل نباتات الحرة الرفخاء قج تأ1يؾضح الججول )

متفؾقا معشؾيا و بديادة بمغت  0-7نباتK(ممغؼ.004% )87.4التخبة اذا بمغت الكسية السسترة في السؾقع االول 
و ىحا يعشي  0-7نباتK(( ممغؼ10.% التي اعظت معجل بمغ  08740% مقارنة بالتخبة ذات السحتؾى الجبدي 8.718

، و يعؾد ذلػ ان التخكيد ألعالي مؽ جبدي العالي تحتاج الى اضافات اعمى مؽ البؾتاسيؾم ان التخبة ذات السحتؾى ال
الكالديؾم الحائب في التخب الجبدية يؤثخ في جاىدية العشاصخ الغحائية و مشيا البؾتاسيؾم ، اي بعبارة اخخى ان زيادة 

دة بحلػ ايؾنات البؾتاسيؾم عمى مؾاقع كسية الكالديؾم الحائب تؤدي الى خمق حالة عجم التؾازن الغحائي مشاف
  0-7ىـK(( كغؼ 9110091041أدى رفع مدتؾى الدساد البؾتاسي مؽ السدتؾى صفخ الى(7 9100االمتراص )عمؾان،

عمى التختيب في  0-7نباتK( ممغؼ01.4و  0094و  401الى تحقيق زيادة الكسية السسترة مؽ البؾتاسيؾم إذ بمغت )
( 7 ىحا يعؾد الى زيادة تخكيد 1كسا مبيؽ في ججول ) 0-7نباتK(( ممغؼ811ة اقل معجل بمغ حيؽ اعظت معاممة السقارن
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البؾتاسيؾم في محمؾل التخبة عشج اضافة الدساد البؾتاسي ومؽ ثؼ زيادة امتراصو مؽ قبل محرؾل الحرة الرفخاء ، 
تأثيخ التغحية الؾرقية بالدنػ اما  (Rasul Mam،20107و  9111ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه )العمؾان،

( % عشج 10718و 91708( ان ندبة الديادة في الكسية السسترة عؽ معاممة السقارنة ىي )1ندتشتج مؽ نتائج ججول)
7 كسا  0-7ىـK( ممغؼ562عمى التختيب مقارنة بسعاممة الديظخة التي اعظت ) 0-7ىـZnكغؼ  (0,6)مدتؾيات الدنػ 

اعظى اعمى معجل في الكسية السسترة مؽ البؾتاسيؾم  لمجدء الخزخي ،  Z2السدتؾى ( ان 1يالحظ مؽ نتائج ججول)

مقارنة بالسدتؾيات االخخى7 و سبب تمػ الديادة في تخكيد البؾتاسيؾم إلى دور الدنػ السيؼ في تشذيط العجيج مؽ 
والبشاء الزؾئي، مسا انعكذ  اإلنديسات ومؽ َثّؼ تحفيد العسميات الحيؾية في الشبات التي مؽ ضسشيا عسميتي التشفذ

( 9114واخخون ) Abd ELKaderذلػ ايجابيا عمى نذاط الشبات في امتراص البؾتاسيؾم7 ىحا يتفق مع
( الحيؽ وججا زيادة الكسية السسترة مؽ البؾتاسيؾم لمسجسؾع الخزخي لدىخة الذسذ عشج إضافة 9100والرسيجعي)

تفؾق السعاممة  Zومدتؾى التغحية الؾرقية بالدنػ  Kالدساد البؾتاسي  الدنػ7 بيشت نتائج التجاخل الثشائي بيؽ مدتؾى 

K3Z2 ( ممغؼ0449معشؾيا عمى جسيع السعامالت في ىحا التجاخل إذ بمغت )Kفيسا اعظت السعاممة  0-7نباتK0Z0 
( 167غ )التي بجورىا اعظت معجل بم K0Z1التي لؼ تختمف معشؾيا عؽ السعاممة  0-7نباتK(ممغؼ077اقل معجل بمغ )

 7 0-7نباتKممغؼ

معشؾيا عمى   L1K3بيشت نتائج التجاخل الثشائي بيؽ ندبة الجبذ في التخبة ومدتؾى الدساد البؾتاسي تفؾق السعاممة 
اقل كسية مسترة  L2K0واعظت السعاممة  0-7نباتK(ممغؼ0481جسيع السعامالت في ىحا التجاخل إذ بمغت قيستيا )

(  ان التجاخل الثشائي بيؽ مدتؾى 71 كسا نالحظ مؽ خالل نتائج )ججول 0-نباتK7( ممغؼ122لمبؾتاسيؾم بمغت )

 6267)معشؾيا عمى بقية السعامالت واعظت) L1Z2التغحية الؾرقية بالدنػ وندبة الجبذ في التخبة الى تفؾق السعاممة 

ات السيسة في ىحا ، ومؽ السالحغ0-7نباتK( ممغؼ413اقل معجل بمغ ) L2Z0و اعظت السعاممة  0-7 نباتKممغؼ

 التجاخل تفؾق جسيع السعامالت في السؾقع االول عمى مثيالتيا في السؾقع الثاني7 

بيشت نتائج التجاخل الثالثي بيؽ نؾع ندبة الجبذ في التخبة ومدتؾى الدساد البؾتاسي ومدتؾى التغحية الؾرقية بالدنػ 
، فيسا بمغت اقل معجل 0-7نباتK( ممغؼ9914ة وبمغت )معشؾيا عمى معامالت القياس العاممي L1K3Z2تفؾق السعاممة 

 عمى التختيب07-7نباتK( ممغؼ013التي اعظت معجل بمغ )  L2K0Z0عشج السعاممة و

( تأثير التدسيد بالبهتاسيهم والتغذية الهرقية بالزنك و محتهى التربة من الجبس و التداخل بيشها  في كسية 3جدول )
 (6-مذرة الرفراء  )ممغم.نباتالبهتاسيهم في الجزء الخزري ل

 الجبس

(L) 

K 
مدتهيات 

 البهتاسيهم 
 6-كغم.هـ

   6-مدتهيات الزنك  السزافة  كغم.هـ             
(Z) 

 متهسط تداخل

L X K 
Z0 Z1 Z2 
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L1 

K0 362 mln 479 l 646 k 496 f 
K1 726 kj 990 gh 0019 f 969 c 
K2 1090 gf 1398 ed 1629 cb 1372 b 
K3 1520 cd 1761b 9914 a 1830 a 

L2 

K0 235 n 298 mn 378 ml 304 g 
K1 486 l 649 k 40. ij 651e 
K2 709 kj 876 ih 1066 gf 884 d 
K3 0014 gf 1356 e 0104 cd 089. b 

 (Kمتهسط ) 
 متهسط تداخل

K X Z 
 

K0 299 h 389 h 512 g 400 d 
K1 606 g 820 f 1005 e 810 c 
K2 900 f 1137 d 1348  c 1128 b 
K3 1314 c 1559 b 1862 a 01.4 a 

 (Lمتهسط ) 
 متهسط تداخل

L X Z 
L1 925 c 1157 b 1419 a 1167 a 
L2 635 e 795 d 944 c 791 b 

 
  Z 780 c 976 b 1182 aمتهسط 

 
L1: 4.78% جبس 

L2: 14.61% جبس 

K0            بدون اضافة :

 بهتاسيهم

K1:80 كغم K 6-. هـ 

K2:120  كغمK 6-. هـ 

K3:200  كغمK 6-. هـ 

Z0بدون اضافة زنك : 

:Z1 1  كغمZn6-. هـ 

Z2:  2  كغمZn6-. هـ 
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 (-6كسية الزنك  السسترة )مايكروغرام. نبات 3 -1

فة مؽ ( أن ىشاك تأثيخ لكل مؽ محتؾى التخبة مؽ الجبذ ومدتؾى التغحية بالدنػ عشج مدتؾيات مختم4يؾضح ججول )
التدسيج البؾتاسي في كسية الدنػ السسترة ف الجدء الخزخي لسحرؾل الحرة الرفخاء7 أن ىشاك تفاوتا واضحا مؽ 

بأعمى معجل  L1حيث تأثيخ  محتؾى التخبة مؽ الجبذ عمى الكسية السسترة مؽ الدنػ  فقج تفؾق السحتؾى الجبدي 
الحي  L2% مقارنة بالسؾقع 94719وبديادة معشؾية بمغت متفؾقة  0-( مايكخوغخام7 نبات0564امتراص لمدنػ بمغ )

Barazanji (1973 )ىحه الشتائج تتساشى مع ماذكخه  0-7نباتZn( مايكخوغخام0646اعظى معجل امتراص بمغ )

بأن زيادة ندبة الجبذ تؤثخ في جاىدية العشاصخ الغحائية الكبخى والرغخى وتدجل انخفاضا معشؾيا مقارنة بالتخب 
 مى ندبة جبذ مشخفزة7الحاوية ع

اي تفؾق  0-7نباتZnمايكخوغخام  1047)اعمى معجل قجره ) K3أما تأثيخ السدتؾى البؾتاسيؾم فقج اعظت  السعاممة 

عمى 0-7نباتZn( مايكخوغخام 0360،   9811(  ، 6471التي بمغت  K2و  K1و  K0معشؾيا عمى كل مؽ 

تاسيؾم دور ميؼ كؾنو احج العشاصخ الزخورية في نسؾ الشبات و الى ان لمبؾ  K3التختيب، ويخجع سبب تفؾق السعاممة 
تعجد و عائفو الفدمجية و الحيؾية، و ان زيادة محتؾى اندجة الشبات مؽ عشرخ البؾتاسيؾم يشتج عشو زياده ممحؾعة في 

لسخكبات ذات الح يحتاجو الشبات في ممىء االنابيب السشخمية لتكؾيؽ ا  ATPعسمية التسثيل الزؾئي و تحفيد تكؾيؽ 
(،7 اما تأثيخ التغحية الؾرقية بالدنػ Krikby،2001و  Mengelاالوزان الجديئية الكبيخة و مؽ ثؼ زيادة الؾزن الجاف )

، بيشسا حقق السدتؾييؽ  0-( مايكخوغخام7نبات9111اعظى اعمى معجل بمغ )   Z2( ان السدتؾى 4تذيخ نتائج ججول )

Z0  وZ1 (1970   مايكخوغخام98117و )عمى التختيب7 ان تفؾق السدتؾييؽ  0-نباتZ1  وZ2   و يعدى ذلػ ان ،

االضافات السباشخة لعشرخ الدنػ في السحمؾل السغحي زادت مؽ سيؾلة امتراصو مؽ قبل اندجة االوراق و مؽ ثؼ 
بة الجبذ و (7 اما قيؼ التجاخل ما بيؽ ند9101تخاكسو فييا ىحه الشتائج جاءت متفقة مع ما وججه )راىي و الفالحي،

اعمى معجل امتراص  L1K3مدتؾى البؾتاسيؾم  فكانت ىي االخخى ذات فخوق معشؾية واضحة فقج حققت السعاممة 
والتي  L2K0% عؽ اقل معجل لمسعاممة 084744و بشدبة زيادة معشؾية بمغت  6-نبات.مايكخوغخام (1461)لمدنػ بمغ 

  .6-نبات.( مايكخوغخام6231بمغت )

م بان مدتؾيات الدساد البؾتاسي في السؾقع االول تفؾقت عمى نغيخاتيا في السؾقع الثاني، لحلػ يجب كسا يتزح مسا تقج

ان تتؾسع الجراسات في ىحا السجال و تؾضع تؾصيات لمتخب الجبدية تعتسج فييا عمى ندبة الجبذ ، كسا يجب عمى 
7 اما التجاخل ما بيؽ الجبذ ومدتؾيات التغحية السيتسيؽ في وراثة و تخبية الشبات انتاج اصشاف كفؾءة مقاومة لمجبذ 

، بيشسا 6-نبات.( مايكخوغخام8940اعمى معجل المتراص الدنػ  بمغت ) L1Z2الؾرقية بالدنػ حيث حققت السعاممة 

، ومؽ السالحغات السيسة التي افخزتيا ىحه  6-نبات.( مايكخوغخام1710) L2Z0بمغت ادنى معجل عشج السعاممة 



 

0184 

 واحسد الشسراوي أ.م.د. خمف محسهد 

 L1Z1مدتؾيات الدنػ في السؾقع االول عمى نغيخاتيا في السؾقع الثاني، كسا نالحظ تفؾق السعاممة  التجاخالت جسيع
 L2Z27عمى السعاممة 

بسعجل قجرىا  K3Z2أما تأثيخ التجاخل بيؽ التغحية الؾرقية بالدنػ  ومدتؾى البؾتاسيؾم السزاف فقج بيؽ تفؾق السعاممة 
7أما 0-مايكخوغخام7نبات 6032)أقل معجل قجرىا ) K0Z0ت السعاممة في حيؽ أعظ  6-نبات.( مايكخوغخام1753)

في حيؽ بمغت  0-مايكخوغخام7نبات (2157)اعمى متؾسط قجره L1K3Z2تأثيخ التجاخل الثالثي فقج اعظت السعاممة  

و عسؾما نالحظ في ىحا التجاخل تفؾق اغمب  0-مايكخوغخام7نبات (6243)أقل معجل قجرىا  L2K0Z0السعاممة 

عامالت السؾقع االول ذو السحتؾى الجبذ السشخفض عمى نغيختيا في السؾقع الثاني ذو السحتؾى الجبدي السختفع7 مسا م
تقجم ندتشتج ان ىشاك استجابة واضحة لمبؾتاسيؾم في كسية العشاصخ الغحائية السسترة وكحلػ عشج التغحة الؾرقية بالدنػ 

 يادة محتؾى التخبة مؽ الجبذ7كسا ىشاك تأثخ معشؾي في انخفاض قيسيا عشج ز 

( تأثير التدسيد بالبهتاسيهم والتغذية الهرقية بالزنك و محتهى التربة من الجبس و التداخل بيشها  في كسية 4جدول )
 (6-الزنك في الجزء الخزري لمذرة الرفراء  )مايكروغرام.نبات

 الجبس

(L) 

K 

مدتهيات 

 البهتاسيهم

 6-كغم.هـ

 6-كغم.هـ مدتهيات الزنك  السزافة 

(Z) 

 متهسط تداخل

L X K 

Z0 Z1 Z2 

L1 
K0 0881 n 9108 k 9814 i 0181 f 
K1 90.0 j 9414 gf 9148 d 9418 c 
K2 9811 h 9189 ed 8818 c 9189 b 
K3 9491 ef 8481 b 88.1 a 8408 a 

L2 
K0 0141 o 011. n 0.48 l 0818 g 
K1 0411 m 9148 jk 9899 ih 9181 e 
K2 0.44 l 9041 j 9.11 g 9990 d 
K3 9881 i 9444 eF 81.1 b 9198 b 

 
 (Kمتهسط ) 

 متهسط تداخل

K X Z 

 

K0 0911 j  0.41 i 91.1 g 0418 d 
K1 0100 h 9881 f 9.18 d 9811 c 
K2 9081 g 9110 e 8111 c 9149 b 
K3 9149 e 8981 b 81.1 a 8941 a 

 (Lمتهسط ) 
 L1 9980 d 9481 b 8940 a 9.44 a متهسط تداخل
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L X Z L2 0.01 f 9019 e 9491 c 9040 b 
 

   Z 01.1 c 9811 b 9111 aمتهسط 
 

L1: 4.78% جبس 

L2: 14.61% جبس 

K0            بدون اضافة :

 بهتاسيهم

K1:80  كغمK 6-. هـ 

K2:120  كغمK 6-. هـ 

K3:200  كغمK 6-. هـ 

Z0بدون اضافة زنك : 

:Z1 1  كغمZn6-. هـ 

Z2:  2  كغمZn6-. هـ 

 

 السرادر  -2

 السرادر العربية  2-6

تأثيخ مدتؾيات ومؾاعيج رش الدنػ في نسؾ وحاصل نبات  .9119يؾسف أحسج محسؾد ومشحر ماجج تاج الجيؽ7اآللهسي، 
 7 18-.4(:71)88الحرة الرفخاء والسستص مؽ الدنػ والفدفؾر7 مجمة العمؾم الدراعية العخاقية

7 ( 7Zea myas L7الفتخة الحخجة لسكافحة االدغال في محرؾل الحرة الرفخاء ) 9114زكخيا محسؾد دمحم7ي، البرزنج
 رسالة ماجدتيخ 7 كمية الدراعة 7 جامعة بغجاد 7

7 استجابة محرؾل الحشظة لمتدسيج البؾتاسي عشج مدتؾيات مختمفة مؽ التدسيج 9101،عبج الدالم مظخ7 الجبهري 
 يا ببعض السعاييخ البؾتاسيؾم في التخب الجبدية 7رسالة ماجدتيخ 7 كمية الدراعة 7 الشيتخوجيشي وعالقت

7 تأثيخ التدسيج بالسغشيديؾم والبؾتاسيؾم والتجاخل بيشيسا في نسؾ وحاصل الحرة .910، سخاب جاسؼ دمحم 7 الجبهري 
 ة تكخيت7  7 في تخبة كمدية 7 رسالة ماجدتيخ ، كمية الدراعة / جامعZea mays Lالرفخاء ))

، عادل عبج هللا ، احسج الدبيجي ، نؾر الجيؽ شؾقي ، احسج الخاوي ، احسج دمحم صالح ، عبج السجيج تخكي وخالج الخفاجي 
 (7 01 - 91( ص7 )7000 اثخ البؾتاسيؾم في االنتاج الدراعي 7 مجمة عمؾم العجد ) 9111بجر حسادي 7

7 ترسيؼ وتحميل التجارب الدراعية7 وزاره التعميؼ العالي 0141 7خاشع محسؾد وعبج العديد محدؽ خمف هللاالراوي، 
 والبحث العمسي7جامعة بغجاد7 

 –كمية الدراعة  -7 حالة وسمؾكية البؾتاسيؾم في تخب الدراعة السحسية ، أطخوحة دكتؾراه 9111عخوبة عبج هللا7الدامرائي، 
 جامعة بغجاد 7 

، إنتاجيا وتحديشيا7 مظبعة جامعة بغجاد7 وزارة التعميؼ العالي و البحث 7الحرة الرفخاء 0111مجحت مجيج7 الداههكي، 
 العمسي7
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تاثيخ مدتؾى ومرجر الدنػ وطخيقة اضافتو في نسؾ وحاصل زىخة الذسذ  .0266الرسيدعي ، ليث جبير سميسان . 
Helianthus annuus L 7  رسالة ماجدتيخ7 كمية الدراعة _ جامعة -السدروعة في تخب صحخاوية

 األنبار7 
7 تأثيخ محتؾى التخبة مؽ الجبذ في تحمل مؾاد عزؾية مختمفة وتكؾيؽ األحساض  9100، عالء حدؽ فيسي 7العامري 

 جامعة تكخيت7  –الجبالية  وتأثيخ ذلػ في حالة وسمؾكية البؾتاسيؾم7 رسالة ماجدتيخ، كمية الدراعة 
د البؾتاسي في نسؾ و انتاجية الحرة الرفخاء7 مجمة ابحاث 7 تأثيخ اضافة الدسا9111، عبجالدالم مكي غزبان 7العمهان

 7 84-88: 9( 80البرخة7 )
7 تأثيخ بعض طخائق التعقيؼ في بعض صفات 9101، عبجالكخيؼ عخيبي سبع و اصيل ندىان ىادي طؾكان 7 الكرطاني

( 01ة7 )(7 مجمة تكخيت لمعمؾم الدراعيGlycine max L7تخبتيؽ جبديتيؽ ونسؾ نبات فؾل الرؾيا  )
0:094-08.  7 

7 تغحية الشبات7 وزارة التعميؼ العالي و البحث العمسي ، جامعة السؾصل، مظبعة 9100، سعجهللا نجؼ عبجهللا 7الشعيسي
 جامعة السؾصل7 

7 التأثيخ الستجاخل بيؽ الدنػ و اشكال الشتخوجيؽ في نسؾ و حاصل 9101حسج هللا سميسان و سخى سمسان الفالحي 7 راهي
 7 .01-048(: 9).الرفخاء في تخبة كمدية7 مجمة الفخات لمعمؾم الدراعية7  الحرة

7 تحميل التخبة و الشبات 7دليل مختبخي 7 السخكد الجولي لمبحؾث 9118رايؽ ، جؾرج و جؾرج اسظيفان و عبج الخشيج 7
 سؾريا7  -( 7 حمبICARDAالدراعية في السشاطق الجافة )

لشؾع الدساد البؾتاسي عشج مدتؾيات مختمفة مؽ  Zea mays Lالحرة الرفخاء 7 7 استجابة9104، دمحم قحظان 7رشاد
 جامعة تكخيت7    -الشتخوجيؽ في تخبة جبدية7 رسالة ماجدتيخ7 كمية الدراعة

7 تـأثــيخ التـدسيج البـؾتاسي والتـغـحية الــؾرقية بـالـحجيج فـي نــسؾ وحـاصــل الحرة البيزاء 9191، دمحم خميل 7 سحل
(Sorghum bicolor .L 7في تخبة جبدية7 رسالة ماجدتيخ، كمية الدراعة/جامعة تكخيت ) 

 جامعة ديالى7 دار ومكتبة اليالل لمظباعة والشذخ7  -( إدارة التخب الجبدية7 كمية الدراعة9100، طو احسج7)عمهان
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