دولة ليبيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـة سبهـا
كلية العلوم  -قسم النبات

حبت مقدم
الستكمال متطلبـــــات احلــــــــــصول على درجة البكالـــــــوريـــوس

بعنوان:
تاثير البوتاسيوم و الفوسفور في بعض صفات النموالخضري
لنبات الشعير

إعداد الطلبة :
قدرية

فاطمة  -جازية

إشراف األستاذة  /حواء عمر فتح الباب
العـام اجلامعي0202_0202 :

اإلهداء
أهدي خترجي إىل من كلله اهلل بالوقار وإىل من امحل امسه بكل افتخار
والدي العزيز
وإىل بسمه احلياة وسر الوجود وإىل معنا احلب واحلنان
أمي احلبيبة
إيل الذين وقفو جبانيب طوال مسريتي الدراسي هذه الوقفة اليت لطال ما متنينا إن نقفها
والثمار اليت قد حان اقتطافها بعد مسريه دراسية
أصدقائي وإخوتي ء
اسأل اهلل أن مين علينا بالتوفيق والنجاح الدائم يف كل معرتكات احلياة واحلمدهلل على ماكان
وما حنن به وما سيكون.

كلمة الشكر
الشكر أوال وأخريا هلل عز وجل .....
النجاح طريق متعرﺝ مليء بالتﺤديات والﺼبر ولكن لطعمه حﻼوة ﻻ توصﻒ  ،الﺤمد لله على الﺸعور الجميل
ﺷعور اﻹنجاﺯ و النجاح  ..احلمد هلل الذي بنعمته تتم الﺼاحلات
البد لنا وحننو خنطوخطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفه نعود إيل أعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة
مع اساتدتنا الكرام الدين قدموا لنا الكثري باذلني بدلك جهودا كبرية يف بناء جيل الغد لتبعت األمة
من جديد وقبل أن منضي نقدم آيات الشكر واالمتنان والتقدير إيل الدين محلو القدس رسالة يف احلياة
....إيل مجيع االساتدتنا األفاضل ...
وأخص بالتقدير والشكر األستاذة/حواء عمر فتح الباب
علي إمتام هدا البحت وقدمت لنا العون ومدت لنا يد املساعدة وزودتنا باملعلومات الالزمة إلمتام هدا
البحت فكانت لنا نورا يضئ الظلمة اليت تقف أحيانا يف طريقنا هي من زرعت التفاؤل يف قلوبنا
وقدمت لنا املساعدات والتسهيالت هلا منا كل الشكر
بدلتم جهدا وأمترمت عطاء فكان من اهلل التوفيق ومنا الشكر والثناء

الفهرس
المحتويات

ر.ت

رقم الصفحة

1

اآلية القرآنية

أ

2

اإلهداء

ب

3

كلمة الشكر و التقدير

ج

4

الفصل األول

5

المقدمة

6

تمهيد

7

الفصل الثاني

8

الدراسات السابقة

9

الهدف من البحث

11

الفصل الثالث

11

مواد و طرق البحث

12

تنفيذ التجربة

13

مواد البحث

14
15
التحليل اإلحصائي

16
17
18

الفصل الرابع
النتائج و المناقشة

1

الخالصة

19
21
21
22

الفصل الخامس
المراجع

قائمة الجداول
الجداول

ر.ت

1
جدول (  :) 1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق لطول الساق عند التراكيز الثالثة

2

جدول (  :) 2يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق لعرض الورقة عند
التراكيز الثالثة

3

جدول (  :) 3يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق لعدد التفرعات عند
التراكيز الثالثة

رقم الصفحة

قائمة االشكال

ر.ت

الشكل

1

الشكل ()1أعمدة بيانية توضح متوسطات طول الساق لمجموعة الكنترول والتراكيز الثالثة

2

الشكل ( )2أعمدة بيانية توضح متوسطات عرض الورقة لمجموعة الكنترول والتراكيز الثالثة

3

الشكل ( )3أعمدة بيانية توضح متوسطات عدد التفرعات لمجموعة الكنترول والتراكيز الثالثة

4

الشكل ( )4أعمدة بيانية توضح متوسطات طول الورقة لمجموعة الكنترول والتراكيز الثالثة

5

الشكل ( )5أعمدة بيانية توضح متوسطات طول الساق لمجموعة الكنترول والتراكيز الثالثة

رقم الصفحة

الفصل األول

المقدمة

يعد محصول الشعير ( ) Hordeum vulgare Lمن محاصيل الفصيلة النجيلية و هو
الرابع من محاصيل الحبوب االستراتيجية بعد القمح و الرز و الذرة الصفراء  ،تقدر
المساحة التي يزرع بها هذا المحصول في العالم ( )%71مليون هكتار و بانتاجية
مقدارها (  )61مليون طن  .تتصدر كندا و المانيا وروسيا و أسبانيا انتاج هدا
المحصول و تصديره  ،و هو مقاوم لظروف النمو الصعبة في المناطق الجافة و شبه
الجافة من البرودة و الجفاف و القاعدية و الملوحة و مقاوم لالدغال ز منافس للحشائش
 ،و ذلك لنموه السريع و نضجه االسرع من الحنطة (  )Grando , 2112و تتراوح
المساحة المزروعة بالشعير في الدول النامية حوالي  18مليون هكتار و يبلغ اإلنتاج
 1211كيلو جرام  /هكتار  ,وتتباين معدالت غلة الحب بين الدول النامية نفسها اقل

من ( 3.1 -1.1طن  /هكتار ) كما تتدبدب إنتاجيته بصورة كبيرة من سنة إلى أخرى
 .يزرع الشعير في المناطق المعتدلة من العالم و يشبه القمح من حيث االحتياجات
البيئية ففي المناطق الباردة مثل شمال أوروبا يزرع في الربيع لقلة تحمله لبرودة الشتاء .
أما في المناطق الدافئة فيزرع في الشتاء  ,كما هو الحال في ليبيا و مناطق البحر
المتوسط األخرى  ,و يتحمل الشعير الظروف التي ال تناسب زراعة القمح مثل الجفاف
و الح اررة الشديدة  .و يتميز الشعير بالقدرة على تقصير فترة النمو عند تعرضه لشح
في الرطوبة و لهذا يعد من النباتات الهاربة من الجفاف أن لم يكن من النباتات القادرة
على تحمل الجفاف و لهدا السبب فانه يزرع في األراضي الهامشية و المناطق الجافة .
وان موسم زراعته هو شهر نوفمبر أو ديسمبر  ,وهدا يعتمد على موسم األمطار
بالنسبة للزراعة البعلية  ,و الحصاد يكون في شهر مايو و ينتهي في النصف األول من
شهر يونيو (الصغير  . )1986 ,كما أفاد المشهداني و آخرون ( , ) 1994أن
محصول الشعير يحتل المرتبة األولى من بين قائمة محاصيل الحبوب الرئيسية في ليبيا
 .يزرع محصول الشعير في ليبيا تحت ظروف الزراعة البعلية و أيضا تحت ظروف
الري الدائم خاصة في المناطق التي التتوفر فيها االحتياجات المائية الالزمة لنمو
المحصول .
و تصل إنتاجية محصول الشعير إلى  2.5طن  /هكتار في الزراعات البعلية و  5طن
 /هكتار في الزراعة المروية  ,تتطلب زراعة الشعير في النظام البعلي معدال مطريا
يتراوح بين ( ) 251 -211ملم كحد أدنى  ( (.شلقم و شويلية ))2001 ،
أن أفضل مدى حراري إلنبات بدور الشعير هو ( ) 21 – 15م بينما يتراوح المدى
الحراري المناسب للنمو من ( ) 17– 16م و ال يتأثر نبات الشعير كثي ار بدرجات الح اررة

المرتفعة ( )41م خالل طور النضج  .يستجيب الشعير إلى طول فترة اإلضاءة للتحول
من النمو الخضري إلى النمو الزهري و يعتبر من نباتات اليوم الطويل  .و محصول
الشعير من أكثر محاصيل الحبوب تحمال للملوحة خالل مراحل النمو و التطور ( .
شلقم و شويلية )2001 ،
معظم إنتاج الشعير سواء كان بشكل أخضر أو حبوب أو قش فانه يستعمل علفا جيدا
لتغذية الحيوانات و تمتاز بذوره بالنوعية الجيدة الحتوائها على  %21بروتين و %56
نشأ و  %6ألياف و %1دهن  .و تختلف نسبة هذه المكونات باختالف األصناف و
الظروف المناخية لكل منطقة زراعية كما تمتاز حبوب الشعير بنسبة عالية من العناصر
المعدنية المهمة مقارنة بحبوب القمح مثل الفوسفور و الكالسيوم و البوتاسيوم ( شلقم
و شويلية . )2001 ،

الفصل الثاني
الدراسات السابقة

يعد البوتاسيوم من أكثر المغذيات الرئيسة تواف ار في التربة و التي يحتاجها النبات و يأتي بالمرتبة
الثالثة بعد النتروجين و الفسفور  ،له دور كبير في تغذية النبات و عملية التمثيل الضوئي و
مقاومته لالضطجاع و أنقسام الخاليا و اللكتين و السليلوز و ملء الحبوب و انتقال المواد
المصنعة من المصدر الى المصب  ،يؤدي البوتاسيوم أدوا ار مهمة في رفع كفاءة النبات في
امتصاص المغذيات السيما النتروجين و الفوسفور و من ثم ضمان عملية التوازن الغذائي التي
تنعكس ايجابيا في تحسين نمو النبات و زيادة انتاجيته و تحسين نوعيته ( عداي  2112 ،و
السامرائي  ، )2115كما أنه يحفز العديد من التفاعالت االنزيمية في النبات  ،و له دور مهم
في الورقة و السيما فيما يتعلق بالخاليا الحارسة وذلك لمسؤوليته عن انتفاخ الخاليا و من ثم
فهو يتحكم في الية فتح و غلق الثغور ( . )2111 ، IPI
وذكر (  ) Terman , at el , 1969بوالية نبراسكا االمريكية ان اضافة النتروجين لالراضي
الجافة تؤدي الى زيادة انتاج الحبوب زيادة معنوية و كذلك زيادة في نسبة البروتين في الحبوب .
كذلك أشارت أبحاث (  )Champman and Keay , 1971الى ان عدم توفر الفوسفور

بكميات كافية في مراحل النمو االولى لمحاصيل الحبوب يقلل من عدد السنابل في وحدة
المساحة مما يؤدي الى تدني االنتاج  ،كما ان توفر الفوسفور بشكل جاهز للنبات عند مرحلة
امتالء الحبوب يعتبر ضروريا جدا الكتمال االمتالء و انتاج حبوب كبيرة الحجم .
و قد وجد (  ) Welbank at el , 1973ان الفوسفور يساعد على نمو الجذور و تكوين
مجموع جدري كثيف مما يزيد من امتصاص العناصر الغدائية و الرطوبة من أعماق مختلفة من
التربة فدلك يساعد النباتات على تحمل أكثر للجفاف الناتج عن قلة االمطار او انحباسها .

اما ) (Pothuluri , 1978فقد وجدوا أن توفر الفوسفور بكميات كافية في منطقة جذور الدرة
قد أدى الى زيادة كثافة الجذور بمقدار  %81و زيادة توزيعها أيضا .
و ذكر (  ) Mengel and kirkby ,1978أن محاصيل الحبوب التي تعاني من نقص
عنصر الفوسفور تصبح دات مجموع حدري ضعيف و يقل عدد االشطاء و البدور فيها بشكل
ملحوظ و تكون نوعية الحبوب متدنية .
و في دراسة قام بها (  ) Ryan et al ,1002لمعرفة استجابة بعض أصناف الشعير للسماد
النتروجيني في المغرب وجدوا أن إضافة النتروجين أكثر من  00كغم /هكتار أدى إلى زيادة
معنوية في الوزن الجاف للنبات و حاصل الحبوب .
وقد أشار عدد من الباحثين إلى تأثير األسمدة النيتروجنية و الفوسفاتية على نمو و حاصل
العلف األخضر و حاصل الحبوب و مكوناته لمحصول الشعير و محاصيل حقلية أخرى فقد
درسها العديد من الباحثين و منهم الباحث (أبوضاحي )1987،حيث قام بدراسة على محصول

الشعير لبيان موعد إضافة السماد النتروجيني و تأثير إضافته على النمو و الحاصل و قد حصل
زيادة للحاصل األخضر (  3372 – 16722كغم  /هكتار) كما زاد معدل حاصل الحبوب
بمقدار ( 215.2كغم  /هكتار) و ارتفعت نسبة البروتين في الحبة بمقدار (  )%3.76و استنتج
من الدراسة إن أفضل موعد إلضافة السماد النتروجيني هو إضافته دفعة واحدة بعد الحش
مباشرة و كذلك إضافته دفعة واحدة قبل الزراعة في حالة زراعة هذا الصنف للعلف األخضر
فقط .

أما الفوسفور فيعد من العناصر المغذية الرئيسية الضرورية لنمو النبات لما له من اثر كبير في
العديد من العمليات الفسلجية في النبات  ,فهو يدخل في تكوين المركبات الغنية بالطاقة و
المرافقات اإلنزيمية التي بدونها ال يمكن للنبات أن يقوم بوظائفه الحيوية  ,و تحلل الكربوهيدرات
الناتجة من عملية التركيب الضوئي و يساعد في انقسام الخاليا النباتية و تحفيز نمو و تطور
الجذور و النضج المبكر للثمار و تكوين البدور  ,لدا فان جاهزيته في التربة بكميات كافية خالل
مرحلة النمو مهمة في نمو و أنتاج المحاصيل الزراعية

( Mengel, 2221

. ) and Tisdale ,
أما الباحث ( جاسم  )1989 ،فقد حصل على تأثير معنوي لمستويات السماد النتروجيني على
حاصل العلف األخضر  ،المادة الجافة  ،البروتين و األلياف لمحاصيل الشعير و الشوفان و
القمح الشيلمي عند دراسته على هده المحاصيل و تبين من الدراسة أيضا أن المعاملة  121كغم
 /هكتار أعطت أعلى معدالت للصفات المدروسة و المذكورة للمحاصيل الثالثة .

كما أن محصول الشعير من المناسب زراعته في األراضي ذات القوام المتوسط أو الثقيل ,
الخصبة جيدة الصرف  ,باإلضافة إلى ذلك فان محصول الشعير من بين محاصيل الحبوب
الحساسة لحموضة التربة  .في تقرير منظمة االغدية و الزراعة الدولية ( )FAO, 1998لمعرفة
مدى تحمل محصول الشعير لملوحة مياه الري ( )ECwو ملوحة التربة في العجينة المشبعة
( )ECeو تأثيره على اإلنتاجية النسبية للمحصول  ,اتضح إن محصول الشعير من بين
المحاصيل المتحملة للملوحة وان إنتاجيتة تقل بزيادة ملوحة كل من التربة و مياه الري .

أهداف الدراسة :
تأثير للبوتاسيوم و الفوسفور على بعض صفات نمو الخضري لنبات الشعير.

الفصل الثالث
مواد و طرق العمل

 .3.1موقع الدراسة
أجريت التجربة في المعشبة الخاصة بقسم النبات – كلية العلوم جامعة سبها للعام الجامعي
خريف  ، 1010 –1022لدراسة تأثير البوتاسيوم و الفوسفور على بعض الصفات المظهرية
لنمو محصول الشعير .
 .3.1مواد البحث
تم غسل التربة بالماء في اليوم االول و اليوم الثاني و ذلك لغرض التخلص من العناصر
الموجودة في التربة .

في اليوم الثالث تم نشر التربة لتجف في الشمس  ،بعد جفاف التربة تم و ضع  5كغم من
التربة لكل أصص  ،و ثم ري التربة بالماء قبل الزراعة  ،تمت الزراعة بتاريخ (-11-23
 ، )2119و زرعت  11بذور من نبات الشعير في كل أصص  ،ثم خففت إلى  6نباتات بعد
اإلنبات أضيف السماد الفوسفاتي بتراكيز (  )31 ، 21 ، 1ملغم  / Pكغم  1-و رمز لها
بالرموز  . P2 ،.P1 ،.P0في صورة سوبر فوسفات الثالثي ( ، ) .P2O5 46%و أضيف
البوتاسيوم بتراكيز ( )31 ، 21 ، 1ملغم  / Kكغم  ، 1-و رمز لها بالرموز , K2 , K1 , K1

 .باستعمال سماد كبريتات البوتاسيوم  . K 2 SO4أضيف  81ملغم  / Kكغم  1-من سماد
اليوريا ( (.N 46%لجميع المعامالت .
ثم ري النباتات حسب السعة الحقلية للتربة و استمر الري كلما دعت الحاجة  ،قطعت النباتات
بعد  82يوما من الزراعة .

 .1.1الصفات المظهرية المدروسة
درست عدة صفات متعلقة بالنبات شملت
 طول النبات (سم) عدد التفرعات المساحة الورقية الوزن ( طري) للنبات -الوزن (جاف) للنبات

 .3.4التحليل اإلحصائي

أستعمل تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDبثالثة مكررات  ،و استخدام اختبار اقل
فرق معنوي (  )L. S. Dلمقارنة المتوسطات عند مستوى Steel and Torrie , 1980( 0.06
).

الفصل الرابع
النتائج و المناقشة

أوال  :نتائج الفوسفور :لمعرفة الفروق بين متوسطات التراكيز ( )3002000حيث تم استخدام
تحليل التباين ( )ANOVAلمعرفة هذه الفروق وعرض النتائج حسب متغيرات الدراسة كما هو
موضح في الجدول التالي :
التركيز ()3002000
جدول ( ) 1نتائج تحليل التباين لمعرفة الفروق بين ا

للفسفور حسب

متغيرات الدراسة
المتغيرات

طول الساق

التراكيز

المتوسطات

االنحراف المعياري

P0

24.33

1.94

P20

29.78

3.94

P30

30.56

6.40

P0

13.78

2.05

P20

18.22

3.80

P30

18.78

3.53

طول الورقة

احصاءةإف

5115

2152

مستوى الداللة

.1.1

.1.1

القرار

توجد فروق

توجد فروق

7.00

0.71

P20

7.22

0.87

P30

8.33

1.39

P0

0.64

0.04

P20

0.76

0.04

P30

0.83

0.02

P0

0.16

0.02

P20

0.19

0.01

P30

0.20

0.02

P0

عدد التفرعات

الوزن الرطب

الوزن الجاف

4131

72129
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توجد فروق

.1.2

توجد فروق

.1..

توجد فروق

.1..

 -1طول الساق :
حيث يوضح ا الجدول رقم ( )1المتوسط الحسابي لطول الساق لتركيزيين والشاهد و
كانت أعلى متوسط عند التركيز )P30ا)  ،و أقل متوسط عند الشاهد  .أن استخدام
سماد الفوسفور زاد معنويا متوسط طول النبات مقارنة بالنباتات غير المسمدة (الشاهد)
.

 -2عدد التفرعات :
حيث يوضح جدول رقم ( )1المتوسط الحسابي لمتغير عدد التفرعات للتركيزيين
والشاهد  .حيث يالحظ أن أعلي قيمة لمتوسط عدد التفرعات كان لذي التركيز(

P30

)

بينما اقل متوسط كان لذى (  ) P0الشاهد .
وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين والشاهد .
تشير النتائج الى زيادة معنوية في عدد التفرعات للنبات عند التركيز

P30

و بمتوسط

(( )8.33مقارنة ب( الشاهد ) حيث اعطت النباتات غير المسمدة ( الشاهد ) عدد قليل
من التفرعات  ،و قد تفوق ( التركيز  )P30في متوسط عدد التفرعات عن التركيز
( ) P20و الشاهد و ال يخفى أهمية االسمدة النتروجنية و الفوسفاتية في تحسين النمو
الخضري و زيادة عدد التفرعات و هذه النتيجة تتفق مع ما أشار اليه (منيكل و كيربي

 ) 2111 ،الذي أشار الى أن نقص النتروجين في محاصيل الحبوب يتصف بكون نمو
التفرعات ضعيف وان عدد الروؤس بوحدة المساحة و كذلك عدد الحبوب بالرأس يقل .
و كذلك فان للفوسفور أهمية في أعطاء القوة للنبات في النمو و يعمل على زيادة عدد
التفرعات (أبو يوسف و اخرون . ) 1988 ،

 -3طول الورقة :
حيث يالحظ أن أعلي قيمة للمتوسط كان لذي التركيز ( )P30بينما اقل متوسط كان لذى
الشاهد ( . )P0وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين
والشاهد  .أن استخدام سماد الفوسفور زاد معنويا متوسط ارتفاع النبات مقارنة بالنباتات
غير المسمدة ( الشاهد ) و اعطى التركيز ( )P30أعلى متوسط في حين أعطى المستوى
( الشاهد) أقل متوسط و هذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه (  )Petri et al , 2002و
(الداهري وآخرون . ) 2114 ،

 -4الوزن الرطب :
حيث يالحظ أن أعلي قيمة للمتوسطات كانت لذي التركيز ( )P30بينما اقل متوسط كان
لذى (الشاهد)  .وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التراكيزين
واالشاهد  .يالحظ من الجدول ( )1زاد معنويا متوسط الوزن الرطب للنباتات المسمدة
مقارنة بالنباتات غير المسمدة ( الشاهد) .
 -5الوزن الجاف :
حيث يوضح جدول رقم ( )1لمتغير الوزن الرطب للتركيزيين والشاهد  .حيث يالحظ
أن أعلي قيمة للمتوسطات كانت لذي التركيز ( )P30بينما اقل متوسط كان لذى (الشاهد)
وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين واالشاهد .
حيث يالحظ متوسط الوزن الجاف للنباتات المسمدة زاد معنويا مقارنة بالنباتات غير
المسمدة ( الشاهد) .
ولتوضيح متوسطات التراكيز عن طريق الرسم البياني تم استخدام األعمدة البيانية لتوضيحها
كما هو موضح في الشكل التالي:

35.00
30.00
25.00
P0

20.00

P20
15.00

P30

10.00
5.00
0.00
طول الساق

طول الورقة

عدد األشطاء الوزن الرطب الوزن الجاف

الشكل (  ) 1أعمدة بيانية توضح متوسطات التراكيز الفوسفور

نتائج البوتاسيوم :لمعرفة الفروق بين متوسطات التراكيز ( )30، 20 ،0تم استخدام تحليل
التباين لمعرفة هذه الفروق وعرض النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( ) 2نتائج تحليل التباين لمعرفة الفروق بين التراكيز ( )30، 20 ،0للبوتاسيوم حسب
متغيرات الدراسة
المتغيرات

طول
الساق
طول
الورقة

عدد
التفرعات

الوزن
الرطب

الوزن
الجاف

التراكيز

المتوسطات

االنحراف المعياري

K0

21.67

3.89

K20

25.11

2.89

K30

26.11

2.18

K0

14.11

2.15

K20

18.44

3.97

K30

18.78

3.53

K0

6.67

0.93

K20

7.11

1.12

K30

7.67

1.00

K0

0.36

0.01

K20

0.42

0.03

K30

0.62

0.03

K0

0.16

0.02

K20

0.17

0.02

K30

0.19

0.04

احصاءةإف

512.

5159

مستوى الداللة

.1.1

.1.1

القرار

توجد فروق

توجد فروق

ال
2119

323157

.113

.1..

توجد فروق

توجد فروق

ال
2132

.111

توجد فروق

 -1طول الساق :
حيث يوضح ا الجدول رقم ( )2المتوسط الحسابي لطول الساق للتركيزيين والشاهد و
كانت أعلى متوسط عند التركيز

(K30

) ،و أقل متوسط عند الشاهد (  .) K0أن استخدام

سماد البوتاسيوم زاد معنويا متوسط طول النبات مقارنة بالنباتات غير المسمدة
(الشاهد) .

 -2عدد التفرعات :
يالحظ أن أعلي قيمة لمتوسط عدد التفرعات كان لذيالتركيز

(K30

) بينما اقل متوسط

كان لذى (  ) K0الشاهد .
وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين والشاهد .
تشير النتائج الى زيادة معنوية في عدد التفرعات للنبات عند التركيز

K30

و بمتوسط

(( )7.67مقارنة بالشاهد حيث اعطت النباتات غير المسمدة ( الشاهد ) عدد قليل من
التفرعات و قد تفوق التركيز(  )K30في متوسط عدد التفرعات عن التركيز (  )K21و
الشاهد .

 -3طول الورقة :
حيث يالحظ أن أعلي قيمة للمتوسط كان لذي التركيز ( )K30بينما اقل متوسط كان لذى
الشاهد ( . )K0وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين
والشاهد  .أن استخدام سماد البوتاسي زاد معنويا متوسط ارتفاع النبات مقارنة بالنباتات
غير المسمدة ( الشاهد ) و اعطى التركيز ( )K30أعلى متوسط في حين أعطى (
الشاهد) أقل متوسط .

 -4الوزن الرطب :
وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين و الشاهد .
يالحظ من الجدول ( )2زاد معنويا متوسط الوزن الرطب للنباتات المسمدة مقارنة
بالنباتات غير المسمدة ( الشاهد) .
 -5الوزن الجاف :

من خالل النتائج المتحصل عليها يالحظ أن أعلي قيمة للمتوسطات كانت لذي التركيز
( )k30بينما اقل متوسط كان لذى الشاهد (. )K0
وقد أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية بين متوسطات التركيزيين و الشاهد .
حيث يالحظ متوسط الوزن الجاف للنباتات المسمدة زاد معنويا مقارنة بالنباتات غير
المسمدة ( الشاهد) .
ولتوضيح متوسطات التراكيز البوتاسيوم عن طريق الرسم البياني تم استخدام أعمدة بيانية
لتوضيح هذه المتوسطات كما هو موضح في الشكل التالي:
30.00
25.00
20.00
k0
15.00

k20
k30

10.00
5.00
0.00
طول الساق

طول الورقة

عدد األشطاء الوزن الرطب الوزن الجاف

الشكل (  ) 2أعمدة بيانية توضح متوسطات تركيز البوتاسيوم .

الخالصة
نفدت تجربة في معشية كلية العلوم جامعة سبها لدراسة تأثير البوتاسيوم بتراكيز (  1و 21
و  ) 31ملغم Kكغم  1-تربة بشكل كبريتات البوتاسيوم  K2O %51و الفوسفور بتراكيز ( 1
و  21و  ) 31ملغم Pكغم  1-تربة بشكل سوبر فوسفات الثالثي  ، % 46 P2O5في بعض
صفات المظهرية لنبات الشعير أجريت تجربة في أصص  ،في معشبة كلية العلوم  -قسم
النبات و ضعت  5كغم تربة في كل أصيص  ،أضيفت أسمدة البوتاسيوم و الفوسفور بالتراكيز
أعاله  ،و أضيف (  )81ملغم Nكغم  1-من اليوريا  N % 46لجميع المعامالت زرعت 10
بذور من الشعير صنف ( محلي) في  ، 2119- 11 - 23خففت إلى  6نباتات أصيص 1-
بعد االنبات قطعت النباتات بعد  82يوما من االنبات بعد قياس ارتفاع النبات  ،تم قياس الوزن
الرطب و الجاف للمجموع الخضري .
من خالل النتائج المتحصل عليها نالحظ عدد التفرعات في تراكيز الفوسفور أعلى متوسط كان
عند التركيز ( , ) P30و اقل متوسط كان الشاهد ( , )P0وصفة عدد التفرعات في تراكيز
البوتاسيوم اعلي متوسط عند التركيز ( , )K30اقل متوسط كان (الشاهد) .وصفة طول الورقة
في تراكيز الفوسفور أعلي متوسط كان التركيز ( ، )P30و اقل متوسط كان (الشاهد)  .و صفة
طول الورقة في تراكيز البوتاسيوم اعلى متوسط كان عند التركيز  ، K30و أقل متوسط كان عند
الشاهد  . K0و في الوزن الجاف سجلت أعلي قيمة للمتوسط عند التركيز ( , )P30اقل متوسط
كان عند الشاهد ( . )P0اما في تراكيز البوتاسيوم  .حيث يالحظ أن أعلي قيمة للمتوسطات
كانت لذي التركيز ( )k30بينما اقل متوسط كان لذى ( K0الشاهد) .و سجلت تراكيز

الفوسفورفي صفة الوزن الرطب اعلى متوسط عند التركيز ( )P30بينما اقل متوسط كان لذى ا
(الشاهد)  .و سجل عند تراكيز البوتاسيوم أعلي قيمة للمتوسطات كانت لذي التركيز ()k30
بينما اقل متوسط كان لذى الشاهد ( K0الشاهد)  .نالحظ من خالل الدراسة أثرت
تراكيزالفوسفور و البوتاسيوم معنويا في زيادة الصفات المظهرية لنبات الشعير ( طول الساق
عدد التفرعات و الوزن الرطب و الوزن الجاف و طول الورقة ) .
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