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الممخص
أجريت ىذه الدراسة في موسم النمو 2018 - 2017لتقويم استجابة بعض التراكيب الوراثية من نباتات الباقالء لمستويات
مختمفة من البوتاسيوم ،أذ أستخدم تركيبين وراثيين وىما االسباني  LueDeotonoوالتركي  Yildizمع خمس مستويات من
كبريتات البوتاسيوم ىي ( ،)40 ،30 ،20 ،10 ،0 mg L-3ونفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة (R.C.B.D
) وبثالث مكررات لكل معاممة .بينت النتائج ان الصنف التركي قد تفوق معنوياً في أرتفاع النبات وقطر الساق وعدد األزىار
وحاصل القرنات .بينما تفوق الصنف األسباني في عدد األوراق /نبات والمحتوى الكمورفيمي واألوزان الرطبة والجافة لممجموع
الخضري ،وأظير الرش بالبوتاسيوم زيادة معنوية في أرتفاع النبات وعدد األوراق والمحتوى الكموروفيمي وعدد األزىار والوزن
الرطب والجاف لممجموع الخضري ووزن الحاصل (القرنات) بينما أعطت معامالت التداخل بين األصناف ومستويات التسميد

زيادة معنوية في المحتوى الكموروفيمي وعدد األوراق والوزن الرطب والحاصل.
الكممات الدالة :الرش ،البوتاسيوم ،نبات الباقالء ،مستويات.
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Abstract
The study was conducted during the 2017-2018 growing season to evaluate the responses of
genotypic of (Vica faba L.) to the potassium sulfate fertilizer, Spanish (LueDeotono) and Turkish
(Yildiz) with five levels from potassium were (0, 10, 20, 30, and 40 mg L-3). Treatments were
laid down in a randomized complete block design (RCBD) with three replication , The results of
this study revealed that Turkish genotypes showed significant effects in the traits plants hight,
flowers number, and yield weight, in the other hand the genotype Spanish gave a high number of
leaves per plant, chlorophyll content, fresh and dry weight. Application of potassium fertilizer
showed significant effect gave a higher value in plant height, the number of leaves, flower
number and chlorophyll content, fresh at dry weight for the stem. The interaction between the
genotypic and potassium gave a higher chlorophyll, leaves number per plant, fresh at dry weight
and yield weight.
Keywords: Spraying, Potassium, Vicia faba L., Levels.
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 .1المقدمة:
تعتبر الباقالء ) )Vicia faba L.من المحاصيل البقولية الشتوية األساسية التي تمتاز بمحتواىا العالي من البروتين مما
ال
جعميا احد مصادر البروتين األخضر وبذلك فإنيا تشكل جزءاً ميماً في غذاء الشعوب وبخاصة ذات الدخل المحدود ،فض ً
عن أىميتيا في تحسين خواص التربة الخصوبية من خالل دور بكتريا الرايزوبيوم في تثبيت النايتروجين في التربة [ .]1تنتشر
الباقالء كمحصول غذائي ميم في منطقة الشرق االوسط وتدخل الى جانب االستخدام البشري ،في صناعة عالئق الحيوانات
ال عن التأثير الحيوي ليا الناتج من نشاط بكتريا الرايزوبيا [ .]2تؤثر
كما تستخدم كسماد عضوي أخضر في الترب الفقيرة ،فض ً
المادة العضوية في صفات التربة بصورة عامة من خالل عالقة التربة والماء والنبات والكثافة الظاىرية والمسامية الكمية لمتربة
وكفاءة استخدام الماء [ .]1وعمى الرغم من األىمية الكبيرة ليذا المحصول اال ان معدل انتاجيتو بوحدة المساحة ال تزال متدنية
في العراق مقارنةً باالنتاج العالمي ،وىذا يتطمب أجراء دراسات عممية وتطبيقية لمعالجة ىذا النقص والوصول الى معدل
االنتاجية العالية .ان التسميد بعنصر البوتاسيوم لو دور ميم في زيادة نمو النبات وانتاجيتو من خالل عممو في تنشيط أكثر من
 80أنزيماً وفي فتح الثغور وتنظيم الجيد األزموزي لمخاليا النباتية وزيادة نفاذيتيا والمساىمة في عممية البناء الضوئي وانقسام
الخاليا ومقاومة األمراض النباتية [ .]3إن استخدام االسمدة في الوقت المناسب وبكميات مثالية تسيم بدرجة كبيرة في زيادة
االنتاج حينما تكون الظروف الجوية مالئمة لمنمو [ ،]5ومن ىذه العناصر ىو عنصر البوتاسيوم حيث يعد البوتاسيوم من
العناصر الغذائية الميمة ،اذ يعد ثالث عنصر من العناصر الغذائية من حيث االىمية إذ يؤثر في حفظ التوازن المائي وذلك
لسيطرتو عمى فتح وغمق الثغور[ ،]6ويشجع تثبيت غاز ثاني اوكسيد الكاربون ويساىم في انتقال المواد المتمثمة الى اجزاء
النبات ويحفز انقسام الخاليا ونمو االنسجة االنشائية ولو دور في اختزال النترات في العقد الجذرية لمنباتات البقولية ويؤثر في
ال عن تنشيطو لؤلنزيمات المسؤولة عن ايض البروتين والكربوىيدرات
عممية البناء الضوئي والتنفس وتكوين المادة الخضراء فض ً
[ ،]7ويسيم في انجاز الكثير من الفعاليات الحيوية لمنبات ,ويعمل عمى زيادة مقاومة النبات لمجفاف ،و إن التركيز العالي من
البوتاسيوم في خاليا النبات يقمل من الجيد االوزموزي [ ،]4ويعتبر من العناصر الغذائية الضرورية لنمو وانتاجية المحصول
حيث يقوم بتنشيط اكثر من  80انزيم تسيم في اتمام العديد من الفعاليات الحيوي الميمة في النبات ويحتاجو النبات النتاج
المركب الغني بالطاقة  ATPالميم أليض النبات كما يسيم البوتاسيوم في عممية التمثيل الضوئي وفي انتقال السكريات من
المصدر الى المصب ويؤدي دو اًر ميماً في تكوين البروتين [.]8
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أشار [ ]9الى ان عدم استجابة بعض النباتات لمتسميد االرضي لمبوتاسيوم يعود الى تثبيتو في التربة وعدم مقدرة النبات
عمى امتصاصو لذلك فإن الرش الورقي لمسماد يعد من التقنيات الميمة مؤكدين اىمية البوتاسيوم لكونو يقمل من االستيالك
المائي بحدود  20- 30%وبذلك يزيد من تحمل النبات لمجفاف ،ويعد عنصر البوتاسيوم والبورون من العوامل الميمة التي
تؤثر في انتاجيو الحاصل وخصوصاً البقوليا بشكل كبير اذ تعاني المحاصيل البقولية عموماً من مشكمة كبيرة وىي تساقط نسبة
عالية من االزىار تصل الى اكثر من  75%وىذه النسبة المرتفعة تؤثر بشكل كبير مسببة انخفاض انتاجيتيا [ ،]10وان
التغذية الورقية ىي من الطرق المفضمة لمتسميد بسبب االستفادة العالية لمنباتات من المغذيات وخاصة الصغرى منيا وقمة
التموث البيئي.
أ ّكد [ ]11ايضاً ان الرش الورقي لمسماد البوتاسي ادى الى زيادة معنوية في امتصاص المغذيات ومنيا عنصر الفسفور
مؤكداً جدوث حالة التوازن الغذائي في العدس ،فضآل عن أىميتو في تكوين البروتين من خالل دوره في تثبيت النيتروجين
الجوي حيويًا [ ،]4لذا من الضروري إضافة الكميات المناسبة من االسمدة القابمة لمذوبان واالمتصاص من قبل النبات لغرض
زيادة االنتاج وتحسين النوعية والحفاظ عمى التربة من التدىور وصيانة خصوبتيا ،ومنيا االسمدة البوتاسية .ويالحظ اىمية
البوتاسيوم في ىذه المرحمة من خالل دوره في انقسام الخاليا عن طريق تحكمو بالجيود االزموزية ،كذلك يظير دوره في عممية
فتح وغمق الثغور مما يزيد من عممية التبادل الغازي وزيادة كفاءة البناء الضوئي وبالتالي نمو النباتات ،كما يعد منشطًا
لؤلنزيمات التي تسيم في بناء روابط ببتيدية وتراكم الكاربوىيدرات ،كما يعد منشطاً أليض البروتين [ .]14-12لذا تيدف ىذه
الدراسة الى تقويم دور البوتاسيوم في نمو وحاصل نباتات الباقالء.

 .2المواد وطرائق العمل:
اجريت التجربة في أحدى المشاتل التابعة لمحافظة كركوك لموسم النمو  2112-2112في تربة لومية رممية اخذت من
منطقة زراعية في كركوك وتم تحميل نسجتيا وكمية العناصر فييا في مختبرات مديرية زراعة كركوك شعبة ادارة المياه والتربة
والجدول  1يوضح خصائص ىذه التربة ،عبئت التربة في اصص بالستيكية سعة  2kgثم زرعت بذور الباقالء ولمصنفين
األسباني  LueDeotonoوالتركي  Yildizبتاريخ  2112/11/11وبواقع  5بذور/أصيص.
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سقيت االصص بكميات متساوية من الماء وحسب السعة الحقمية وتم متابعة التجربة التي تضمنت رش النباتات بخمسة
مستويات من كبريتات البوتاسيوم ( )0, 11, 21, 31, 41mg L-3عمى التوالى وبثالثة مكررات لكل معاممة وبرشتين وكانت
الرشة االولى بعد مرور 35يومًا من الزراعة باستخدام مرشة يدوية سعة ( )500 mlوتم استعمال مادة التنظيف كمثبت بنسبة
 0.03%لضمان حدوث البمل الكامل[ .]15وبعد مرور  15يومًا من الرشة االولى تمت الرشة الثانية بالتراكيز نفسيا أعاله
وبعد مرور  95يوماً من الزراعة درست الصفات االتية:
جدول  :1يوضح خصائص ونسجة التربة.
ت

اسم العنصر

النتيجة

1

صوديوم

100 mg L-3

2

بوتاسيوم

120 mg L-3

3

فوسفور

1.9 mg L-3

4

كاليسيوم

2 mg L-3

5

طين

14%

6

سمت

22%

7

رمل

64%

8

نسجة التربة

رممية لومية

ابتداء من مستوى سطح التربة وحتى اعمى قمة نامية
 )1ارتفاع النبات :تم قياس ارتفاع النبات (معدل خمس نباتات \أصيص)
ً
بواسطة مسطرة شفافة.
أبتداء من قاعدة الساق عند أتصالو بسطح التربة.
 )2قطر الساق باستخدام الورنية.
ً
 )3عدد االوراق /نبات .تضمن العد حساب الوريقات المكونة لؤلوراق.
 )4الوزن الرطب لممجموع الخضري :أخذ معدل الوزن الرطب لخمس نباتات /أصيص عند انياء التجربة.
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 )5الوزن الجاف لممجموع الخضري :تم تقدير الوزن الجاف لممجموع الخضري في النباتات بأخذ معدل وزن النباتات الخمسة
في كل أصيص حيث تم قطع النباتات عند مستوى سطح التربة (بدون القرنات) وجففت العينات في درجة ح اررة  65C°ولمدة
 72ساعة لحين ثبوت الوزن.
 )6عدد المجاميع الزىرية /نبات.
 )1محتوى الكموروفيل الكمي :حيث تم استخدام جياز قياس الكموروفيل الحقمي (.)SPAD
 )2وزن حاصل القرنات خضراء (غم/نبات).

 .3النتائج والمنافشة:
 3.1ارتفاع النبات:
يوضح الجدول  2أثر الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل أرتفاع النبات ولصنفين من الباقالء،
يتضح من النتائج الواردة في الجدول أعاله وجود اختالف معنوي بين الصنفين في معدل أرتفاع النبات وقد تفوق الصنف
التركي عمى األسباني وبشكل معنوي أذ بمغ األرتفاع  31.9 cmو 35.8لمصنفين وعمى التوالي وىذا يعزى الى أختالف
التراكيب الوراثية لؤلصناف المستخدمة ،كما تشير النتائج الى أن الرش بكبريتات البوتاسيوم أثر معنوياً عمى ارتفاع النبات وكان
أعمى ارتفاع عند الرش بمستوى  30mg L-3أذ بمغ األرتفاع  ،36.1cmوبزيادة غير معنوية عند المستوى  40 mg L-3و20
حيث بمغ األرتفاع  34.43و 34.2cmعمى التوالي ،بينما أختمفت معنوياً مقارنةً بالرش بالمستوى  mg L-3 10ومعاممة
المقارنة ،أذ تعزى الزيادة في أرتفاع النبات الى دور البوتاسيوم في زيادة األنقسام الخموي وزيادة عدد الخاليا مما أدى الى زيادة
أرتفاع النبات[ .]3أما التداخل بين األصناف وكبريتات البوتاسيوم فكان غير معنوي وىذا يعني أنيا سمكت سموكاً متشابيًا
بمستويات الرش بالبوتاسيوم.
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جدول  :2تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل ارتفاع النبات/سم ولصنفين من الباقالء.
مستويات البوتاسيومmg L-3 .

االصناف
0
LueDeotono
Yildiz

20

10

40

30

32.53 35.0 31.47 30.5 30.13

31.9

36.33 37.2

35.8

35.0

34.0

36.6

 L.S.Dلمتداخل
متوسط تأثير كبريتات البوتاسيوم

متوسط تأثير األصناف

N.S
32.2

32.0

34.0

34.43 36.1

 L.S.Dلالصناف
1.5

 L.S.Dلكبريتات البوتاسيوم

3.0

 3.2قطر الساق:
يوضح الجدول  3أثر الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل قطر الساق لنباتات صنفين من الباقالء،
أذ تشير النتائج الى حصول زيادة غير معنوية مقارن ًة بمعاممة السيطرة ولكال الصنفين ،كما تشير النتائج في الجدول أعاله الى
أن اضافة كبريتات البوتاسيوم أدت الى حصول زيادة غير معنوية أيضاً تعزى الى تماثل أستجابة الصنفين لمتوسط قطر
السيقان لمبوتاسيوم المضاف ،كذل ك لم تظير النتائج زيادة معنوية نتيجة التداخل بين األصناف ومستويات البوتاسيوم المضافة
وىذا يعني انيا سمكت سموكاً متشابياً بمستويات الرش بالبوتاسيوم.
جدول  :3تاثير الرش بموستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل قطر الساق /سم ولصنفين من الباقالء.
مستويات البوتاسيومmg L-3 .
االصناف
LueDeotono
Yildiz

0

20

10

3.49 3.78

40

30

متوسط تأثير األصناف

3.9

3.75 4.01

3.78

4.12 3.95 3.12

3.5

3.7

 L.S.Dلمتداخل

4.4

N.S

متوسط تأثير كبريتات البوتاسيوم 3.72 3.45

4.0

 L.S.Dلكبريتات البوتاسيوم

4.2

3.62

 L.S.Dلالصناف
N.S

N.S
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 3.3عدد االوراق /نبات:
يوضح الجدول  4أثر أضافة مستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في عدد اوراق نبات الباقالء ولمصنفين األسباني
والتركي .اذ تشير النتائج الى تفوق الصنف األسباني في عدد األوراق عمى الصنف التركي وبشكل معنوي أذ بمغ عدد األوراق
 40.68و 34.3لمصنفين أعاله وعمى التوالي ،وىذا يعود الى أختالف االصناف وراثيًا ،وبأضافة البوتاسيوم ادى الى زيادة
عدد األوراق خصوصاً عند معاممة الرش ب  20 mg L-3أذ بمغت الزيادة  23.22%و 36.8مقارنةً بمعاممة السيطرة
والصنفين أعاله عمى التوالي وىذا يشير الى ان الزيادة في عدد االوراق ادت الى زيادة كفاءة النبات في أعتراض وأمتصاص
اكبر كمية من أشعة الشمس وبالتالي زيادة ناتج البناء الضوئي وقدرة النبات عمى بناء المواد الكاربوىيدراتية الميمة ألنجاز
الميمة ألنجاز كافة فعالياتو الحيوية ] .[16كما أظيرت النتائج في الجدول أعاله وجود فروق معنوية بسبب التداخل بين
كبريتات البوتاسيوم واألصناف وأن أعمى زيادة كان لممستوى mg L-3 30حيث بمغت  38.3 %و 50.3لمصنفين األسباني
والتركي مقارنةً بمعاممة السيطرة عمى التوالي.
جدول  :4تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل عدد األوراق/نبات ولصنفين من الباقالء.
مستويات البوتاسيومmg L-3 .
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40.68
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5.0

متوسط تأثير كبريتات البوتاسيوم 41.3 40.9 43.5 36.5 35.3
 L.S.Dلكبريتات البوتاسيوم

 L.S.Dلالصناف
6.0

4.4

 3.4الوزن الرطب غم /نبات:
أظيرت النتائج الواردة في الجدول  5أثر الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل الوزن الرطب لنبات
الباقالء ،أذ لم يالحظ وجود فرق معنوية بين الصنفين في معدل الوزن الرطب .وعند الرش بالبوتاسيوم أدى الى حصول زيادة
معنوية في معدل الوزن الرطب وأن اعمى وزن عند المستويين 30 mg L-3و 20حيث بمغ  74.7و 71.5عمى التوالي وىذا
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يشير الى أن ىذين التركيزين تحصل عندىا أفضل أستجابة لمبوتاسيوم المضاف الذي أدى الى زيادة األنقسام الخموي مما أدى
الى زيادة معدل النمو وبالتالي زيادة معدل الوزن الرطب .كذلك تشير النتائج في الجدول أعاله وجود فروق معنوية بسبب
التداخل بين مستويات البوتاسيوم واألصناف المستخدمة وأن أعمى زيادة كانت عند الرش ب 30 mg L-3حيث بمغت %
 38.3و 50.3لمصنفين األسباني والتركي مقارنة بمعامالت السيطرة وعمى التوالي ،نتائج مماثمة حصل عمييا ].[5
جدول :5تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل الوزن الرطب.غم/نبات ولصنفين من الباقالء.
مستويات البوتاسيومmg L-3 .
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 3.5الوزن الجاف غم /نبات:
يوضح الجدول  6أثر الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل الوزن الجاف لنباتات الباقالء ولمصنفين،
أذ تبين النتائج عدم وجود فروق معنوي بين الصنفين في ىذه الصفة ،كما يتضح أن رش النباتات ب 30 mg L-3و 20قد
تفوقت معنويا في الوزن الجاف غم /نبات وبمغت  12.98gmو 12.02وبفرق معنوي مقارنة بجميع المعامالت األخرى
ويالحظ انيما متوافقة بأعطاء ىاتين المعاممتين أعمى وزن رطب لنبات أيضاً وقد يرجع ذلك الى دور البوتاسيوم في زيادة معدل
ارتفاع النبات وعدد األوراق وبالتالي زيادة كفاءة النبات في أعتراض الضوء وزيادة أنتاج  ATPو  NADPH2الضرورية
ألختزال  CO2الى مركبات عضوية ينتج عنيا زيادة الوزن الجاف لمنبات ،نتائج مماثمة حصل عمييا كل من ] [18و].[17
بينما لم تظير النتائج وجود أختالفات معنوية في معدل األوزان الجافة نتيجة التداخل بين البوتاسيوم واألصناف المزروعة .أي
أن الصنفين قد سمكا سموكاً متشابيا بمستويات الرش بكبريتات البوتاسيوم المستخدمة.
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جدول  :6تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في الوزن الجاف غم /نبات ولصنفين من الباقالء.
مستويات البوتاسيومmg L-3 .
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 3.6عدد االزهار/نبات:
يوضح الجدول 7تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في عدد المجاميع الزىرية لنبات الباقالء ولمصنفين،
أذ أوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية في عدد المجاميع الزىرية لكال الصنفين ،وعند الرش بكبريتات البوتاسيوم أدى الى
حصول زيادة معنوية في عدد المجاميع الزىرية خصوصاً عند الرش ب  20mg L-3حيث بمغت  6.0عنقود /نبات مقارن ًة
بمعاممة السيطرة ،نتائج مماثمة حصل عمييا ] ،[10كذلك تشير النتائج في الجدول أعاله الى عدم وجود تداخل معنوي بين
مستويات الرش بالبوتاسيوم واألصناف المستخدمة .لتماثل األستجابة بين الصنفين لمبوتاسيوم المضاف.
جدول  :7تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في عدد العناقيد الزىرية /نبات ولصنفين من الباقالء.
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 3.7محتوى الكموروفيل:
يوضح الجدول  8تأثير مستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في معدل المحتوى الكموروفيمي لنباتات صنفين من
الباقالء ،تشير النتائج الى عدم وجود فروق معنوية بين الصنفين قيد الدراسة .كما تشير النتائج الى زيادة المحتوى الكموروفيمي
وبشكل معنوي عند الرش بكبريتات البوتاسيوم مقارن ًة بمعاممة السيطرة والتي لم تختمف معنويًا فيما بينيا ،وىذا يعود الى دور
البوتاسيوم في زيادة فتح الثغور وبالتالي زيادة أخذ  CO2ينتج عنو زيادة معدل البناء الضوئي نتيجة لزيادة المحتوى
الكموروفيمي ] [13و] ،[14بينما تشير النتائج الى وجود تداخل معنوي بين األصناف المستخدمة ومستويات البوتاسيوم وأن
اعمى قيمة تم الحصول عمييا عند الرش ب  20 mg L-3في الصنف األسباني.
جدول  :8تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في المحتوى الكموروفيمي ولصنفين من الباقالء.
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 3.8وزن الحاصل (القرنات )غم /نبات:
يوضح الجدول  9تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في وزن حاصل القرنات لنباتات الباقالء
ولمصنفين ،تشير النتائج الى وجود فروق معنوية بين الصنفين اذ تفوق الصنف التركي عمى الصنف االسباني ،كما تشير
النتائج في الجدول أعاله حصول زيادة معنوية في وزن حاصل القرنات بزيادة مستويات البوتاسيوم المضاف مقارنةً بمعاممة
السيطرة وان اعمى زيادة حصمت عند التركيز 30mg L-3حيث بمغت  20.5غم /نبات .نتائج مماثمة حصل عمييا ] [18في
نبات الباقالء .كما تشير النتائج الواردة في الجدول أعاله الى وجود تداخل معنوي بين مستويات كبريتات البوتاسيوم واألصناف
وان اعمى تداخل عند المستوى  30 mg L-3ولكال الصنفين ،وىذا يوضح الدور االيجابي لمبوتاسيوم.
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. نبات ولصنفين من الباقالء/ تأثير الرش بمستويات متزايدة من كبريتات البوتاسيوم في حاصل القرنات غم:9 جدول
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