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ملخصال  

م  2020 –2019الزراعي للموسم وس جامعة تكريت /في محطة بحوث كلية الزراعة عاملية نفذت تجربة حقلية  

لمحصول الحنطة في  أمتصاص المغذياتفي ومصدر الزنك  تركيزو البوتاسيلدراسة تأثير مستويات مختلفة من 

( وحدة تجريبية نتجت من 60)(. تضمنت التجربة RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) جبسية ةترب

كبريتات  بصورة 1-هـ Kكغم (240 و061 و 08و 0بأربعة مستويات )يف أض بوتاسياألول السماد ال عاملينتوافيق 

والزنك  O2.7H4ZnSOأضيف من مصدرين هما كبريتات الزنك المعدني زنكي سماد الأنوالعامل الث البوتاسيوم

 1-معدني هــ Zn( كغم02 و 10بخمسة مستويات للسمادين هما بدون تسميد )المقارنة( و ) EDTA-Znالمخلبي 

الكمية زيادة معنوية في  إلىأدت  بوتاسيأضافة السماد ال أن أوضحت النتائج. 1-مخلبي هــ Zn( كغم02و  10و )

 بلغت كمية ممتصةأعلى ( 3K)أعطى المستوى فقد الممتصة لكل من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم والزنك 

 أنك زنكسماد ال أما .على التوالي 1-( مايكروغرام نبات386.99( و 1-ملغم نبات  )217.82 و 43.57و 249.85)

 N ملغم (220.28 و 41.77 و 192.51)بلغت كمية ممتصة ( أعلى 4Zn) المستوىفقد أعطى  ًمعنويا تأثيرا  له 

بين البوتاسيوم  كما أعطى التداخل  ،على التوالي 1-نبات Zn( مايكروغرام 393.04)و 1-نباتالسماد  Kو Pو

 1-ملغم نبات( 293.65و 62.54) Znو Kو P كمية أمتصاص للـعناصر أعلى 4Zn2Kوالزنك عند المعاملة

 عند المعاملةت ناك النتروجين الممتصةكمية تداخل لعلى على التوالي، بينما أ 1-مايكروغرام نبات (65497.و)

4Zn3K  1-( ملغم نبات324.60)أذ بلغت. 

 الكلمات المفتاحية :

 تربة جبسيةالبوتاسيوم ، الزنك ، المخلبي، المعدني ، 
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Abstract 

    A field experiment was carried out at the Research Station of the College of 

Agriculture / Tikrit University during the season 2019-2020. To study the effect of 

different levels of potassium fertilizer, level and source of zinc on nutrients uptake for 

wheat crop in gypsiferous soil According to a randomized complete block design 

(RCBD). The experiment included (60) treatments resulted from combinations of two 

factors, the first potash fertilizer was added at four levels (0, 80 ,160 and 240) Kg K 
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ha-1 as potassium sulphate and the second factor zinc fertilizer from two source, the 

mineral zinc sulphate ZnSO4.7H2O and chelate zinc Zn-EDTA with five levels of the 

two fertilizers are without fertilization, (10 and 20) Kg mineral zinc ha-1 and (10 and 

20) Kg chelate zinc ha-1. The results showed that The addition of K fertilizer gave a 

significan increased in  uptake for each of the nitrogen, phosphate , potassium and zinc. 

The level (K3) gave the highest amount of (249.85 , 43.57 and 217.82) mg N,P,K plant-

1 and (286.99) Mg Zn plant-1 respectively. As for the zinc fertilizer had asignificantly 

affect and gave level (Zn4) the highest absorbed amount (192.51 , 41.77 and 220.28) 

mg plant-1 and (393.04) Mg  plant-1 and also gave interaction between potassium and 

zinc when treatment K2Zn4 the highest amount of absorption for the nutrients (P , K 

,Zn) (62.54 , 293.65) mg plant-1  and (497.65) Mg  plant-1 while the highest interaction 

for amount of nitrogen absorbed was the treatment K3Zn4 (324.60) mg plant-1  

  

Key words: Potassium, Zinc, Chelate , Mineral, Gypsiferous soil . 

 المقدمة : 

داخل النبات ومنها البناء الضوئي وبناء السكريات البوتاسيوم له أهمية كبيرة في العديد من الفعاليات الحيوية        

في زيادة قدرة النبات  اماكن خزنها ودوره إلىزيم وكذلك نقل نواتج البناء الضوئي أن 80وتنشيط ما ال يقل عن 

النبات للبوتاسيوم تفوق حاجتِه ألي من العناصر حاجة  أن. كما (2011على تحمل الجفاف وتحفيز النمو )النعيمي،

إضافة األسمدة  إلىالترب العراقية غنية بالبوتاسيوم وال تحتاج  أنئية األخرى عدا النتروجين. لقد ساد االعتقاد بالغذا

محتوى البوتاسيوم فيها دون الحد  نا(% من الترب العراقية ك30–25) أن إلىالبوتاسية ولكن الدراسات أشارت 

الترب  أنوالترب الصحراوية والترب المستصلحة ومثل الترب الجبسية والرملية  1-( ملغم كغم160الحرج )

الخفاجي (% من البوتاسيوم )75 - 25(العراقية لها قابلية عالية على تثبيت البوتاسيوم وتتراوح قدرة التثبيت من

حاصل الحبوب زيادة معنوية في  إلىأضافة السماد البوتاسي أدت  أن (2010) فقد أشار الجبوري (.2000،وآخرون

( 113.10الجاهز ) لبوتاسيومالحنطة في ترب جبسية من محافظة صالح الدين ذات محتوى منخفض من المحصول 

زيادة معنوية في  إلىالتربة الجبسية أدى  إلى بوتاسيإضافة السماد ال أن( 2020) سحلفي حين وجد  ،1-كغم ملغم

 Micronutrientsالزنك من العناصر الغذائية الصغرى يعتبر . لمحصول الذرة البيضاء هالحبوب ومكوناتحاصل 

زيمات المهمة المسؤولة عن عمليات البناء والهدم وتفاعالت االكسدة واألختزال نيدخل في تخليق الكثير من األ إذ

ي معظم الترب الزراعية في أنتع زيمات.نوغيرها من األ Carbonic anhydraseو Aldolaseزيم أنفيها مثل 

ي من أنالترب العراقية تعـ أنمن مشكلة نقص الزنك والمناطق الجافة وشبه الجافة في العالم والسيما العراق 

القاعدية مما يؤدي  pHبسبب المحتوى العالي من معادن الكاربونات ودرجة التفاعل خفاض في الزنك الجاهز أن

تكوين مركبات معقدة مع العناصر والمركبات الكيميائية المعدنية والعضوية امتزاز وترسيب الزنك وبالتالي  إلى

 إلىأضافة الزنك  أن( 2011ذكر داود) (.2010وآخرون، Reyhanitabarوبالتالي تصبح غير جاهزة للنبات )

تشكل الترب الجبسية نسبة أكثر من  .زيادة معنوية في حاصل الحبوب لمحصول الحنطة إلىتربة جبسية أدى 

% من مساحة العراق وتمتد من جنوب سنجار وحتى جنوب العراق وتتركز في مسطحات نهري دجلة والفرات 20

ي الترب الجبسية من مشاكل عديدة نا(. تع1980وأخرون ،  Barazanjiويقع قسم منها في الصحراء الغربية )

ها ذات قدرة إمدادية واطئه أنطين والمادة العضوية، وتتميز هذه الترب بنتيجة لوجود الجبس وقلة محتواها من ال

كبريتات  أنخفاض صفاتها الخصوبية بفعل ذوبأنلمعظم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات كما تتصف ب

. رب الجبسيةحالة عدم التوازن بين العناصر الغذائية في محلول هذه الت إلىالكالسيوم في محلول التربة الذي يؤدي 

األستهالك العالمي وتتعاظم أهمية المساحة المزروعة والحبوبي األول في العالم من حيث ل وصالمحتعد الحنطة 

العالم وترجع اهمية  ناستراتيجي في األمن الغذائي ويعتمد عليه أكثر من ثلث سكهذا المحصول بسبب دوره اال

الهدف من الدراسة معرفة تأثير إضافة  أنلقلة الدراسات حول هذا الموضوع ف ًونظرا، أنسنالحنطة في غذاء األ

 ةلمحصول الحنطة في ترب في المجموع الخضري أمتصاص المغذيات في ومصدر الزنك مستوياتو بوتاسيومال

 .جبسية
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 ق البحثائالمواد وطر

 أخذت م. 2020 -2019الزراعي  جامعة تكريت للموسم -حقول كلية الزراعة في تجربة حقلية عاملية أجريت   

تم لغرض تقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة  نماذج من تربة الحقل قبل الزراعة (10)

 (:1جدول )في  كما هو موضح( 2003) ( وراين وآخرون1982وآخرون ) Pageتقديرها حسب ماورد في 

 الدراسة قبل الزراعة. ( الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربه1جدول )

 القيمة الوحدة الصفة

 تربة 1-كغم غم         الرمل

  

441 

 320 الغرين

 239 الطين

   Sandy Loamمزيجة رملية                          النسجة

 7.68  األس الهيدروجيني

 2.21 1-م  ديسي سيمنز االيصالية الكهربائية

  الجبس

 تربة 1-كغم غم

55.7 

 231 الكلس

 9.84 المادة العضوية

 14.25 1-تربة كغم شحنة سنتمول سعة تبادل األيون الموجب

  النتروجين الجاهز

 تربة  1-ملغم كغم        

22.3 

 276. الفسفور الجاهز

 132 البوتاسيوم الجاهز

 0.31 الزنك الجاهز

 األيونات الذائبة

  الكالسيوم

 

 1-مليمول لتر           

6.61 

 5.63 المغنسيوم

 0.90 البوتاسيوم 

 1.14 الصوديوم

 3.05 الكلورايد

 9.94 الكبريتات

 Nill الكاربونات

 1.11 البيكاربونات

 ساحة( م بم2×2) وحدات تجريبية بأبعاد إلىأجريت عمليات الحراثة والتنعيم باألمشاط القرصية وقسمت األرض  

( م بين قطاع وآخر. صممت التجربة وفق تصميم القطاعات 2بين لوح وآخر و)م ( 0.75وتركت مسافة ) 2( م4)

بثالث مكررات ووزعت المعامالت السمادية عشوائيا  على الواحدات التجريبية التي  RCBDالعشوائية الكاملة 

 P( كغم100) النتروجين ونصف السماد الفوسفاتي  أضيف. 60= 5×4×3( وحدة تجريبية ناتجة عن 60بلغت )

زرعت حبوب الحنطة . عند مرحلة التفرعاتمن النتروجين قبل الزراعة والنصف اآلخر  -1-هN( كغم200) و 1-ه

الزراعة على خطوط والمسافة بين خط ت أنك. م 2/12/2019بتاريخ  1-( كغم هــ120بمعدل بذار ) 99صنف إباء

إجريت عمليات الري ومكافحة األدغال ( خط، 10( سم ليصبح عدد الخطوط في كل وحدة تجريبية )20وآخر )

 80 و 0بأربعة مستويات )البوتاسيوم سماد أضيف س لجميع الواحدات التجريبية. ناوالتعشيب يدويا  على نحو متج

أما  باتنبعد مرحلة األوبدفعتين الدفعة األولى  4SO2Kبهيئة كبريتات البوتاسيوم  1-ــهK ( كغم240 و 160و

موعد مع بدفعتين أضيف سماد الزنك  .ب خطوط الزراعةانبج عند مرحلة التفرعاتالنصف األخر تم أضافته 

Zn-والزنك المخلبي   O2.7H4ZnSOمن مصدرين هما كبريتات الزنك المعدنيدفعات السماد البوتاسي و

EDTA ( كغم20 و 10هما بدون تسميد )المقارنة( و ) بخمسة مستويات للسمادينZn ( 20 و 10و ) 1-معدني هــ

 خمس م بواقع 22/4/2020بتاريخ  نماذج من الجزء الخضريأخذت  ناعند مرحلة البط .1-مخلبي هــ Znكغم

وسجلت  0م (65على درجة حرارة )المقطر وجففت بالفرن العادي ثم تجريبية وتم غسلها بالماء كل وحدة نباتات من 

قدر النتروجين ية. نافي المجموع الخضري للحشة الث( N،P،K،Zn) تم حساب الكمية الممتصة للعناصرها. ناأوز

قدر الفسفور باستخدام جهاز و(، 1982آخرين،و Page) Micro kjeldahlبواسطة جهاز مايكروكلداهل 
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Spectrophotometer  اللهب  قدر البوتاسيوم بواسطة جهازو(، 2003)راين وآخرون  ذكركماFlame 

photometer حسب الطريقة الموصوفة في (Themminghoff وHouba،2004 كما ) بواسطة قدر الزنك

حللت  .(2003الطريقة المذكورة في )راين وآخرون،حسب  Atomic absorption جهاز االمتصاص الذري

 ( واختبرت الفروقANOVA( باستخدام تحليل التباين )SASباستخدام البرنامج اإلحصائي )ات إحصائيا  ناالبي

 باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود. 5%بين المتوسطات الحسابية عند مستوى معنوية 

 النتائج والمناقشة:

 (.1-كمية النتروجين الممتصة )ملغم نبات

كمية النتروجين الممتصة في المجموع الخضري تأثرت بأضافة كل من البوتاسيوم  أن( 2تبين نتائج الجدول )  

وعند جميع مستويات  نتروجينزيادة الكمية الممتصة من ال إلىالتربة، اذ أدت أضافة البوتاسيوم  إلىوالزنك 

 2Kو 1K و 0K لمستوياتل 1-( ملغم نبات249.85و 167.66و 112.44و 66.79وأعطت متوسطات )األضافة 

عكس ذلك في نمو أنيجابي في أمتصاص النتروجين من التربة والدور اإل إلىقد يعود السبب على التوالي.  3Kو

النبات من خالل الدور المهم للبوتاسيوم لتحفيز النمو في وقت مبكر والمحافظة على نشاط األوراق في زيادة كفاءة 

النبات في أمتصاص كميات أكبر من العناصر الغذائية كما يعمل على رفع كفاءة عملية البناء الضوئي 

له تأثير أيجابي اذ  أنتأثير الزنك في الكمية الممتصة ك أنلجدول (. أما تأثير الزنك فتشير نتائج ا2002)األلوسي،

% 24 الزيادة مقارنة بمعاملة المقارنةت معنوية عند جميع مستويات األضافة اذ بلغت نسبة أنالزيادة ك أنلوحظ 

قد سبب هذه الزيادة  أنعلى التوالي. و 4Znو 3Znو 2Znو 1Znللمستويات  79.71% و 41.52% و51.11و

( IAAوالذي يلعب دور في بناء هرمون األندول أستك أسد ) دور الزنك في تكوين األحماض األمينية  إلىع  ترج

أو المسمى األوكسين المسؤؤل عن زيادة النمو كما يساعد في نقل الكاربوهيدرات إلى الجذور ممايؤدي إلى زيادة 

(. تتوافق هذه النتيجة مع )النعيمي Anand ،2008نمو الجذور وزيادة قدرة النبات على أمتصاص النتروجين )

كما نالحظ من خالل النتائج  .( الذان أشارا الى زيادة كمية النتروجين الممتص بأضافة سماد الزنك2014والفالحي،

بينما الزنك  1-( ملغم نبات172.02الزنك المخلبي تفوق معنويا  على المعدني اذ بلغ متوسط الزنك المخلبي ) أن

يكون أفضل من الذي  ترجع بسبب طبيعة السماد المخلبيقد سبب هذه الزيادة  أنو 1-( ملغم نبات357.14المعدني )

يكون جاهز في يحافظ على العناصر الضرورية من التدهور ( وكذلك 2010السماد المعدني ذاته )أحمد وعيسى،

( 2018تنسجم هذه النتائج مع )العباسي، مما يسهل عملية أمتصاصه. يصاله إلى منطقة الجذوروتسهيل إالتربة 

الذي أشار إلى تفوق السماد المخلبي على المعدني في كمية النتروجين الممتصىة في المجموع الخضري لمحصول 

 أن فتوضح النتائجتأثير التداخل الثنائي بين البوتاسيوم والزنك في كمية النتروجين الممتصة  أماالذرة الصفراء. 

في حين أقل معدل أمتصاص  1-( ملغم نبات324.60والتي بلغت ) 4Zn3Kت عند المعاملة أنكأعلى كمية ممتصة 

له دور  ناالتداخل ك أنويستدل من هذه النتيجة  1-( ملغم نبات736.1والتي بلغت ) 0Zn0Kعند المعاملة  أنك

 تشجيعي في زيادة الكمية الممتصة من النتروجين.

 

كمية النتروجين في  والتداخل بينهماومستوى الزنك  نوعو السماد البوتاسيمستويات ( تأثير 2جدول)

 (1-)ملغم نبات الممتصة في المجموع الخضري

 

 البوتاسيوم

تأثير    الـزنك

 البوتاسيوم
0Zn 1Zn 2Zn 3Zn 4Zn 

0K 36.17 n 

 

58.24 m 

 

73.19 l 

 

78.05 l 

 

88.29  k 

 

66.79 d 

1K 94.07 k 

 

102.32 j 

 

114.21 i 

 

118.83 i 

 

132.77 h 

 

112.44 c 

2K 117.24 i 

 

144.35 g 

 

181.78 e 

 

170.58 f 

 

224.37 d 

 

167.66 b 

3K 180.99 e 

 

226.41 d 

 

278.33 b 238.93 c 

 

324.60   a 

 

249.85 a 

  e 132.83 d 161.87 b 151.60 c 192.51 a 107.12 تأثير الــــــــزنك

 a  172.02 معدل الزنك المخلبي  b 147.35 معدل الزنك المعدني
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 (.1-)ملغم نبات كمية الفسفور الممتصة

من الفسفور تأثرت بأضافة كل من البوتاسيوم والزنك في  ممتصةالكمية ال أن( 3تشير النتائج في الجدول )  

من الفسفور اذ أدى رفع مستوى  ممتصةزيادة في الكمية ال إلىمحصول الحنطة. اذ أدت أضافة السماد البوتاسي 

% 110.52ت نسبة الزيادة مقارنة بمعاملة المقارنة ناوك ممتصةزيادة الكمية ال إلى  3K إلى 0Kالبوتاسيوم من 

 و 2Kواليوجد أختالف معنوي بين المستويين  على التوالي 2K 3Kو 1K% للمستويات 300.09% و298.34و

3K  3رغم تفوق المستوىK .من الفسفور توضح األستجابة الكبيرة ألضافة  ممتصةهذه الزيادة في الكمية ال أن

ترجع لدور البوتاسيوم في تنشيط العمليات قد  ممتصةالزيادة الحاصلة في الكمية ال أنهذه التربة.  إلىالبوتاسيوم 

تقال نواتجها في حالة أنضوئي وعملية البناء العن كون البوتاسيوم له عالقه أيجابية في تحفيز معدل  الحيوية فضال  

ابيب نالذي يساهم في ملء األ ATPتحفيز عملية تكوين  إلىالتغذية الجيدة بالبوتاسيوم والذي يرجع بالدرجة األساس 

 Photophosphorylationالمنخلية بالمواد الناتجة في عملية البناء الضوئي وكذلك زيادة معدل الفسفرة الضوئية 

 Mengel،1972و Pfluger)وهذا ما يزيد من امتصاص الفسفور عالية الفسفور إلىوبالطبع تكون حاجة النبات 

الذي ذكر ان اضافة السماد البوتاسي إلى الذرة البيضاء  (2020مع ماوجده )سحل، يتفق اوهذ (Viro،1973و

أما تأثير الزنك فتوضح . موع الخضريأدى إلى زيادة كمية الفسفور الممتصة في المجالمزروعة في ترية جبسية 

ت نسبة الزيادة مقارنة بمعاملة المقارنة  أنهناك زيادة معنوية بزيادة مستويات الزنك المضاف وك أنالنتائج 

ترجع قد على التوالي، و 4Znو 3Znو 2Znو 1Znعند المستويات  %123.88% و46.77% و94.61و 24.88%

الذي له أهمية في زيادة نمو في بناء األوكسين الدور الذي يقوم به الزنك  إلىهذه الزيادة في الكمية الممتصة  سبب

الجذور وكذلك زيادة أمتصاص المغذيات في التربة ومنها الفسفور كما يؤدي دورا  هاما  في أنقسام الخاليا النباتية 

في شر في توليد الطاقة يضاف إلى ذلك أن التغذية الجيدة بالزنك تزيد من نمو النبات وقابليته فضال  عن دوره المبا

. (El-Azab،2015وهذه النتائج تتفق مع ) (2011أمتصاص العديد من العناصر ومنها الفسفور)أبونقطه والشاطر،

على  1-( ملغم نبات34.79بمتوسط بلغ )الممتصة فنالحظ تفوق الزنك المخلبي أما تأثير مصدر الزنك في الكمية 

، وهذه الزيادة قد ترجع إلى دور الزنك المخلبي الذي يكون سهل 1-( ملغم نبات30.36الزنك المعدني الذي بلغ )

عدم قدرة التربة بأستبداله بكاتيونات أخرى مما تفوق على الزنك المعدني في كمية الفسفور ن باألضافة إلى االذوب

 ممتصةأعلى كمية  أننتائج الالبوتاسيوم والزنك في كمية الفسفور الممتص فتبين الثنائي بين  داخلأما الت الممتص.

والتي بلغت  4Zn3Kوالتي التختلف معنويا  عن المعاملة  1-( ملغم نبات62.54) اذ بلغت 4Zn2Kت عند المعاملة أنك

 . 1-( ملغم نبات.345) والتي بلغت 0Zn0Kعند المعاملة  ممتصةت أقل كمية نابينما ك 1-( ملغم نبات59.58)

 

ومستوى الزنك والتداخل بينهما في كمية الفسفور الممتصة  نوعو السماد البوتاسيمستويات ( تأثير 3جدول) 

 (1-في المجموع الخضري )ملغم نبات

 

 

 البوتاسيوم

تأثير    الـزنك

 البوتاسيوم
0Zn 1Zn 2Zn 3Zn 4Zn 

0K 5.34 n 8.91 m 11.90 ml 12.22 l 14.52    kl 10.58 c 

1K 16.76  jk 18.93 j 23.69 i 23.68 i 30.43 fg 22.70 b 

2K 26.55 hi 33.19 ef 53.33 c 39.18 d 62.54 a 42.96 a 

3K 29.18 gh 34.22 e 58.76 b 36.14 de 59.58 ab 43.57 a 

  a 23.81  d 36.92  b 27.81 c 41.77 a  19.46 تأثير الــــــــزنك

 a 34.79 معدل الزنك المخلبي b 30.36 معدل الزنك المعدني
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 (.1-كمية البوتاسيوم الممتصة )ملغم نبات

من البوتاسيوم لمحصول الحنطة والتي تأثرت بأضافة البوتاسيوم  ممتصة( الكمية ال4توضح نتائج الجدول )  

( 0K)وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بــ  ممتصةزيادة الكمية ال إلىرفع مستوى السماد البوتاسي أدى  أنوالزنك. 

على التوالي، بينما لم يكن هناك فرق  3Kو 2Kو 1K% عند المستويات 204.09% و197.90% و12.512

من البوتاسيوم.  ممتصةكافيا  إلعطاء أعلى كمية  ناك 2Kالمستوى  أنوهذا يوضح  3Kو 2Kمعنوي بين المستويات 

النبات. وهذه النتائج  عكس ذلك في نمو أنزيادة جاهزية البوتاسيوم و إلىيعود قد  ممتصةسبب الزيادة في الكمية ال أن

من  ممتصةالكمية ال أنأشاروا الذين ( 2005،يناوالمرج 2001،األلوسي وآخرون)تتوافق مع ماحصل عليه 

من  ممتصةالتربة. أما تأثير الزنك في الكمية ال إلىالبوتاسيوم أزدادت بزيادة مستويات البوتاسيوم المضافة 

% 29.64ت الزيادة مقارنة بمعاملة المقارنة أنهناك زيادة معنوية في جميع مستويات األضافة وك أنالبوتاسيوم تبين 

 على  4Znو 3Znو 2Znو 1Zn% عند المستويات 99.72% و55.98% و67.39و

التوالي وأن سبب هذه الزيادة قد يرجع إلى دور الزنك المهم في تنشيط عدد من األنزيمات وتحفيز العمليات الحيوية 

. هذه النتيجة (2004وآخرون، Irshadو 1996آخرون،و Castrup)ومن ضمنها عمليتي التنفس والبناء الضوئي

ة كمية البوتاسيوم الممتصة في المجموع الخضري لنبات الذرة ( الذي أشار زياد2020تتوافق مع )النمراوي،

للبوتاسيوم اذ تفوق الزنك أن مصدر الزنك له دور في زيادة الكمية الممتصة  الصفراء بزيادة مستويات الزنك.

وهذه  1-( ملغم نبات163.80)  على الزنك المعدني الذي بلغ 1-( ملغم نبات196.16) المخلبي معنويا  بمتوسط بلغ

 Sinha)الجذور إلىمن التربة  الزنك  تحررالمركبات المخلبية لها القدرة في سرعة  أن إلىالزيادة ربما تعود 

(. يوضح الجدول تأثير التداخل بين البوتاسيوم والزنك في الكمية الممتصة من البوتاسيوم في Prasad،1977و

 أنوتبين النتائج ،  1-( ملغم نبات293.65) أعلى متوسط وبلغ 4Zn2Kالمجموع الخضري فقد أعطت المعاملة 

 له تأثير أيجابي في زيادة الكمية الممتصة من البوتاسيوم. أنالتداخل ك

 

ومستوى الزنك والتداخل بينهما في كمية البوتاسيوم  نوعو السماد البوتاسيمستويات ( تأثير 4جدول)

 (1-الممتصة في المجموع الخضري )ملغم نبات

 (.1-كمية الزنك الممتصة )مايكروغرام نبات

   

البوتاسيوم في الكمية ( وجود تأثير معنوي إلضافة مستويات مختلفة من 5نتائج التحليل األحصائي جدول ) تظهر    

 ممتصةأعطى أعلى كمية  3Kالمستوى  أن  .للزنك في المجموع الخضري لمحصول الحنطة ممتصةال

 3.7914) أعطتوالتي  2Kو 1Kو 0Kوالتي تفوقت معنويا  على كل من  1-نبات Zn( مايكروغرام 386.99بلغت)

دور البوتاسيوم في  إلىترجع قد سبب هذه الزيادة  أنعلى التوالي. و1-( مايكروغرام نبات365.83و 261.30 و

الذي يحتاجه النبات، وهذه النتائج تتماشى مع ماوجده النمراوي  ATPزيادة عملية التركيب الضوئي وتحفيز تكوين 

من الزنك في المجموع الخضري  ممتصةزيادة الكمية ال إلىزيادة مستويات البوتاسيوم أدى  أن( الذي أشار 2020)

مستويات الزنك المضافة  أنل الذرة الصفراء المزروع في تربة جبسية. أما تأثير الزنك فتشير نتائج الجدول لمحصو

 

 البوتاسيوم

تأثير     الـزنك

 البوتاسيوم
0Zn 1Zn 2Zn 3Zn 4Zn 

0K 28.80 m 60.83 l 90.70 jk 80.17 k 97.66 ij 71.63 c 

1K  i111.81  140.79  h 168.59  h 180.78 fg 204.66  d 161.32 b 

2K 154.75 gh 

 

181.97 ef 229.81 c 206.79 d 293.65 a 213.39 a 

3K 145.82 h 

 

188.36 e 249.38 b 220.41 cd 285.14 a 217.82 a 

  e 142.99 d 184.62 b 172.04 c 220.28 a 110.29 تأثير الــــــــزنك

 a 196.16 معدل الزنك المخلبي b 163.80 معدل الزنك المعدني
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والتي بلغت  4Znعند المستوى  ممتصةت أعلى كمية ناللزنك وك ممتصةزيادة معنوية في الكمية ال إلىأدت 

 80.85و  25.04المقارنة )قياسا  بمعاملة مئوية زيادة وبنسبة والتي تفوقت معنويا   1-( مايكروغرام نبات393.04)

على التوالي. أن هذه الزيادة قد تعود ألهمية الزنك  4Znو 3Znو 2Znو 1Zn(% للمستويات 113.93و  72.03و 

وتنظيم درجة تفاعل الخلية ونقل  RNAفسلجيا  لحياة النبات وله دور في عمليات األكسدة واألختزال وتمثيل 

(. كما نالحظ من النتائج تفوق الزنك Tony،2006و Uchida،2000، 1989الفوسفات وغيرها )الصحاف،

على التوالي،  1-( مايكروغرام نبات280.99و 353.55المخلبي معنويا  على المعدني اذ أعطى متوسط لكل منهما )

متوسط الزنك  أنو Zn-EDTAالتربة عند أضافة  ية الزنك في محلولوأن سبب الزيادة قد تعود إلى زيادة جاهز

هذه التربة تستجيب  أن( دون الحدود الحرجة للزنك في التربة وبالتالي ف1الجاهز في التربة قبل الزراعة جدول)

صيغة السماد المضاف لها دور في الجاهزية والسيما في الترب العراقية  أنلألضافة السمادية من هذا العنصر كما 

( الذي ذكر تفوق 2016،وآخرون وجاءت هذه النتنائج متوافقة مع )الجميلي (2010والعبيدي، 2001)العامري،

. توضح نتائج الجدول تأثير ية الزنك الممتصة في المجموع الخضريالزنك المخلبي على الزنك المعدني في الكم

التداخل بين البوتاسيوم والزنك في الكمية الممتصة من الزنك في المجموع الخضري والتي أزدادت بأضافة 

( مايكروغرام 497.65) أعلى كمية أمتصاص بلغت 4Zn2Kالتربة اذ اعطت المعاملة  إلىالبوتاسيوم والزنك 

هناك أستجابة  أنمما تقدم نستنتج  .1-( مايكروغرام نبات56.75) 0Zn0Kوأقل متوسط وجد عند المعاملة  1-نبات

هذه  أنكبيرة لنبات الحنطة في التربة الجبسية للتسميد بالبوتاسيوم والزنك في أمتصاص المغذيات المدروسة و

 الخصوبيةتاجها وتحسين صفاتها أنأضافة األسمدة لزيادة  إلىالترب بحاجة 

الممتصة في  زنكومستوى الزنك والتداخل بينهما في كمية ال نوعو مستويات السماد البوتاسي( تأثير 5جدول) 

 (1-المجموع الخضري )مايكروغرام نبات

 

 

 المصادر

كلية  -(. خصوبة التربة والتسميد. منشورات جامعة دمشق2011، فالح ومحمد سعيد الشاطر.)أبونقطه .1

 الزراعة.

(. تقييم كفاءة الحديد المعدني والمخلبي في نمو وحاصل 2010، صباح كدر وسعيد سلمان عيسى.)أحمد .2

 .29-21(: 4)2الزراعية.(. مجلة الفرات للعلوم L Vicia Faba.الباقالء )

(. تأثير الرش بالحديد والمنغنيز في ترب متباينة التجهيز 2002، يوسف احمد محمود.)اآللوسي .3

 جامعة بغداد. -بالبوتاسيوم في نمو حاصل الحنطة. أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة

بين  ير التداخل(. دراسة تأث2001تاج الدين وحسين محمود شكري.) ماجد، يوسف احمد ومنذر اآللوسي .4

العلوم الزراعية  ومستويات النتروجين في نمو الذرة الصفراء مجلة مواعيد اضافة السماد البوتاسي

 .89-65(:4)39العراقية .

 

 البوتاسيوم

تأثير    الـزنك

 البوتاسيوم
0Zn 1Zn 2Zn 3Zn 4Zn 

0K 56.75 m 

 

106.81 

 

165.33 jk 

 

192.72 ij 

 

227.09 gh 

 

149.73 d 

1K 159.84 k 200.39 hi 

 

273.12 f 

 

308.21 e 

 

364.97 d 

 

261.30 c 

2K 245.70 fg 276.30 f 

 

427.32 c 

 

382.18 d 

 

497.65 a 

 

365.83 b 

3K 272.59 f 

 

335.44 e 

 

463.31 b 

 

381.19 d 

 

482.45 ab 

 

386.99 a 

  e 229.73 d 332.26 b 316.07 c 393.04 a 183.72 تأثير الــــــــزنك

  a 354.55   معدل الزنك المخلبي b 280.99 معدل الزنك المعدني
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 )L aestivum Triticum(.استجابة محصول الحنطة .( 2010، عبد السالم مطر حماد.)الجبوري .5

النتروجيني وعالقتها ببعض معايير البوتاسيوم في البوتاسي عند مستويات مختلفة من التسميد  للتسميد

 تربة جبسية، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة، جامعة تكريت.

 الزنك عنصر (. جاهزية2016مجبل محمد عبيد وجسام سالم الجبوري ومحمد علي جمال.)الجميلي،  .6

 .184-172(:2)16 التربة. مجلة جامعة تكريت لعلوم الزراعية. في الجبس من مختلفة مستويات عند

، عادل عبدهللا ،احمد حيدر الزبيدي، نور الدين شوقي علي، احمد عبد الهادي الراوي ،حمد الخفاجي .7

وخالد بدر حمادي. اثر البوتاسيوم في األنتاج الزراعي  مجلة  المعيني محمد صالح ،عبد المجيد تركي

 جمهورية العراق .. ندوة علوم. 25-15:  111علوم 

جامعة  –. تغذية النبات التطبيقي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)1989(حسين. ، فاضلالصحاف .8

 العراق.    –بغداد 

( . سلوك وكفاءة بعض اسمدة الزنك في الترب الكلسية. رسالة 2001، بيداء حسن علوان.)العامري .9

 جامعة بغداد . -كلية الزراعة  -ماجستير

(. تأثير التغذية الورقية ومصدر الزنك في تركيز بعض 2018، أيمن أحمد عبدالكريم .)العباسي .10

 -العناصر المغذية في محصول الذرة الصفراء. وقائع المؤتمر الدولي األول والعلمي الثالث لكلية العلوم

 كانون الثاني. 18-17جامعة تكريت/
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