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 استجابة نمو وحاصل نبات فول الصويا للسماد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك 

 الدليمي                 محمد علي احمد درج هعبد اللبشير حمد 
  األنبارجامعة -كلية الزراعة

 الخالصة

م اذذذس مفاا ذذذة 5131نفذذذتج بجرحذذذة فيليذذذة اذذذس برحذذذة تاج نةذذذجة مزسجذذذة فرسنيذذذة اذذذس الموةذذذم ال ذذذيفس لعذذذام 
 أرحعذةبذثيرر  لمعراذة 11Oودائذر  عذر   31Oاليس البابعة ليضاء الخالدية الواقعة على خذ  طذو   أبس منطية-األنبار

 01و 01، 11، 1لزنذذذذذذذ   براكرذذذذذذذز مذذذذذذذ  ا وأرحعذذذذذذذة( 3-.هذذذذذذذذKكغذذذذذذذم  351و 01، 31، 1مةذذذذذذذبوياج مذذذذذذذ  البوباةذذذذذذذروم  
. نفذتج البجرحذة ببربرذ  GS111( أضيفج كبغتية ورقية اذس نمذو وفا ذن ونوعيذة اذو  ال ذويا  ذن  3-.لبرZnملغم

وبثرحعذة مكذرراج. وبلخ ذج النبذائ   RCBDواق ب ميم اليطاعذاج العشذوائية الكاملذة  Split-Plotsالمنشية  األلواح
 باآلبس:

 األوراقاعلذذذى مبوةذذذذ  اربفذذذان النبذذذذاج ونةذذذبة الزنذذذذ  والبوباةذذذروم اذذذذس   3-.لبذذذذرZnملغذذذم 01البركرذذذذز  أعطذذذى
الذذتت بفذذوق معنويذذا اذذس  3-.لبذذرZnملغذذم 01وفا ذذن بذذتور النبذذاج ولذذم رخبلذذ  معنويذذا اذذس افلذذ  ال ذذفاج مذذ  البركرذذز 

اج اعلذى مبوةذ  اربفذان النبذ 3-.هذذKكغذم 351المةذبو   وأعطذىالمةافة الورقية ووز  النبذاج الجذاو وطذو  الجذتر. 
وفا ذذن بذذتور النبذذاج ولذذم  األوراقوالمةذذافة الورقيذذة ووز  النبذذاج الجذذاو وطذذو  الجذذتر ونةذذبة الزنذذ  والبوباةذذروم اذذس 

أيذر البذداخن بذر  البوباةذروم والزنذ  معنويذا   .3-.هذذKكغم  01رخبل  معنويا اس افل  ال فاج المدروةة م  المةبو  
اعلذذى   3-.لبذذرZnملغذذم 01والبركرذذز 3-.هذذذKكغذذم  351مةذذبو  البذذداخن بذذر  ال وأعطذذىاذذس جميذذ  ال ذذفاج المدروةذذة، 

ةذذذذذم( وفا ذذذذذن بذذذذذتور 13.20( وطذذذذذو  الجذذذذذتر الذذذذذرئيس  3-.نبذذذذذاج5دةذذذذذم 530.0مبوةذذذذذ  معنذذذذذوت للمةذذذذذافة الورقيذذذذذة  
(. نةذذذبنب  مذذذ  هذذذت  الدراةذذذة وجذذذود اةذذذبجابة معنويذذذة اذذذس ال ذذذفاج المدروةذذذة ب ضذذذااة 3 -فذذذم.  نبذذذاج00.31النبذذذاج 

 لورقية. تية االبوباةروم للبرحة والبغ

The soybean growth and yield response to potassium fertilizer and zinc leave 

nutrition 

 

 . Bashir Hammad Alduleimi                  Mohammed Ali Ahmed Daraj 
College of Agriculture - University of Anbar 

 

Abstract 

  A field experiment was carried out in the soil of alluvial tissues fusion in 

summer season of 2013 in Abu Flees area which is a part of Al Khalidiya district which 

lies on longitude 43Oand latitude 33O to investigate the effect of four levels of potassium 
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(0,40,80&120 kgK.ha-1 ) and four concentrations of Zinc ( 0,30,60&90 mgZn.L-1), which 

were added as a leave nutrition, in the growth and yield of Soybean crop of GS lll class. 

In experiment used the order of the split-plot according to the randomized complete block 

design (RCBD) and four replications. Potassium levels occupied the main split-plots, 

while Zinc concentrations occupied the secondary split-plots. The results of the 

experiment are summarized as follows: 

  The 90mgZn.L-1 concentration revealed the highest average of plant height, the rate of 

Zinc and Potassium in the leaves, and the seeds crop product. This concentration did not 

differ significantly in most of its traits with the concentration 60 mgZn.L-1 which was 

prominent and high significantly in the leave area, dry plant weight, root length. The level 

120 kgK.ha-1 indicated the highest average in the plant height, leave area, the weight of 

dray plant, the roots length, the rate of Zinc and Potassium in the leaves, and the product 

of plant seeds. This was not significantly different in most traits under study with the 

level 80 kgK.ha-1. The interaction between Potassium and Zinc significantly affects all 

the studied traits. The interaction between the level of 120 kgK.ha-1 and the 90mgZn.L-1 

concentration revealed the highest rate in leaves area (249.8 dcm2), the length of the main 

root (34.65cm), seeds crop (96.13g.pl-1). Finally, it is concluded that there is a significant 

response in the studied traits when adding Potassium to the soil and at the nutrition of 

leaves with Zinc. 

 المقدمة 

افد اهم المفا رن ااقب ادية والبروبرنية  Glycine max.(L.)Merrillيعد مف و  او  ال ويا      
الزسج بفدود نةبة م  العالم، افبواء بتور  على  أنفاءيعد م  م ادر الغتاء اس مع م  إتوالزسبية اس العالم، 

الدهنية  واألفما  األةاةية األمرنية األفما ( كما بفبوت على مع م %21-11( والبروبر  بفدود  33-53% 
بثمرا  اليل    ابةاإلفرر المشبعة البس بلع  دورا مهما اس خف  نةبة الكولةبرو  اس الدم والفرلولة دو  

را اةبخدامابه المبعدد  اس الكيرر م  ال ناعاج الغتائية الخا ة بااةبهال  البشرت  (. ون0الدموية   واألوعية
مف وا فتائيا  وأ بحاس بجهرز عالئق الفروا  بالبروبر   األولىمه كمف و  علفس ايد افبن المرببة اواةبخد

 إنباجربهمعد   أ  إاالكبرر  لهتا المف و   األهميةوبالرفم م   (،33  وافد آس و ناعيا ودوائيا وعلفيا وةماديا  ا
ميارنة ب نباجربه اس الواياج  3-كغم.هذ3521بلغج  إت، العراق ميارنة باإلنباج العالمس بوفد  المةافة ازا  مبدنيا اس

  (،33  3-كغم.هذ1311البس بلغج  األمرسكيةالمبفد  

دراةاج علمية وبطبييية لمعاجلة هتا النيص  إجراءالمف و  ربطل   إنباجيةالنيص الكبرر اس معد   إ 
اس دوُر مهُم البوباةروم له  البةمرد بعن ر إ  الدو  المبيدمة زراعيا. أوالعالمية  اإلنباجيةمعد   إلىوالو و  به 

نباجربهنمو النباج زساد   ، واس ابح وفلق اليغور وبن يم الجهد إنزسما   01م   أكيربنشي   اسم  خال  عمله  وا 
اازموزت للخاليا النبابية وزساد  نفاتربها والمةاهمة اس عملية البميرن الضوئس وانبيا  نوابجه وانيةام الخاليا ومياومة 
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البس  خلن اس هت  العملياج الفةلجية إفداث إلى(، وا  ني ه رؤدت 55 النبابية  واألمرا النباج لالضطجان 
النباج  أداءللبغتية الورقية بالعنا ر ال غر  دور مهم  اس بفةر  و (. 51  بنعكس ةلبا اس نمو وفا ن النباج

م  خال  دور  اس بنشي  عدد  الدورالعنا ر الضرورسة والمهمة البس بؤدت هتا  م  وافدا ويعد الزن  إنباجربهورا  
البرحبواا   األمرنسوبفباجه النباباج اس بكوس  الفام   (30  أنزسم 111اكير م   إلىي ن  اإلنزسماجكبرر م  

 Tryptophan والتت ربكو  منه هرمو  النمو )IAA  اضال ع  دور  اس 28الضرورت اةبطالة خاليا النباج )
-21يةب  نيص الزن  اس النباج بيبيطا لعملية البميرن الضوئس وحنة  كبرر  جدا ببراوح ما بر  و بكوس  الكلوروارن 

مةبو  م   أاضنبفدرد  إلىبهدو هت  الدراةة  .(35اعبمادا على نون النباج ومةبو  نيص العن ر   01%
  النباج.بداخن برنهما رؤير اس نمو وفا ن  أاضنالةماد البوباةس والبغتية الورقية بالزن  م  

 المواد وطرائق العمل

الذيس البابعذة  أبذوالمزارعر  اس منطيذة  أفداس فيو   5131نفتج بجرحة فيلية اس الموةم ال يفس لعام   
اذذذو  ال ذذذذويا نبذذذذاج اةذذذبجابة نمذذذذو وفا ذذذن  لدراةذذذذة 33ودائذذذذر  عذذذر  43ليضذذذاء الخالديذذذة الواقعذذذذة علذذذى خذذذذ  طذذذو 

-Split المنشذية األلذواح( للةماد البوباةس والبغتيذة الورقيذة بالزنذ . اةذبخدم اذس بنفرذت البجرحذة بربرذ  GS111 ن  
Plots اليطاعاج العشوائية الكاملةواق ب ميمRCBD  ،األلذواحافبلج مةبوياج الةماد البوباةذس  إتوبثرحعة مكرراج 

، 0،30اليانويذذذذذة وهذذذذذس األلذذذذذواحبرنمذذذذذا افبلذذذذذج مةذذذذذبوياج الذذذذذر  بالزنذذذذذ   ،3-.هذذذذذذKكغذذذذذم 120و0،40،80الرئيةذذذذذة وهذذذذذس
برسبذذذذذذذذاج الةذذذذذذذذماد البوباةذذذذذذذذس داعذذذذذذذذة وافذذذذذذذذد  عنذذذذذذذذد الزراعذذذذذذذذة علذذذذذذذذى شذذذذذذذذكن ك إضذذذذذذذذااةبذذذذذذذذم . 3-.لبذذذذذذذذرZnملغذذذذذذذذم90و60

 ،SO42K)23%Kالبوباةروم 

عنذذد بدايذذة البزهرذذر واليانيذذة اذذس مرفلذذة بكذذوس   األولذذىعلذذى داعبذذر   أضذذيفجمةذذبوياج الذذر  بالزنذذ  ايذذد  أمذذا
أجرسج  ،وفد  بجرسبية وفبى البلن الباملكن  O2. 7H4ZnSO )53%Zn المائية اليرناج وعلى شكن كبرسباج الزن  

، بمذج إضذااة مذاد  ناشذر   ( بذار3لبر وبضغ    51عملية الر  اس وقج ال باح الباكر بواةطة مرشة  هرسة ةعة 
لبذر مذاء لبيلرذن الشذد الةذطفس للمذاء وضذما  البلذن البذام  100لكذن  3ةذم 15 مفلو  البن ر ( لمفلو  الر  وبكمية 

عرنذاج  تلذ  أخذتجيذم نعمذج وةذوسج وبعذد ة ار  البجرحذفريذج الذر . مفلذو   امب اص لألوراق بهدو زساد  كفاء 
 هذذذاالفرزسائيذذذة والكيميائيذذذة ل ذذذفاج بعذذذ  البيذذذدرر ةذذذم ل 01-11ةذذذم و11-1وعلذذذى عمذذذقفيذذذن البجرحذذذة عشذذذوائية مذذذ  

 (. 3 جدو 

طذذو   ،مذذروز أرحعذذةالوفذذد  البجرسبيذذة علذذى  بجرسبيذذة، افبذذوجوفذذداج  إلذذىبذذم بمرسذذز ار  البجرحذذة يذذم قةذذمج 
وفذذد   كذذن وكانذذج المةذذااة بذذر  5م 0م لب ذذبح مةذذافة الوفذذد  البجرسبيذذة  02.1 وأخذذرم والمةذذااة بذذر  مذذرز 1المذذرز 
رسذة البعررذر ألر  البجرحذة وبعذد الجفذاو المناةذ  لهذا بمذج  أجرسذجم.  5 اجمكذرر الم والمةااة بذر  3 وأخر  بجرسبية 



 ISSN: 1992-7479                                                          5132، 3العدد  31للعلوم الزراعية مجلد  األنبارمجلة 

 

229 

 

ةذذم يذذم فطرذذج  1-5مذذرز ةرحذذذذذذذذذذذذا وبعمذذق ا ربجذذذاوز داخذذن شذذق اذذس اليلذذث العلذذوت مذذ  ال 5131\2\30الزراعذذة اذذس 
 وأخذذرةذذم بذذر  نبذذاج 52عمليذذة الخذذ  علذذى مةذذااة  أجرسذذج اإلنبذذاجبعذذد اكبمذذا   البذذتور بطبيذذذذذذذذذذة مناةذذبة مذذ  البرحذذة.

 .1-نباج.هذ21111لب بح الكيااة النبابية 

ةذذذذوحر اوةذذذذفاج الكالةذذذذروم  علذذذذى شذذذذكن 3-.هذذذذذ5O2Pكغذذذذم311ةذذذذمدج البجرحذذذذة بالةذذذذماد الفوةذذذذفابس وحواقذذذذ   
علذى شذكن  النربروجرنذس، كمذا ةذمدج البجرحذة بالةذماد (3 للزراعذة األر إعذداد  أينذاء(داعذة وافذد  5o2p%30الياليس 
بعذد إجذراء عمليذة الخذ  مباشذر  واليانيذة عنذد  األولذىعلذى داعبذر   أضيفج (2  3-.هذ Nكغم301وحواق   N%30رورسا 

 األخرذذر رذذوم مذذ  الرشذذة  33، وبعذذد مذذرور مذذراج رذذدويا خذذال  موةذذم النمذذو 3بجرحذذة مرفلذذة البزهرذذر .بذذم بعشذذر  فيذذن ال
خمةة نباباج ب ور  عشذوائية مذ  المذرزس  الوةذطرر  لكذن وفذد  بجرسبيذة لبيذدرر المةذافة الورقيذة للنبذاج  أختجللزن  

قذذرص  21، وتلذذ  بثخذذت األقذذراصبذذم فةذذا  المةذذافة الورقيذذة بطرسيذذة  إت .األوراقوبركرذذز الزنذذ  ونةذذبة البوباةذذروم اذذس 
اذر  كهرحذائس  فذد  اذسكذال  علذى  واألقذراص األوراقالنبابذاج الخمةذة يذم جففذج  أوراقورقذة مذ   21م مذ  م 32 بيطر

 :األبيةولفر  يباج الوز  وأخت وزنها الجاو يم قدرج المةافة الورقية باةبخدام المعادلة  Oم01وعلى درجه فرار  

 
 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية ألرض التجربة قبل الزراعة. 1جدول 

 

 PH العمق)سم(
التوصيل 
 الكهربائي

النتروجين 
 الجاهز
 (1-)ملغم.كغم

الفسفور 

 الجاهز

 )ملغم.كغم-1(

 البوتاسيوم

 الجاهز

 )ملغم.كغم-1(

 الزنك الجاهز

 )ملغم.كغم-1(

المادة 

 العضويه

 )غم.كغم-1(

 مفصوالت التربة
 النسجة 

 طين غرين رمل

0-00 5.07 1..1 .0 11.7 1.0 0.70 17.5 000 7.0 110 
مزيجية 
 غرينية

00-10 5..1 1..0 05 ..0 .. 0..0 7.00 100 700 000 
مزيجية 
طينية 
 غرينية

 بغداد.-اجري التحليل في مختبرات وزارة العلوم والتكنولوجيا

فةذ  مذذا   micro-kjeldal Semi( باةذبخدام طرسيذة  1–كغذم  ملغذم.بذم بيذدرر بركرذز الزنذ  اذس األوراق   
 (62  بالطرسيذة البذس تكرهذا Flame Photometerجهذاز  باةذبخدام  البوباةروم اس األوراق ايدر  أما( 62تكذر اس  

أخذذتج عشذذر  نبابذذذاج ب ذذور  عشذذذوائية مذذ  المذذرزس  الوةذذذطرر  لكذذن وفذذذد   2/11/6112وعنذذد الف ذذاد الذذذتت بذذم اذذذس 
اليمذة الناميذة للنبذاج وكمعذد  للنبابذاج  إلذىبجرسبية  ليياس اربفان النباج  ةم( التت بم قياةه م  مةبو  ةطح البرحة 

النبابذذاج العشذذر  اذذس اذذر  كهرحذذائس وعلذذى درجذذة فذذرار  العشذذر  كمذذا بذذم فةذذا  الذذوز  الجذذاو للنبذذاج  فذذم( بعذذد بجفرذذ  
جتور النبابذاج  بم ففر ففر  دائرسة فو   إتطو  الجتر ةم( ولفر  يباج الوز  يم اخت معدلها ،وكتل  قيس   Oم21

 المةافة الورقية للنباج الوافد  دةم6( =
 الوز  الجاو ألوراق النباج الوافد

قرص 01مةافة ×   
قرص 01الوز  الجاو لذ   
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مذذ  جذذتور افلذذ  المفا ذذرن الفيليذذة ومنهذذا نبذذاج اذذو   %02ةذذم  ا  11وعلذذى عمذذق اكيذذر مذذ  العشذذر آنفذذة الذذتكر 
ضذذم  هذتا العمذق( وبعذذد تلذ  بذم قلعهذذا مذ  البرحذة وفةذذلها جرذدا بالمذاء يذذم قذيس طذو  الجذذتر الذرئيس لكذذن ال ذويا بيذ  

فا ن بتور النباج  فم( بم فةابه ع  طرسذق جمذ  بذتور النبابذاج العشذر  يذم وزنذج اذس  أما. (3منها يم اخت معدلها 
وايذا لب ذميم اليطاعذاج العشذوائية الكاملذة مرذزا  فةذاس وبعذد تلذ  اخذت معذدلها. بذم بفلرذن بيانذاج ال ذفاج المدروةذة 

للميارنذذة بذذر  المبوةذذطاج الفةذذابية عنذذد مةذذبو   .L.S.Dباةذذبخدام اخببذذار اقذذن اذذرق معنذذوت  ،المنشذذية األلذذواحببربرذذ  
  (.2  1.12افبما  

 النتائج والمناقشة
 )سم(:ارتفاع النبات 

اعلذى  أعطذجقذد ( 3-.لبذرZnملغذم 01 للزن  النباباج المرشوشة بالبركرز العالس  إ  5 الجدو نبائ   أ هرج
 2.01و 3.33وحنةذبة زسذاد  بلغذج  األخذر  ةم مبفوقة  بتل  معنويا  على البراكرز  350.13مبوة  اربفان النباج بلغ

. ويعذود ةذب  بذثيرر الزنذ  اذس هذت  ومعاملة الميارنة علذى البذوالس 3-.لبرZnملغم  11و 01قياةا بالبراكرز  %0.53و
( (IAAاةذد والذتت ربكذو  منذه هرمذو  النمذو انذدو  اةذب  Tryptophan األمرنذسدور  اس بكوس  الفام   إلىال فة 

مذذ   ببفذذقهذذت  النبرجذذة و خاليذذا الةذذاق والبذذس بذذنعكس اذذس زسذذاد  اربفذذان النبذذاج.  ومنهذذا( 29الضذذرورت اةذذبطالة الخاليذذا 
 .(41و 38و 33و 0و 3 نبائ  

تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط ارتفاع النبات)سم( لمحصول  2 جدول
 2102فول الصويا لعام 

 
 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

 (1-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
متوسط 
 0. 10 00 0 مالبوتاسيو

0 333.11 115.00 115.5 113.25 114.44 
00 121.25 112.62 123.62 110.25 116.94 
00 125.00 125.50 115.25 144.75 127.62 
120 114.62 128.50 134.62 141.00 129.69 

 355.30 127.31 122.25 120.41 118.72 متوسط الزنك
L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn 
 

8.801 3.594 10.282 

 
أعلذذى مبوةذذ  بلذذغ  أعطذذجقذذد  3-.هذذذKكغذذم351النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو   إ  أيضذذا  رببذذر  مذذ  الجذذدو  كمذذا 

ةذم( برنمذا كذا  ااخذبالو معنويذا مذ  350.05  3-.هذذKكغذم 01ةم ولم بخبل  معنويا ع  نبابذاج المةذبو  350.00
مبوةذذذ  اربفذذذان النبذذذاج بلذذذذغ  أوطذذذثةذذذم( ونبابذذذاج الميارنذذذذة البذذذس ةذذذجلج 330.03 3-.هذذذذKكغذذذم 31نبابذذذاج المةذذذبو  
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والمباشذذذر اذذذس بففرذذذز الخاليذذذا علذذذى  اإلرجذذذابسدور البوباةذذذروم  إلذذذىةذذذم.ا  الزسذذذاد  اذذذس اربفذذذان النبذذذاج برجذذذ  333.33
افبياجهذا اذس  أمذاك  إلذىالمذواد الم ذنعة  نيناانيةام وااةبطالة وباألخص الخاليا المرةبيمية كتل  له دور هام اس 

 1كذذن مذذ   هذذت  النبرجذذة مذذ  نبذذائ  بفذذوث  وببفذذق  زسذذاد  اذذس النمذذو ومنهذذا اربفذذان النبذذاج. النبذذاج ومذذا رذذنعكس عليذذه مذذ
 (.39و 34و 32و 35و

المةذذمد   فييذذج النبابذذاج ، إتاكرذذز الزنذذ  ومةذذبوياج البوباةذذروممعنويذذة البذذداخن بذذر  بر  (5 سوضذذح الجذذدو  و  
ةذم ولذم  333.02مبوةذ  اربفذان النبذاج بلذغ اعلذى  3-.لبذرZnملغذم 01والمرشوشة بالبركرز 3-.هذKكغم 01 بالمةبو  

 3-لبذذذر .Znملغذذذم 01و 01والمرشوشذذذة بذذذالبركرزس   3-.هذذذذKكغذذذم 351بخبلذذذ  معنويذذذا عذذذ  النبابذذذاج المةذذذمد  بالمةذذذبو  

وحزسذذاد  بلغذذج  األخذذر  ةذذم( علذذى البذذوالس، برنمذذا كذذا  ااخذذبالو معنويذذا مذذ  معذذامالج البذذداخن  00333.و 313.05 
 أعطذجالبذس  3-.لبذرZnملغم 11والمرشوشة بالبركرز  3-.هذKكغم 31اج المةمد  بالمةبو  ع  النباب%50.21نةببها 

 ةم.  335.05اقن مبوة  لهت  ال فة بلغ 

 (:1-.نبات 2المساحة الورقية )دسم

بذذثعلى مبوةذذ  لل ذذفة بلذذغ  معنويذذا   1-.لبذذرZnملغذذم 21بفذذوق نبابذذاج البركرذذز  إلذذى 2بشذذرر نبذذائ  الجذذدو       
 1-.لبذرZnملغم  21و 11قياةا بنباباج البراكرز  %11121و11161و 0120وحنةبة زساد  بلغج  1-.نباج6دةم 61212

هذت  المعذذامالج اخبلفذج ايمذذا  إ ، كمذذا  1-.نبذاج6دةذذم 1.111مبوةذ  لل ذذفة بلذغ  أوطذذثومعاملذة الميارنذة البذذس ةذجلج 
( 6الجذدو  زسذاد  اربفذان النبذاج   دور  اذس إلذىةب  زساد  المةذافة الورقيذة بزسذاد  براكرذز الزنذ  يعذود  إ برنها معنويا . 

بالنباج اضال ع  دور  الهام اذس بكذوس   األوراقزساد  عدد عم اس النباج، مما رنعكس تل  اس وبالبالس زساد  عدد البرا 
الس زسذذاد  المةذذافة الورقيذذة للنبذذاج. جذذاءج هذذت  النبرجذذة ( الضذذرورت اةذذبطالة خاليذذا الورقذذة وبالبذذIAAهرمذذو  النمذذو 

 .و 2و 2مبماشية مذ  نبذائ  اخذرس  أوضذفوا البذثيرر اارجذابس للزنذ  اذس المةذافة الورقيذة ولمفا ذرن فيليذة مخبلفذة  
 .(38و

 أعطذذذىجميذذذ  مةذذذبوياج البوباةذذذروم اخبلفذذذج معنويذذذا ايمذذذا برنهذذذا اذذذس هذذذت  ال ذذذفة، وقذذذد  إ  1 بذذذر  الجذذذدو ر 
 33.30و 30.00وازداد معنويذذا وحنةذذبة بلغذذج  3-.نبذذاج5دةذذم  550.1بلذذغ معذذد   اعلذذى 3-.هذذذKكغذذم  351المةذذبو  

بلذذغ مبوةذذ  لل ذذفة  أوطذذثةذذجلج  س( البذذ0Kومعاملذذة الميارنذذة   3-.هذذذKكغذذم  31و 01قياةذذا بالمةذذبوياج  %11.01و
 أمذاك  إلذىب ذنيعها  أمذاك علذى زسذاد  انبيذا  نذواب  البميرذن الضذوئس مذ   البوباةذروم يعمذن إ .  3-.نبذاج5دةم  303.3

وزسذذاد  انيةذذام واةذذبطالة  األوراقممذذا رذذنعكس تلذذ  اذذس زسذذاد  عذذدد  األوراقافبياجهذذا اذذس النبذذاج وخ و ذذا  مواقذذ  نشذذوء 
را  معنويذذذا  إلضذذذااة بذذذثير أخذذذر  بفذذذوث  واذذذس هذذذتا الةذذذياق وجذذذدج للنبذذذاج.زسذذذاد  المةذذذافة الورقيذذذة  الورقذذذة وبالبذذذالسخاليذذذا 

بذذذر  البوباةذذذروم والزنذذذ  معنويذذذا  اذذذس ايذذذر البذذذداخن  (.36و 51و 0و 1 للنبذذذاج البوباةذذذروم اذذذس زسذذذاد  المةذذذافة الورقيذذذة 
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تاج البغتيذذة بذذالبركرز العذذالس  3-.هذذذKكغذذم  351فييذذج النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو   إت .(1المةذذافة الورقيذذة  الجذذدو 
ولذم بخبلذ  معنويذا عذ  النبابذاج  3-.نبذاج5دةم 530.0( اعلى مبوة  للمةافة الورقية بلغ  3-.لبرZnملغم01للزن   

( اذذذس فذذذر  كذذذا  3-.نبذذذاج5دةذذذم510.0  3-.لبذذذرZnملغذذذم 01المةذذذمد  بمةذذذبو  البوباةذذذروم نفةذذذه والمرشوشذذذة بذذذالبركرز 
 فرذر 3-.هذذKكغذم  01مةذبو  والبس ةجلج ارهذا النبابذاج المةذمد  بال األخر  ااخبالو معنويا  م  معامالج البداخن 
 .3-.نباج5دةم320.2المرشوشة بالزن  اقن مبوة  لل فة بلغ 

تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط المساحة  2جدول 
 2102( لمحصول فول الصويا لعام 0-.نبات2الورقية)دسم

 (0-وزن النبات الجاف)غم.نبات

معنويا بثعلى مبوة  لوز  النباج  3-.لبرZnملغم01بفوق نباباج البركرز  إلى( 3يشرر الجدو        
 11و 01قياةا بنباباج البراكرز  %30.05و 0.01و 0.05وحنةبة زساد  بلغج  3-فم.نباج311.0 بلغ الجاو
  إعلى البوالس.  (3-فم.نباج131.3مبوة  لل فة   ةجلج أوطثالبس  (Zn0ومعاملة الميارنة   3-.لبرZnملغم

 ( ومةافبه الورقية5الجدو  دور  اس زساد  اربفان النباج   إلىب ضااة الزن  يعود ةب  زساد  الوز  الجاو للنباج 
( ATPالطاقة   إنباجعنه زساد  اس  ( وبالبالس زساد  كفاء  النباج اس اعبرا  الضوء والتت رنعكس1  الجدو 

مركباج عضوية البس رنجم عنها زساد  الوز  الجاو  إلى( 2CO( الضرورسبا  اخبزا   NADPH2والعامن المخبز  
الفروية اس الخلية النبابية البس بدورها بعرد بجهرز  األفشيةللنباج. اضال ع  دور  الفعا  اس بناء وفروية وو ائ  

( با  نيص 35  المجا  بر زساد  اس الوز  الجاو للنباج. واس هتا  تل  م ( وما ربرب  ع  31  اللفاء بالةكروز
اعبمادا  على درجة نيص  %01-21الزن  اس النباج ريب  عملية البميرن الضوئس بنة  كبرر  جدا ببراوح بر  

إلضااة  اإلرجابسالبثيرر  أخر   برنج نبائ  بفوث الجاو. كماالعن ر وهتا رنجم عنه انخفا  كبرر اس وز  النباج 
  (.39و 0الزن  اس الوز  الجاو للنباج  

 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

متوسط  (1-.لترZnالزنك )ملغمتراكيز 
 0. 10 00 0 البوتاسيوم

0 110.1 119.1 100.0 113.0 1.1.0 

00 190.3 222.1 219.3 103.0 201.0 

00 100.0 112.1 219.2 220.0 191.0 

120 203.0 220.. 230.1 209.0 229.0 

 199.0 200.0 211.0 190.1 101.1 متوسط الزنك

L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn 
 

0.31 1.10 12.30 
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أعلى مبوة  لوز   أعطجقد  3-.هذKكغم351النباباج المةمد  بالمةبو   إ ( 3الجدو    ربضح م  
( 3-فم.نباج105.3  3-.هذKكغم 01ولم بخبل  معنويا ع  نباباج المةبو   3-فم.نباج310.0النباج الجاو  بلغ 

( ونباباج الميارنة البس ةجلج 3-فم.نباج100.0  3-.هذKكغم 31كا  ااخبالو معنويا م  نباباج المةبو   برنما
 إلى  أد ( 0 الجدو  األوراق.ا  زساد  نةبة البوباةروم اس 3-فم.نباج503.0مبوة  لوز  النباج الجاو بلغ  أوطث

 01( كما له دور بنشيطس ألكير م  55  األوراق( كتل  له دور اس بثخرر شرخوخة 3زساد  مةافة الورقة  الجدو 
البميرن الضوئس، اضال ع  انه عن ر ضرورت لفبح اليغور وبالبالس زساد  نشاط عملية البميرن  إنزسماجومنها  إنزسم

 بثيرر  على اانبيا  ناب  ع  إ وزساد  انبيا  نواب  البميرن خارج مناطق البميرن، وسبدو  2COالضوئس وم  يم بميرن 
( كن تل  ي   اس زساد  الوز  الجاو 55الضرورت لبفمرن نواب  البميرن اس اللفاء   ATPذبكوس  الكيرر م  ال

روضح الجدو  ان  التكر معنوية البداخن بر  براكرز  .(30و 30و 31و 0نبائ    ابفيج هت  النبرجة م للنباج. 
 01و المرشوشة بالبركرز  3-.هذKكغم 01 ةبو  فييج النباباج المةمد  بالم البوباةروم، إتالزن  ومةبوياج 

وحزساد   األخر  بمعامالج البداخن  ميارنة 3-فم.نباج321.0اعلى مبوة  لوز  النباج الجاو بلغ  3-.لبرZnملغم
اقن مبوة  لهت  ال فة بلغ  أعطج( البس K0ZN0ع  نباباج الميارنة لكال العن رس  %02بلغج نةببها  معنوية
 .3-فم.نباج532.1

النبات الجاف  وزن  تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط 4 دولج
 2102( لمحصول فول الصويا لعام 0-)غم.نبات

 
 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

 (1-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
متوسط 
 0. 10 00 0 البوتاسيوم

0 200.3 309.0 329.9 290.2 290.1 

00 300.2 023.0 030.0 309.1 3.0.. 

00 339.1 301.3 020.1 003.0 392.1 

120 031.0 3.0.0 010.0 010.. 009.9 

 310.0 310.9 ..000 310.0 300.1 متوسط الزنك

L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn 
 

21.10 10.01 3..19 

 
 طول الجذر)سم(:

اعلذذذى مبوةذذذ  لطذذذو   أعطذذذىقذذذد  3-.لبذذذرZnملغذذذم 01الزنذذذ  بذذذالبركرز  إضذذذااة إ ( 2ربضذذذح مذذذ  الجذذذدو   
ااخذذبالو كذذا   إ ةذذم( فرذذر 50.01  3-.لبذذرZnملغذذم 11ةذذم ولذذم رخبلذذ  معنويذذا  عذذ  البركرذذز  11.03الجذذتر بلذذغ 

 اقذذن مبوةذذ  لطذذو  الجذذتر بلذذغ أعطذذجةذذم( ومعاملذذة الميارنذذة البذذس  50.50  3-.لبذذرZnملغذذم 01معنويذذا مذذ  البركرذذز 
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والبذس رذنعكس عنهذا زسذاد  اذس  (1زساد  المةافة الورقية  الجدو دور الزن  اس  إلىهت  الزساد  بعز   إ  ةم. 50.23
( وبالبالس مةاهمة المجمون الخضرت بيدر اكبر م  الغذتاء الم ذن  لبغتيذة 3منبجاج عملية البميرن الضوئس  الجدو 

الجذذتر لزسذذاد  انيةذذام واةذذبطالة خاليذذا ، ات يعبمذذد الجذذتر اذذس فذذتاء  الذذالزم لعمليذذة البذذنفس وحنذذاء الخاليذذا علذذى منبجذذاج 
 IAAاضذذال عذذ  دور الزنذذ  اذذس بكذذوس  هرمذذو  النمذذو  (55و 3س اذذس الجذذزء الخضذذرت للنبذذاج  عمليذذة البميرذذن الضذذوئ

 الضرورت اةبطالة خاليا النباج ومنها خاليا الجتر.

 أعطذذذى إت، اايبهذذذا زسذذذاد  اذذذس مبوةذذذ  طذذذو  الجذذذترزسذذذاد  مةذذذبوياج البوباةذذذروم ر  إ ( 2رببذذذر  مذذذ  الجذذذدو  
 01ةذم ولذم رخبلذ  معنويذا عذ  المةذبو   13.01( اعلذى مبوةذ  بلذغ 3-هذذ .K كغم 351  المةبو  العالس للبوباةروم

ةذم( ومعاملذة الميارنذة البذس  50.13  3-.هذذKكغذم 31ةم( فرذر انذه اخبلذ  معنويذا عذ  المةذبو  50.00  3-.هذKكغم
 أنفذذا  البذذس تكذذرج  األةذذبا نفذذس  إلذذىةذذب  هذذت  الزسذذاد  بعذذز   إ ةذذم.  50.03ةذذجلج اقذذن مبوةذذ  لطذذو  الجذذتر بلذذغ 

         311المةذذذذبو  العذذذذالس للبوباةذذذذروم   إ ( اللذذذذتا  وجذذذذدا 30ببذذذذثيرر الزنذذذذ . ابفيذذذذج هذذذذت  النبرجذذذذة مذذذذ  فةذذذذر  ووهرذذذذ   
( البذس K0عذ  معاملذة الميارنذة   %01.50أعلى مبوة  لطو  الجذتر وحزسذاد  بلغذج نةذببها  أعطى( قد 3-هذ .K كغم

 أوطث معد  لبل  ال فة. أعطج

مبماشذذية علذذى  إنهذذالطذذو  الجذذتر ببذذثيرر عن ذذرت الزنذذ  والبوباةذذروم يالفذذ   ومذذ  خذذال  مالف ذذة النبذذائ  
العوامذن  إ (. واذس هذتا المجذا  وجذد 3و 1 ،5 العموم م  بثيرر هتر  العن رس  اس  فاج النمو الخضرت  الجداو 

الجذذتور لهذذا  إلذذىالبرئيذذة الموجذذود  اذذوق ةذذطح البرحذذة المذذؤير  اذذس نمذذو المجمذذون الخضذذرت وخا ذذة انبيذذا  الكرحوهرذذدراج 
بذثيرر كبرذر اذذس نمذو الجذتر كعوامذذن برئذة الجذذتور ميذن الرطوبذة ودرجذذة الفذرار  ومةذبوياج العنا ذذر الغتائيذة والمركبذذاج 

ال ذروو البذس بيلذن مذ  عمليذة البميرذن  إ  إلذى األخذرالذبع   وأشذار(، 55الةامة وضغ  البرحذة والعوامذن البرولوجيذة 
الخضرسة للنبذاج، وبفذج ميذن هذت  ال ذروو بذزداد  األجزاءمو الجتر اكير م  الخضراء ةبيب  ن األنةجةالضوئس اس 

نمذذو الجذذتور عبذذار  عذذ    أ إلذذى( 31  رشذذاأ(، واذذس الةذذياق تابذذه 53المجمذذون الجذذترت   إلذذىنةذذبة المجمذذون الخضذذرت 
جذذذة بذذذوار المذذذاء العليذذذا مذذذ  النبذذذاج، وبالميابذذذن اذذذث  در  األجذذذزاءةلةذذذله مذذذ  مرافذذذن النمذذذو المبداخلذذذة والمبواايذذذة مذذذ  نمذذذو 

 (.3والعنا ر الالزمة لنمو النباج بعبمد ب ور  مباشر  على مد  بوة  الجتر وبعميه اس البرحة  

المةذبو  العذالس لكذال العن ذرس   إضااةاعلى مبوة  لطو  الجتر قد بفيق م   إ  0رببر  م  الجدو   
وحزسذذاد  معنويذذة  األخذذر  ةذذم قياةذذا بمعذذامالج البذذداخن 13.02( والذذتت بلذذغ 3-.لبذذرZnملغذذم 01+  3-.هذذذKكغذذم 351 

ةذذم( والمعاملذذة المةذذمد  بالمةذذبو   51.05  عذذ  معاملذذة الميارنذذة لكذذال العن ذذرس  %30.01و 33.00بلغذذج نةذذببها 
 اقن مبوة  لبل  ال فة. أعطيااللتا   ةم( 51.05  3-.لبرZnملغم 01والمرشوشة بالبركرز  3-.هذKكغم 31
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تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط طول الجذر)سم( لمحصول  5جدول 
 .2102فول الصويا لعام 

 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

متوسط  (0-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
 01 01 21 1 البوتاسيوم

0 23.92 26.25 30.37 26.02 26.64 
00 26.75 32.25 30.62 23.62 28.31 
00 25.35 31.23 30.50 28.75 28.96 
120 30.12 29.87 32.15 34.65 31.70 

 28.90 28.26 30.91 29.90 26.54 متوسط الزنك
L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn  
2.852 2.521 5.120 

 
 مادة جافة(  1-. كغمZnملغمتركيز الزنك في األوراق )

ب عطائهذا اعلذى مبوةذ  لل ذفة  3-.لبذرZnملغذم 01 بفذوق النبابذاج المرشوشذة بذالبركرز إلذى( 0يشرر الجدو  
 3-.لبذذذرZnملغذذذم 01 مذذذاد  جااذذذة ولذذذم بخبلذذذ  معنويذذذا عذذذ  النبابذذذاج المرشوشذذذة بذذذالبركرز 1-كغذذذم .Znملغذذذم352.0بلذذذغ 
 11بذذذذالبركرزقياةذذذذا  %11.32و 53.33اذذذذس فذذذذر  بفوقذذذذج معنويذذذذا وحنةذذذذبة زسذذذذاد  بلغذذذذج  (،3-.كغذذذذمZnملغذذذذم 351.5 

كمذذا بفذذذوق ، 1-. كغذذمZnملغذذذم  03.3مبوةذذ  لل ذذفة بلذذغ أوطذذذث( البذذس ةذذجلج Zn0ومعاملذذة الميارنذذذة  3-.لبذذرZnملغذذم
 تر  لذذذم رخبلفذذذا عذذذ  لذذذال 3-.لبذذذرZnملغذذذم 11معنويذذذا علذذذى نبابذذذاج الميارنذذذة ونبابذذذاج البركرذذذز 3-.لبذذذرZnملغذذذم 01البركرذذذز

زسذاد  الكميذة الممب ذة منذه  إلىأ  ةب  زساد  بركرز الزن  اس األوراق بزساد  مةبو  أضاابه قد يعود بعضهما معنويا.
( وبالبذذالس زسذذاد  الةذذطح المعذذر  1اذذس زسذذاد  المةذذافة الورقيذذة  الجذذدو  اإلرجذذابساضذذال عذذ  دور الزنذذ   األوراقاذذس 

اضذال عذ  دور العن ذر  وراق  بركرذز  اذس االلر  والتت رنعكس اس زساد  الكمية الممب ة م  العن ر وم  يذم زسذاد
يةذاهم اذس زسذاد  الكميذة الممب ذة مذ  العنا ذر المغتيذة اذس البرحذة  األخذر( الذتت هذو 2اس زساد  طو  الجتر  الجذدو 

 (.  0و 0  . وجاءج هت  النبرجة مبماشية م  نبائ ومنها عن ر الزن 

زساد  مةبوياج الةماد البوباةس  أ  هنا  زساد  اس بركرز الزن  باألوراق م  0 أ هرج نبائ  الجدو    
ماد   1-. كغمملغم 125.2والتت بلغ  (1-. هذKكغم  120أعلى مبوة  عند المةبو  العالس للبوباةروم   إلىلي ن 
م  بيية  معنويا  ، فرر أ  ااخبالو كا  1-. هذKكغم  80، ولم رخبل  هتا المةبو  معنويا  ع  المةبو  جااة

ومعاملة الميارنة    1-. هذKكغم 31على البوالس قياةا بالمةبو   %52.02و30.33المعامالج وحنةبة زساد  بلغج 
 إضااةأ  زساد  بركرز الزن  بزساد  مةبو   ماد  جااة. 1-. كغمملغم 00.3مبوة  لل فة بلغ  أوطثالبس ةجلج 

( وهتا رنعكس اس زساد  الةطح 1اس زساد  المةافة الورقية  الجدو  اإلرجابسالبوباةروم يعود إلى دور البوباةروم 
المعر  للر  وبالبالس يكو  امب اص عن ر الزن  أكير م  قبن األوراق ارنعكس تل  اس زساد  بركرز  اس 
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 أوراقها( كانج بمبل  اعلى نةبة للبوباةروم اس 3-.هذkكغم035نباباج المةبو  العالس للبوباةروم   أ كما  األوراق،
ع   وهتا رحما يففز هت  النباباج لزساد  امب اص الزن  (2وكتل  اعلى مبوة  لطور الجتر  الجدو (0 الجدو 
دور البوباةروم اس  إلىباإلضااة   بر  العن رس  األمينفالة البواز  الغتائس  إلىللو و   والبرحة  األوراقطرسق 
فاتية أفشية خاليا نةر  الورقة م  خال   بن يم األس الهردروجرنس والبرئة البنااتية داخن الخاليا مما رنعكس زساد  ن

 (.42و 32و 55اس زساد  انبيا  المغتياج  

ملغم )األوراق تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط تركيز الزنك في  0 جدول
 2102مادة جافة( لمحصول فول الصويا لعام  1-. كغم

 
 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

متوسط  (1-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
 0. 10 00 0 البوتاسيوم

0 02.1 01.1 315.1 331.2 00.3 
00 02.2 02.1 331.2 310.5 310.0 
00 310.1 351.1 330.2 331.2 333.2 
120 01.5 310.1 301.1 333.2 352.5 

 333.0 352.0 351.5 311.2 03.3 متوسط الزنك
L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn 
 

10.03 11.11 22.0. 

 أعطذذذج( معنويذذذة البذذذداخن بذذذر  البةذذذمرد البوباةذذذس والبغتيذذذة الورقيذذذة بالزنذذذ ، فرذذذث 0برنذذذج نبذذذائ  الجذذذدو    
اعلذذى مبوةذذ  لل ذذفة بلذذغ  3-.لبذذرZnملغذذم 01والمرشوشذذة بذذالبركرز  3-هذذذ .Kكغذذم 351النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو  

مذاد  جااذة ولذم بخبلذ  معنويذا عذ  النبابذاج المةذمد  بذنفس المةذبو  مذ  البوباةذروم والمرشوشذذة  1-. كغذمملغذم 301.1
( اذذذس فذذذر  كذذذا  ااخذذذبالو معنويذذذا مذذذ  بييذذذة معذذذامالج البذذذداخن 1-. كغذذذمملغذذذم 333.2  3-.لبذذذرZnملغذذذم 01بذذذالبركرز 
بالزنذذ   فرذذر المرشوشذذة 3-.هذذذK كغذذم 31قياةذذا بالنبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو   %00.31 وحنةذذبة زسذذاد  بلغذذج األخذذر  

 Zn0 1-. كغمملغم 02.2مبوة  لل فة بلغ أوطث( البس ةجلج. 

 (:0-غم.كغمنسبة البوتاسيوم في األوراق )

بذذذثعلى مبوةذذذ  لنةذذذبة  3-.لبذذذرZnملغذذذم01بفذذذوق النبابذذذاج المرشوشذذذة بذذذالبركرز  إلذذذى 0 بشذذذرر نبذذذائ  الجذذذدو 
 31.0 5علذى بييذة المعذامالج وحنةذبة زسذاد  بلغذج  مبفوقذة بذتل  معنويذا3-فم.كغذم 33.00بلذغ األوراقالبوباةذروم اذس 

أ  زساد  نةبة البوباةروم اس األوراق  .على البوالس ومعاملة الميارنة 3-.لبرZnملغم 11و 01قياةا بالبراكرز  %0.1و
وبنشذذذي  عملربذذذس البنذذذاء  (30دور الزنذذذ  المهذذذم اذذذس بنشذذذي  العدرذذذد مذذذ  األنزسمذذذاج  إلذذذىبزسذذذاد  براكرذذذز الزنذذذ  قذذذد يعذذذز  

ممذا رذذنعكس علذى أنبذاج قذدر أكبذذر مذ  الطاقذة اذس خاليذذا النبذاج بةذبغن امب ذاص البوباةذذروم  (35الضذوئس والبذنفس 
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 أوراقهذا( كانذج مبفوقذة اذس بركرذز الزنذ  اذس 3-.لبذرZnملغذم01  األولىاضال ع  تل  اا  المعاملة  وزساد  بركرز  ارها
 األميذنفالذة البذواز  الغذتائس  إلذى( وهتا رحما يففز نباباج هت  المعاملة لزساد  امب اص البوباةروم للو ذو  0 جدو 

برنذذج وجذذود بذذثيرر معنذذوت للزنذذ  اذذس زسذذاد  نةذذبة  أخذذر  . جذذاءج هذذت  النبرجذذة مبماشذذية مذذ  نبذذائ  بفذذوث بذذر  العن ذذرس 
 (.0و 0  األوراقالبوباةروم اس 

بفذذوق  إلذذى 0 ، ابشذذرر نبذذائ  الجذذدو األوراقبالنةذذبة لبذذثيرر الةذذماد البوباةذذس اذذس نةذذبة البوباةذذروم اذذس  أمذذا 
( وحنةذذبة 3-فم.كغذذم 33.02ب عطائهذذا اعلذذى مبوةذذ  لل ذذفة  معنويذذا  3-هذذذ .Kكغذذم 351النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو  
( K0ومعاملذة الميارنذة  3-.هذذKكغذم 31و 01 سر قياةذا بالمةذبو  %31.55و 12.3و 002.زساد  بلغذج وعلذى البذوالس 

معنويذذا عذذ   3-.هذذذKكغذذم 01و 31كمذذا اخبلذذ  المةذذبوسر   3-فم.كغذذم 31.00البذذس ةذذجلج ادنذذى مبوةذذ  لل ذذفة بلذذغ
أ  زسذذاد  نةذذبة البوباةذذروم اذذس أوراق النبابذذاج بزسذذاد   ا معنويذذا.( فرذذر انهمذذا لذذم رخبلفذذا عذذ  بعضذذهمK0معاملذذة الميارنذذة 

( 2الجذدو   الجذتر اضذال عذ  زسذاد  طذو   جذتورمةبو  إضاابه ررج  إلى زساد  جاهزسبه بمفلو  البرحة اس منطيذة ال
 1هذت  النبرجذة مذ  نبذائ    بماشذجوبالبالس زساد  امب ا ه م  قبن النباج والبس انعكةج اس را  نةببه اس األوراق. 

 (. 36و 31و 0و

النبابذذاج المةذذذمد   أعطذذذج إت ،ةذذبوياج البوباةذذروم وبراكرذذذز الزنذذ معنويذذذة البذذداخن بذذذر  م 0روضذذح الجذذدو   
ولذذم  3-فذذم .كغذم35.02اعلذى مبوةذذ  لل ذفة بلذغ  3-.لبذرZnملغذذم 01والمرشوشذة بذالبركرز 3-.هذذذKكغذم 351بالمةذبو  

فذذم  35.01 3-.لبذذرZnملغذذم 01والمرشوشذذة بذذالبركرز 3-.هذذذKكغذذم 01بخبلذذ  معنويذذا عذذ  النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو  
قياةذذا بالنبابذذاج  %50.00وحنةذذبة زسذذاد  بلغذذج  األخذذر  برنمذذا كذذا  ااخذذبالو معنويذذا مذذ  معذذامالج البذذداخن (  3-.كغذذم

 0.00اقذن مبوةذ  لل ذفة بلذغ  أعطذجالبذس  3-.لبذرZnغذممل 11والمرشوشة بالبركرز 3-.هذKكغم 01المةمد  بالمةبو  
    .3-فم .كغم

تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في متوسط نسبة البوتاسيوم في  2 جدول
 2102( لمحصول فول الصويا لعام 0-غم.كغم)األوراق

 
 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

متوسط  (1-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
 البوتاسيوم

0 00 10 .0 

0 31.30 31.10 31.05 33.11 31.00 
00 33.11 31.05 33.05 33.31 33.50 
00 33.12 0.00 31.35 35.01 33.33 
120 33.31 33.35 35.02 33.15 33.02 

 3.30 33.00 33.32 31.00 31.00 متوسط الزنك
L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn  
0.31. 0.210 0.030 
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 حاصل بذور النبات)غم(:

( قذذد بفوقذذج معنويذذا علذذى 3-.لبذذرZnملغذذم01و 01و 11جميذذ  براكرذذز الزنذذ    إ  0\رببذذر  مذذ  الجذذدو   
 01و 01علذذذى البذذذوالس ولذذذم رخبلذذذ  البركرذذذزس   %15.51و %13.03و %55نبابذذذاج الميارنذذذة وحنةذذذ  زسذذذاد  بلغذذذج 

 فرر انهمذا اخبلفذا معنويذا عذ  البركرذز البوالس( على 3-فم.نباج 02.02و 00.21ع  بعضها معنويا    3-.لبرZnملغم
 01بفذوق البركرذزس   إ علذى البذوالس.  %0.10و 0.01( وحنةبة زساد  بلغج 3-فم. نباج05.02  3-.لبرZnملغم 11
( انعكةذذج اذذس زسذذاد  فا ذذن 3و 1 الجذذدولر   اذذس  ذذفبس المةذذافة الورقيذذة ووز  النبذذاج الجذذاو 3-.لبذذرZnملغذذم 01و

 (.52و 30و 30و 31ابفيج هت  النبرجة م  نبائ    بتور النباج الوافد.

اعلذذى مبوةذذ  لفا ذذن  أعطذذجقذذد  3-.هKكغذذم351النبابذذاج المةذذمد  بالمةذذبو   إ  0رببذذر  مذذ  الجذذدو   
فم( برنما بفوقج معنويا 00.13  3-ه .Kكغم 01فم ولم ببفوق معنويا على نباباج المةبو  01.51بتور النباج بلغ 

فذم( ونبابذاج الميارنذة البذس  00.51  3-.هKكغذم 31قياةذا بنبابذاج المةذبو   %35.25و  2.50وحنةبة زساد  بلغج 
جميذذ  مةذذبوياج البوباةذذروم قذذد  إ فذذم( كمذذا رببذذر  مذذ  الجذذدو   20.50مبوةذذ  لفا ذذن بذذتور النبذذاج   أوطذذثةذذجلج 

اذذس المةذذافة الورقيذذة ووز  النبذذاج الجذذاو  3-ه .Kكغذذم 351بفذذوق المعاملذذة  إ  .فوقذذج معنويذذا علذذى معاملذذة الميارنذذةب
اذذذس زسذذذاد   إرجابذذذا( انعكةذذذج 0و 0 الجذذذدولر   أوراقهذذذا( واذذذس بركرذذذز عن ذذذرت الزنذذذ  والبوباةذذذروم اذذذس 3و 1 الجذذذدولر 

س زسذذاد  وز  الذذدور المعنذذوت للبوباةذذروم اذذ إلذذى أخذذر  فا ذذن بذذتور النبذذاج الوافذذد. واذذس هذذتا الةذذياق أشذذارج دراةذذاج 
 3-.هKكغذذذذذم 351 النبابذذذذذاج المةذذذذذمد  بالمةذذذذذبو   إ  0ربضذذذذذح مذذذذذ  الجذذذذذدو   (.53و 30و 31البذذذذذتور اذذذذذس النبذذذذذاج  

وبفوقذذذج معنويذذذا علذذذى جميذذذ  فذذذم  00.31اعلذذذى مبوةذذذ  لل ذذذفة بلذذذغ  أعطذذذج 3-.لبذذذرZnملغذذذم01والمرشوشذذذة بذذذالبركرز 
قياةذا بنبابذاج الميارنذة للبوباةذروم والزنذ  البذس ةذجلج اقذن  %333.01وحنةذبة زسذاد  بلغذج  األخر  معامالج البداخن 
 فم.10.50مبوة  لل فة بلغ 

تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية بالزنك والتداخل بينهما في حاصل بذور النبات الواحد)غم(  8جدول 
 2102لمحصول فول الصويا لعام 

 
 مستويات
 البوتاسيوم

 (1-. هـ k)كغم

 (1-.لترZnتراكيز الزنك )ملغم
متوسط 
 0. 10 00 0 البوتاسيوم

0 10.50 01.10 00.01 00.11 20.50 
00 00.50 03.21 00.31 00.10 00.51 
00 03.32 03.31 05.01 05.01 00.13 
120 01.11 00.11 00.32 00.31 01.51 

 05.31 00.02 00.21 05.02 20.01 متوسط الزنك
L.S.D 
0.00 

K Zn K×zn 
 

3.000 2.100 0.002 
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 المصادر

 والنشر، جامعة. الماء اس فيا  النباج. مدررسة دار الكب  للطباعة 3003، رسا  عبد اللطر  ،افمد-3
 .235ن.ص:العراق.المو ن/

اةبجابة  نفر  م  او  ال ويا للبغتية الورقية بالبورو  والبةمرد  .5110، مفمود علس فةر  البدرانس، عماد-5
 .األنبارجامعة -ماجةبرر، قةم المفا رن الفيلية، كلية الزراعة النربروجرنس. رةالة

. بثيرر البةمرد النبروجرنس والفوةفابس والر  بالبوباةروم اس 2005 ،فةر  مهردت مفمد أةامة، الفلبوةس-1
كلية  –رةالة ماجةبرر. قةم المفا رن الفيلية   (.Glycine max L) . ويا فاج مف و  او  ال

 األنبار.جامعة  –الزراعة 
 فراوسبر   اس برحبر . اةبجابة  نفر  م  زهر  الشمس المزروعة 5131، ، اوزت مفة  علسالفمدانس-3

 .310-311(:5 2ن . مجلة ديالى للعلوم الزراعية، بالز  Sorghum Moench bicolor Lللبةمرد. 
. ب ميم وبفلرن البجار  الزراعية. مدررسة دار الكب  3001 ،، خاش  مفمود وعبد العزسز خل  اللهالراوت -2

 للطباعة والنشر. جامعة المو ن.
ورفد فامد  عو  هاشم علوا ، ةهاد ةعد يفرى اليزاز، عبدفانم مفمود  فةر ، امن، عباس جاةم الةاعدت-0

 جامعة مجلة (.(Cicerdarietinumوالبورو  اس نمو نباج الفمص.الزن   دور .5133، نا ر
 .502-500(:3 5 ،العلمية كرحالء

اس نمو وفا ن زهر   إضاابه. بثيرر مةبو  وم در الزن  وطرسية 5133،ال مردعس، لرث جبرر ةليما -0
 .األنبارجامعة -قةم البرحة. كلية الزراعة-الشمس المزروعة اس برحة  فراوية. رةالة ماجةبرر

اس  فاج النمو والفا ن  والبةمرد البوباةسبثيرر البغتية الورقية بالزن   .5133،، عالء عبد الغنسالعانس-0
 .األنبار جامعة-كلية الزراعة  ماجةبرر.ونوعربه ل نفر  م  التر  البيضاء. رةالة 

والةكرسة وبكنولوجربها. كلية  .المفا رن الزسبية5110، ، ايم  الشفات  ومها لطفس فدرد وسوة  نمرالعود -0
 .131-552جامعة دمشق.-الهندةة الزراعية

 الفا ن اس بالزن  الورقذذذذذية البغترذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة بثيرذذذذذذذذذذذذر .5133، خرحي  خل  وفمرد عباس جابر ، ياةرالعيةاوت -31
 .11-51(:5 35اعية العراقية، للبذذذذاقالء. مجلة العلوم الزر  هذذذذومكوناب

. اةبفداث زراعة او  ال ويا باليار  الةمراء كةالح لمنازلة 2007 ،والزراعة العالمية األفتية الفاو، من مة-33
 .401. رقم النشر  الغتائس األم  أوضانغتية وبفةر  ةوء الب

. بثيرر مةبوياج الةماد البوباةس والكيااة النبابية 5131، ، افمد جياد علس وعبد مةرحج افمد الجمرلسالفهد-35
-531(: 3 33 .للعلوم الزراعية األنبارعلى الفا ن ومكونابه اس  نفر  م  التر  ال فراء. مجلة 

550. 
اس نمو وفا ن  النبروجرنس والبوباةس. بثيرر مةبوياج م  الةماد 5135 ،مرو  ةلما  هال  المفمدت،-31

رةالة ماجةبرر. كلية الزراعة. جامعة  .(L.) Vigna radiata بركربر  ورايرر  لمف و  الما 
 .األنبار
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(، 15. المجلد  العرحية. الخرطوم. الكبا  الةنوت لإلف اءاج الزراعية 5135، العرحية للبنمية الزراعية المن مة-33
 .03ال ففة

 وفا ن نمو واس والماء الةماد اةبخدام كفاءبس اس البوباةروم دور .5131، عبد الله نجم افمد ،الموةوت -32
 .533-551 (:3 5 الزراعية، للعلوم الكواة ال فراء مجلة التر 

العالقة بر  نمو الجتر وفا ن الع فر ببثيرر ابراج الرت  .5131، ، لرنا علس وكرسمة مفمد وهر فةر -30
 .32-11(:1 33الزراعية العراقية ،ومةبوياج البوباةروم. مجلة العلوم 

 Vignaوالورقس بالبوباةروم اس نمو وفا ن اللوحياء  األرضس. بثيرر البةمرد 5110ممدوح. أوس، خررو-30
sinesis. ،35-21(:5 3مجلة ديالى للعلوم الزراعية. 

 .مجلة الكواة( (Vicia Faba L L .بالزنذذذذذذ  للر  الباقالء م   نفر  اةبجابة .5133ابراهيم. فمدت ،رائد-30
 .05-02(:3 1للعلوم الزراعية، 

 العنا ر ببع  الورقس للبةمرد ال ويا لفو  الفا ن ومكوناج فا ن اةبجابة .5135، مفمد فمد ، الح-30
 .130-110(:3 31 الزراعية، للعلوم األنبار مجلة ال غر .

.اةبجابة  نفر  م  التر  البيضاء 5135الله، بشرر فمد، ةامس نورت علس وفامد عبد اليادر عجاج. عبد-51
 .500-501(:3 31للعلوم الزراعية،  األنبارللبةمرد البوباةس والمةااة بر  الخطوط. مجلة 

البعليم  (. وزار اليانس  مبرجم المفا رن، الجزء إنباج. اهم 3000، ، فابم جبار وكرسمة مفمد وهرر عطية-53
 العالس والبفث العلمس، جامعة بغداد.
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