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فة من السماد البوتاسي والفوسفاتي علي نموو ومتتوون نباتوات تأثير مستويات مختل

 ( من النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم(Vicia Faba L الفول
 نجيب متمد تسين المغربي

 اليمن -جامعة صنعاء -كلية الزراعة  -قسم االراضي والمياة 
 

 الملخص
 

كلٌة الزراعة جامعة صنعاء  فً  –نفذت تجربة فً البٌت الزجاجً التابع لقسم األراضً والمٌاه 
، لدراسة تأثٌر مستوٌات مختلفة من السماد البوتاسً  Salty Clayم فً تربة رسوبٌة 8002موسم 

. صممت التجربة باستعمال تصمٌم القطع المنشقة  NPKوالفوسفاتً علً نمو ومحتوى نبات الفول من الـ
Split Plot Design فوسفاتً القطع الرئٌسٌة والتسمٌد  البوتاسً مثل بثالث مكررات حٌث مثل التسمٌد ال

 القطع الفرعٌة وتمثلت المعامالت فً ثالث مستوٌات من السماد الفوسفاتً  سوبر فوسفات الثالثً 
(82%P  )( ًكجم 280،  00، 0ه )P ( هكتار وأعطٌت لها الرموز اآلتٌة/P3,P2,P1 على التوالً  و )

 K( كجم 200،200، 0،50(هً ) K% 28كبرٌتات البوتاسٌوم)  أربع مستوٌات من السماد البوتاسً 
على التوالً، أضٌف السماد النٌتروجٌنً على شكل ( K4,K3,K2,K1/هكتار وأعطٌت  لها الرموز اآلتٌة )

( من  P3هكتار بعد اإلنبات .  تفوق المستوى الثالث ) Nكجم  00ٌورٌا لجمٌع المعامالت دفعة واحدة بمقدار 
كجم/ هكتار( معنوٌا فً زٌادة ارتفاع النبات  وعدد األفرع / نبات وطول الجذور ووزن 280فاتً)السماد الفوس

/هكتار ( فً زٌادة الوزن الجاف للجذور ، كما  Pكجم  00المادة الجافة للنبات بٌنما تفوق المستوى الثانً )
النبات فً حٌن لم ٌكن التأثٌر  أدى إضافة السماد الفوسفاتً الى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز الفوسفور فً

معنوٌا فً محتوى النبات من النٌتروجٌن والى انخفاض محتوى النبات من البوتاسٌوم. أدى إضافة السماد 
البوتاسً إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً الصفات السالفة الذكر وكان أفضل تأثٌر معنوي للسماد  البوتاسً عند 

 و /هكتار( . أدى تداخل السماد البوتاسً Kكجم  200 والرابع ) /هكتار( Kكجم  200المستوى الثالث ) 
أعلى معدل فً ارتفاع  P3K4الفوسفاتً إلى حدوث زٌادة  معنوٌة فً الصفات السابقة ، إذ أعطت المعاملة 

إلى حدوث  P3K3النبات والمادة الجافة و طول الجذور وتركٌز البوتاسٌوم فً النبات فً حٌن أدت المعاملة  
إلى   P3K2ة معنوٌة فً الوزن الجاف للجذور ومحتوى النبات من النٌتروجٌن فً حٌن أدت المعاملةزٌاد

 حدوث زٌادة معنوٌة فً محتوى النبات من الفسفور.
 كلمات مفتاحٌه: أسمدة،  بوتاسٌوم، فول ، فسفور ، محتوى النبات، نمو النبات ، نٌتروجٌن 

 

 المقدمة
 

المحاصٌل البقولٌة الشتوٌة األساسٌة التً تمتاز  بمحتواها العالً  من Vicia faba Lٌعتبر الفول  
من البروتٌن مما جعلها تعد احد مصادر البروتٌن األخضر وبذلك فإنها تشكل جزًء مهماً فً غذاء الشعوب 
وبخاصة ذات الدخل المحدود، فضال عن أهمٌتها فً تحسٌن خواص التربة الخصوبٌة من خالل عملٌة التثبٌت  

(. ٌنتشر الفول كمحصول غذائً مهم  فً منطقة الشرق  Kandil ، 8002حٌوي للنتروجٌن فً التربة )   ال
األوسط  ومنها الٌمن وتدخل إلى جانب االستخدام البشري فً صناعة عالئق الحٌوانات كما تستخدم كسماد 

  , (2009 بكترٌا الراٌزوبٌاعضوي اخضر قً الترب الفقٌرة ،فضالً عن التأثٌر الحٌوي لها الناتج من نشاط 

                                                           
1 Associate Professor, Department of Soil and water, Faculty of Agriculture, University of 

Sana'a, Yemen 
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Chafiو (Bensoltan    ًوتقدر مساحة الفول فً الجمهورٌة الٌمنٌة وفقا لالحصائات الرسمٌة بحوال،
 (. 8022الزراعً، م )اإلحصاء 8022طن لعام  7,334هكتار ومعدل اإلنتاج بحوالً  4,202

الزراعة وفً عملٌة انقسام  ٌعتبر البوتاسٌوم عنصر غذائً أساسً لنمو النبات وله دور مهم فً
وتوسٌع الخالٌا المرستٌمٌة من خالل دورة فً ضمان وتحقٌق انتفاخ مثالً للجدار الخلوي . أشار )الزبٌدي، 

( إلى أهمٌة التسمٌد البوتاسً بسبب ازدٌاد حاجة النبات إلٌه والسٌما مع تقدم عمره الن الكمٌات 8000
جزة عن تلبٌة احتٌاجات النبات من البوتاسٌوم الجاهز بسبب بطء المتحررة من البوتاسٌوم المثبت تكون عا

 . 2:8عملٌة التحرر للبوتاسٌوم المثبت فً معادن الطٌن 
وبشكل عام فان ترب المناطق الجافة وشبه الجافة بها إمداد من البوتاسٌوم وتحتوي على كمٌات 

م الزراعة الكثٌفة فان هذه الترب تعانً من كبٌرة من البوتاسٌوم المتبادل والغٌر متبادل وعند استخدام نظا
( . كما أن الترب الٌمنٌة تتفاوت فً  Jalali and Zarabi,2006نقص فً البوتاسٌوم الجاهز للنبات)

محتواها من البوتاسٌوم الجاهز بسبب الزراعة الكثٌفة وزراعة األرض بصورة مستمرة لتلبٌة احتٌاجات 
 ث استنزاف للبوتاسٌوم الجاهز.السكان من الغذاء مما ٌؤدي إلى حدو

( كغم 0,50,75(  إلى أن إضافة السماد البوتاسً للتربة بثالثة مستوٌات )8028أشار فرحان )
K.ھ

1-
. أدى إلى حدوث فروقاً  معنوٌة بٌن مستوٌات اإلضافة للبوتاسٌوم فً جمٌع صفات النمو والمحصول 

ھ.Kكغم  75للفول إذ حقق المستوى الثالث من إلضافة 
1-

معدالت فً ارتفاع النبات، عدد التفرعات، الأعلى  
  فً المجموع الخضري .النسبة المئوٌة للبوتاسٌوم  الوزن الجاف،

تعانً معظم الترب الٌمنٌة من انخفاض محتواها من الفسفور الجاهز المتصاص النبات بسبب 
إلى ارتفاع كربونات الكالسٌوم فً  التربة كون الٌمن تقع ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة إضافة pHارتفاع 

بعض المواقع جعلها تعانً من النقص فً جاهزٌة العدٌد من المغذٌات الكبرى والصغرى وال سٌما 
جزء بالملٌون  20-2.0الفسفور.وٌتراوح محتوى ترب الٌمن من الفسفور المٌسر فً الطبقة السطحٌة بٌن 

إلى إن إضافة السماد الفوسفاتً إلى الترب الكلسٌة  (8002( .أشار )ضٌف هللا 8002)المساوى والمغربً 
/هكتار أدت إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف لنبات الفول  P2O5كجم  00،200،200بمعدالت 

( إن السماد الفوسفاتً المضاف للتربة  من  (Mohamed,2005وكذا زٌادة تركٌز الفسفور فً النبات ،وجد 
سوبر فوسفات، سماد السوبر فوسفات الثالثً،صخر الفوسفات( أعطى اعلً قٌمة  مصادر مختلفة )سماد التربل

للصفات الخضرٌة لمحصول الفول البلدي ومكوناته وكذا امتصاص النٌتروجٌن والفسفور عند استعمال سماد 
حٌث اعطت  P2O5% 20تاله سماد السوبر فوسفات األحادي  P2O5%  52.0التربل سوبر فوسفات 

 / نبات على التوالً. P ملً جرام  22.8، 02.2/ نبات و Nملً جرام   850.2، 802.2
وبالتالً زٌادة وزن  وكون الفوسفور مهم لنشاط وانقسام الخلٌة وٌؤدي إلى زٌادة ارتفاع النبات وعدد األفرع

( تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من السماد الفوسفاتً  Hashemabadi,2013المادة الجافة للنبات ، درس )
/هكتار على صفات النمو Pكجم 0،20،20،280( بمستوٌات  DAP( و )TSPمن مصدرٌن مختلفٌن هما )

بنوعٌة ادٌا الى حدوث زٌادة معنوٌة فً ارتفاع النبات وعدد لنبات الفول وجد أن إضافة السماد الفوسفاتً 
االفرع ووزن المدة الجافة لنبات الفول. وفً دراسة اخرى لمعرفة تاثٌر التسمٌد الفوسفاتً والزنك على نمو 

كجم  0،50،00( ان اضافة السماد الفوسفاتً بثالث مستوٌات Weldua et al ,2012الفول وجد  )
Pلسوبر فوسفات الثالثً ادت الى حدوث زٌادة معنوٌة فً ارتفاع نبات الفول ووزن المادة /هكتار من سماد ا

/هكتار على بقٌة Pكجم  00الجافة وطول الجذور وكذا الوزن الجاف للجذور، وقد تفوق المستوى الثالث 
ات( ( الى ان اضافة السماد الفوسفاتً )السوبر فوسف Agegnehu and Tsige ,2006المستوٌات.اشار)

/هكتار ادت الى حدوث زٌادة معنوٌة فً ارتفاع نبات الفول  Pكجم 0،25،80،52،08بخمس مستوٌات 
 وعدد القرون.

لذا ٌهدف البحث إلى دراسة  تأثٌر مستوٌات مختلفة من السماد البوتاسً والفوسفاتً على نمو 
 ومحتوى نبات الفول من  النتروجٌن والفوسفور والبوتاسٌوم .
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 لعملمواد وطرق ا
جامعة صنعاء فً  -كلٌة الزراعة  –نفذت التجربة فً البٌت الزجاجً التابع لقسم األراضً والمٌاه  

لدراسة تأثٌر مستوٌات مختلفة من السماد البوتاسً والفوسفاتً   Salty Clayم فً تربة رسوبٌة  8002عام 
علٌمٌة التابعة لكلٌة الزراعة للعمق . أخذت التربة من المزرعة الت NPKعلى نمو ومحتوى نبات الفول من الـ

 ٌوضح بعض الخواص الكٌمائٌة للترٌة المستخدمة فً التجربة(.2سم)جدول 50إلى  0من 
 

 : بعض الخواص الكيميائية للتربة المستعملة في التجربة قبل الزراعة1جدول

 EC pH CacO3 O.M الصفة
Total 

N 
 ةالعناصر الجاهز الكاتيونات واالنيونات الذائبة 

K 
 لمتبادلا

 Ca Mg Na HCO3 CL SO4 K P K  
dS.m الوحدة

-1
 - % % %  Cmol.Kg

-1
 mg.Kg

-1 Cmol.Kg
-1

 

 2.20 2.222 2 0.022 .00 0.28 0.31 0.24 0.22 0.80 0.00 .22 0.2 2.20 0.52 القٌمة

 
/ كجم تربة  0كجم بواقع  2مم وأضٌفت إلى أصص بالستكٌة سعه 2ثم نخلت بمنخل قطر فتحاته 

بثالث مكررات حٌث مثل  Split Plot Designأصٌص,صممت التجربة باستعمال تصمٌم القطع المنشقة 
التسمٌد الفوسفاتً القطع الرئٌسٌة والتسمٌد  البوتاسً مثل القطع الفرعٌة وتمثلت المعامالت فً ثالث مستوٌات 

 P( كجم 280،  00، 0؛هً ) (P%   82) من السماد الفوسفاتً  ممثال فً سماد السوبر فوسفات الثالثً 
/هكتار .أضٌفت لألصص وخلطت جٌدا مع التربة حسب مستوٌات اإلضافة  قبل الزراعة وأعطٌت لها الرموز 

( على التوالً و أربع مستوٌات من السماد البوتاسً ممثال فً سماد كبرٌتات البوتاسٌوم) P3,P2,P1اآلتٌة )
28   %K ( ًه)كجم  200،200، 0،00 )K ار  أضٌف للتربة دفعة واحدة بعد عملٌة الخف  /هكت

على التوالً، تم زراعه بذور نبات الفول بواقع اربع   ( K4,K3,K2,K1وأعطٌت  لها الرموز اآلتٌة )
بذرات لكل أصٌص ، تم خف النباتات بعد أسبوعٌن من الزراعة واإلبقاء على ثالث نباتات / أصٌص، أضٌف 

 / هكتار بعد االنبات  . Nكجم  00رٌا لجمٌع المعامالت دفعة واحدة بمقدار السماد النٌتروجٌنً على شكل ٌو
 القٌاسات والحسابات 

تم اخذ القٌاسات اآلتٌة:  ارتفاع النبات سم ،عدد األفرع / نبات،  الوزن الجاف للنباتات جرام / 
 أصٌص، طول الجذور سم ، الوزن الجاف للجذور جم/أصٌص .

جرام  0.8ساعة واخذ  28درجه مئوٌة لمدة 00باتات المجففة فً الفرن على درجة: تم طحن النتتليل النبات
من النباتات المطحونة / أصٌص ثم هضمت هضماً رطباً بحامض الكبرٌتٌك وبٌرو كسٌد الهٌدروجٌن،لقٌاس 

س بجهاز تركٌز النٌتروجٌن الكلً باستعمال  جهاز كلداهل، الفسفور الكلً بطرٌقة مولبٌدات االمونٌوم  والقٌا
Spectrophotometer   ( البوتاسٌوم الكلً , قدر بجهاز االمتصاص الذري،AAS وفقا للطرق ، )

 (Page et al, 1982الواردة فً  )
 التتليل اإلتصائي

لحساب اقل فرق  Genstat.5تم إجراء التحلٌل اإلحصائً لنتائج عٌنات النبات باستعمال برنامج 
 . LSDمعنوي 

 مناقشة النتائج
 

إلى أن إضافة السماد الفوسفاتً أدى إلى حدوث زٌادة معنوٌة  8ٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً جدول تش
اعلً متوسط ارتفاع p3فً ارتفاع النبات بزٌادة مستوى اإلضافة حٌث أعطى المستوى المرتفع من الفسفور 

ما وجدة % عن معاملة المقارنة وهذا ٌتوافق مع  80سم وبنسبة زٌادة بلغت 54للنبات بلغ 
Mohamed,2005) من ان اضافة السماد الفوسفاتً ادى الى حدوث زٌادة معنوٌة فً ارتفاع نبات )

الفول.كما أدى إضافة السماد البوتاسً إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً ارتفاع النبات بزٌادة مستوى اإلضافة وكان 
% 28وبنسبة زٌادة   k4سماد االبوتاسً سم عند المستوى المرتفع من ال52اعلً مستوى فً ارتفاع النبات بلغ 

وقد ٌرجع السبب فً ذلك إلى انخفاض محتوى التربة من البوتاسٌوم الجاهز وان هناك عن معاملة المقارنة 
استجابة واضحة للتسمٌد وألهمٌة  البوتاسٌوم خالل عملٌة االنقسام والتمدد الجارٌة فً خالٌا النبات من خالل 

وتتفق النتائج مع ما وجدة  جٌد للجدار الخلوي الضروري لعملٌتً النمو واالنقسامدوره فً إعطاء التمدد ال
Zakaria and EL zemrany 2012 (  علً الذرة 8002علً نباتات القمح ، المغربً والمساوي )

 ( علً الفول.8028الشامٌة و فرحان)
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 تفاع النبات )سم(تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخالتهما على ار :2جدول 
MEAN K P3 P2 P1 Treatment 

46.6 51.5 47.5 40.9 K1 

48.9 53.1 48.9 44.8 K2 

49.5 54.9 49.0 44.7 K3 

52.3 56.6 51.0 49.4 K4 

5.35 10.21 LSD 

 54.0 49.1 44.95 MEAN P 

5.53 LSD 

ً أدٌا إلى حدوث زٌادة كما تشٌر نتائج نفس الجدول إلى ان تداخل السماد الفوسفاتً والبوتاس
و  P3k4سم عند المعامالت  02.2، 00.0معنوٌة فً ارتفاع النبات وكان اعلً متوسط الرتفاع النبات بلغ

P3k3  على التوالً عن معاملة المقارنة  ولم تكن الفروق 52،  52.2على التوالً وبنسبة زٌادة بلغت %
 معنوٌة فٌما بٌنها. 

حدوث زٌادة معنوٌة فً عدد األفرع للنباتات بزٌادة مستوى إضافة  إلى 5تشٌر نتائج تحلٌل الجدول
السماد الفوسفاتً مقارنة بمعاملة المقارنة وقد ٌعزى السبب فً ذلك إلى ان الفوسفور عنصر مهم لنشاط 
 وانقسام الخالٌا مما ادى الى تكوٌن افرع جدٌدة للنبات، وتتفق النتائج مع ما وجدة

 ( Hashemabadi,2013،و Mohamed,2005، Weldua et al ,2012  من أن إضافة السماد )
 الفوسفاتً إلى التربة بمستوٌات مختلفة أدى إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً عدد األفرع لنبات الفول.

 
 : تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخالتهما على متوسط عدد األفرع للنباتات الفول. 3جدول 

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

2.57 2.6 2.6 2.5 K1 

2.67 3 2.4 2.6 K2 

2.77 2.8 3.2 2.3 K3 

2.63 2.7 2.6 2.7 K4 

0.13 0.17 LSD 

 
2.78 2.71 2.53 Mean P 

0.16 LSD 

كما إن إضافة السماد البوتاسً أدى اٌضا إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً متوسط عدد تفرعات النبات بزٌادة 
وهـذه النتائج تتفق مع فرحان)  مقارنة بمعاملة المقارنة . K3ة عند المستوى الثالث مستوى اإلضافة وخاص

( إذ وجدا إن اإلضافات الجٌدة من البوتاسٌوم لنباتات الفول أدت إلى زٌادة معنوٌة فً عدد الفروع  8028
 مقارنة بالمعاملة غٌر المسمدة .

فوسفاتً والبوتاسً أدٌا إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً قٌم و تشٌر نتائج نفس الجدول إلى إن تداخالت السماد ال 
على بقٌة المعامالت فً أعطاء اكبر  p2k3متوسط عدد األفرع  مقارنة بمعاملة المقارنة حٌث تفوقت المعاملة 

 افرع / نبات. 5والتً اعطت  p3k2فرعا / نبات تالها المعاملة  5.8عدد من األفرع بلغت 
إلى إن إضافة السماد الفوسفاتً أدى إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً  2ائً جدولتشٌر نتائج التحلٌل اإلحص

سم  فً  27اعلً متوسط بلغ  p3متوسط طول الجذور بزٌادة مستوى إضافة السماد حٌث أعطى المستوى 
سم  وقد ٌعزى السبب فً ذلك إلى إن الفوسفور ٌؤدى إلى زٌادة استطالة  24.08حٌن أعطت معاملة المقارنة 

 . Weldua et al ,2012ذور، وتتفق النتائج مع ما وجده الج
كما إن إضافة السماد البوتاسً إلى التربة أدى إلى حدوث زٌادة فً طول الجذور خاصة عند المستوٌات 

 سم. 26.5اعلً  متوسط طول للجذور بلغ  k4حٌث أعطى المستوى  k4،K3المرتفعة لإلضافة
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 اتي والبوتاسي وتداخالتهما على طول الجذور سم: تأثير إضافة السماد الفوسف 4جدول 

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

24.87 26.6 26 22 K1 

24.37 25.5 24.3 23.3 K2 

26 26.9 26.2 25 K3 

26.5 29 24.5 26 K4 

0.90 1.59 LSD 

 
27 25.25 24.08 Mean P 

1.13 LSD 

 
إن تداخالت  السماد الفوسفاتً مع السماد البوتاسً أدت إلى زٌادة  متوسط أطوال جذور  كما

 P3k3،P3k1سم تالها المعامالت 29اعلً متوسط طول للجذور بلغ  P3k4النباتات حٌث أعطت المعاملة 
الجذور  والتً كان طول P1K1سم على التوالً عن معاملة المقارنة  26.9،26.6حٌث بلغت أطوال النباتات 

 سم .88عندها 
إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف للجذور عند  0أدى إضافة السماد الفوسفاتً جدول 

إلى حدوث P3مقارنة بمعاملة المقارنة بٌنما أدى زٌادة مستوى اإلضافة إلى   P2المستوى الثانً لإلضافة 
 Weldua، وتتفق النتائج مع P2 لإلضافة  انخفاض معنوي فً الوزن الجاف للجذور مقارنة بالمستوى الثانً

et al ,2012  ًمن اضافة السماد الفوسفاتً إلى التربة بمستوٌات مختلفة أدى إلى حدوث زٌادة معنوٌة ف
الوزن الجاف لجذور نبات الفول.كما أدى إضافة السماد البوتاسً إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف 

 k3جرام / أصٌص عند مستوى اإلضافة  2.00وكان اعلً متوسط لهما بلغ   للجذور بزٌادة مستوى اإلضافة 
 وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة. K4تاله المستوى الرابع 

 
: تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخالتهما على متوسط الوزن الجاف لجذور نباتات 5جدول 

 (الفول .) جرام/أصيص

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

4.20 3.68 4.75 4.18 K1 

4.34 4.16 4.62 4.24 K2 

4.65 4.88 4.82 4.26 K3 

4.51 4.82 4.39 4.33 K4 

0.05 0.09 LSD 

 
4.39 4.65 4.25 Mean P 

0.07 LSD 

 
كما تشٌر نتائج نفس الجدول إلى ان تداخالت األسمدة أدت إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً الوزن 

 ,p3k4  ,p3k3جرام/ اصٌص  عند المعامالت  4.82و 4.88 اعلً متوسط لهما  الجاف للجذور وكان 
جرام / اصٌص وكان 2.22عندها   والذي كان متوسط الوزن الجاف للجذور p1k1مقارنة بمعاملة المقارنة 

د وهذه النتائج تشٌر إلى إن تداخل السما p3k1جرام عند المعاملة 5.02اقل متوسط للوزن الجاف للجذور بلغ 
الفوسفاتً مع السماد البوتاسً كانت ذات تأثٌر إٌجابً على الوزن الجاف للجذور عند المستوى الثالث للسماد 

 على التوالً. k3،k4الفوسفاتً مع المستوٌات المرتفعة من السماد البوتاسً
فً إلى أن إضافة السماد الفوسفاتً أدى الى حدوث زٌادة  0تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً جدول  

جرام/  2005اعلى قٌمة بلغتp3متوسط وزن المادة الجافة للنبات حٌث أعطى المستوى المرتفع من الفسفور 
% عن  2005وبنسبة زٌادة بلغت  2052والتً اعطت  P1اصٌص وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة 

 Weldua وHashemabadi,2013(و (Mohamed,2005 معاملة المقارنة وهذا ٌتوافق مع ما وجدة 
et al ,2012. 

كما أدى إضافة السماد البوتاسً إلى حدوث زٌادة فً متوسط وزن المادة الجافة للنبات بزٌادة  
جرام / أصٌص  عند المستوى  2.08اعلً متوسط  فً وزن المادة الجافة للنبات  بلغ مستوى اإلضافة وكان 
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.وقد ٌعزى السبب فً ذلك الى % عن معاملة المقارنة،2.0وبنسبة زٌادة   k4المرتفع من السماد االبوتاسً 
اق مما ٌؤدي إلى دور البوتاسٌوم فً زٌادة عملٌات النقل والتجمع للمادة الجافة وتأخٌر فترة الشٌخوخة لألور

وتتفق النتائج مع المغربً  (. 1988زٌادة فً مكونات النبات والحاصل ) أبو ضاحً  والٌونس ، 
(علً القمح و فرحان Zakaria and EL  zemrany 2012(علً الذرة الشامٌة و)8002والمساوي)

 ( علً الفول.8028)
 

تهما على متوسط وزن المادة الجافة  لنباتات : تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخال6جدول 
 الفول ) جرام/ أصيص(.

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

8.38 8.51 8.35 8.28 K1 

8.63 9.14 8.43 2.52 K2 

8.66 9.17 8.48 8.34 K3 

9.02 9.31 9.14 8.62 K4 

0.632 0.250 LSD 

 
9.03 8.60 8.39 Mean P 

0.052 LSD 

 
فس الجدول إلى إن تداخل السماد الفوسفاتً والبوتاسً أدٌا إلى حدوث زٌادة كما تشٌر نتائج ن

جرام /  2022و2052معنوٌة فً متوسط وزن المادة الجافة للنبات وكان اعلً متوسط  للمادة الجافة  بلغ
% على التوالً عن 2002،  2802على التوالً وبنسبة زٌادة بلغت  p3k4 ،p3k3اصٌص عند المعامالت 

 ة المقارنة  ولم تكن الفروق معنوٌة فٌما بٌنها. معامل
ٌتضح إن التسمٌد الفوسفاتً لم ٌؤثر على زٌادة تركٌز النتروجٌن فً  2من نتائج التحلٌل جدول 

نبات الفول والمؤشر العام هو انخفاض التركٌز بزٌادة مستوى اإلضافة مقارنة بمعاملة المقارنة وتختلف النتائج 
(.وربما ٌعزي ذلك الً زٌادة كمٌة المادة الجافة نتٌجة إلضافة مستوٌات (Mohamed,2005مع ما وجدة 

 التسمٌد الفوسفاتً .
 

: تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخالتهما على  متوسط تركيز النيتروجين في النبات  7جدول 
% 

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

8000 8000 8022 8000 K1 

8002 8002 8,02 2,63 K2 

8025 8022 8022 8022 K3 

8002 8022 8020 8022 K4 

0.00 0.28 LSD 

 
2.65 8.02 8.02 Mean P 

0.20 LSD 

 
بٌنما أدى إضافة التسمٌد البوتاسً إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز النٌتروجٌن بزٌادة مستوٌات 

% وبنسبة زٌادة عن الكنترول بلغت  8.25 اعلً متوسط تركٌز بلغ k3اإلضافة حٌث أعطى المستوى الثالث 
(، كما Zakaria and EL Zemrany2012 ، وتتفق النتائج مع ما وجده  k2% تالها المستوى الثانً  2

تشٌر نتائج نفس الجدول إلى إن تداخالت التسمٌد الفوسفاتً والبوتاسً أدت إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز 
% تالها المعاملة  8022اعلً متوسط تركٌز بلغ  p1k4طت المعاملة النٌتروجٌن لنبات الفول حٌث أع

p3k3 8000% فً حٌن كان تركٌز النٌتروجٌن عند معاملة المقارنة  8022والتً أعطت .% 
إلى إن إضافة السماد الفوسفاتً أدى إلى حدوث زٌادة  2تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً جدول 

% فً حٌن أعطت  0.228اعلً تركٌز بلغ  p3أعطت المعاملة  معنوٌة فً تركٌز النبات للفسفور حٌث
، من ان اضافة (Mohamed,2005)(و8002% وهذا ٌتفق مع )ضٌف هللا ، 0.222معاملة المقارنة 

 السماد الفوسفاتً ادى الى حدوث زٌادة معنوٌة فً محتوى النبات من الفوسفور.
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 داخالتهما على تركيز الفسفور في النبات %: تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وت 8جدول

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

0.222 0.280 0.280 0.106 K1 

0.250 0.202 0.280 0.220 K2 

0.252 0.205 0.282 0.285 K3 

0.288 0.220 0.282 0.280 K4 

0.000 0.022 LSD 

 
0.228 0.280 0.222 Mean P 

0.002 LSD 

 
البوتاسً أدى إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز النبات للفسفور مقارنة كما إن إضافة السماد 

% تالها المستوى الثانً  0.252اعلً متوسط تركٌز بلغ  k3بمعاملة المقارنة حٌث أعطى المستوى الثالث 
k2  وأخٌرا المستوى الرابع  0.250أعطى %k4  كما تشٌر نتائج نفس الجدول إلى إن  0.288أعطى. %

السماد الفوسفاتً والبوتاسً أدت إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز الفسفور للنبات حٌث أعطت تداخالت 
%  وأعطت  0.205أعطت  p3k3% تالها المعاملة  0.202اعلً متوسط تركٌز بلغ  p3k2المعاملة 
 . % 0.200% بٌنما كان تركٌز الفسفور عند معاملة المقارنة  0.220اقل تركٌز بلغ  p3k4المعاملة 

إلى إن إضافة السماد الفوسفاتً أدت إلى حدوث انخفاض  2تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً  جدول 
 فً تركٌز البوتاسٌوم فً نبات الفول .

 
 :   تأثير إضافة السماد الفوسفاتي والبوتاسي وتداخالتهما على تركيز البوتاسيوم في النبات  %9جدول 

Mean K P3 P2 P1 Treatment 

1.67 2.00 2.08 2.28 K1 

2.22 2.50 2.22 2.02 K2 

2.02 2.02 2.00 2.08 K3 

2.20 8.02 2.08 2.28 K4 

0.082 0.050 LSD 

 
2.08 2.00 2.28 Mean P 

0.080 LSD 

 
كما إن إضافة السماد البوتاسً أدت إلى حدوث زٌادة معنوٌة فً تركٌز البوتاسٌوم فً النبات حٌث 

% عن الكنترول وتتفق 20.2%  وبنسبة زٌادة بلغت  2.20علً تركٌز بلغ أ  k4أعطى المستوى الرابع 
 Zakaria and EL و علً الذرة الشامٌة(8002النتائج مع ما وجده المغربً والمساوي  )

Zemrany2012   ( علً الباقالء .8028علً القمح و  فرحان  ) 
ماد الفوسفاتً والبوتاسً أدت إلى كما تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً لنفس الجدول إن تداخالت الس

% تالها  8.02اعلً تركٌز فً النبات بلغ  p3k4حدوث زٌادة فً تركٌز البوتاسٌوم حٌث أعطت المعاملة 
 % عند معاملة المقارنة . 2.28% وكان تركٌز البوتاسٌوم  2.28أعطت  p1k4المعاملة 
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,PHOSPHORUS  AND POTASSIUM CONTENTS OF BEAN 
PLANT (VICIA FABA L ) 
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ABSTRACT 
 

 A  pot experiment was carried out in the greenhouse of Soil and Water Dept. 
, Faculty of Agriculture, University of Sana'a during 2008 season on a sedimentary 
salty clay soil, to study the effect of different levels of potassium and phosphate 
fertilizer in the growth and NPK contents of bean plants. The experiment was 
designed using a split  plot design with three replications where phosphate levels 
were the main plots and potassium fertilization levels were the sub plots  .Three 
levels of phosphate fertilizer, (superphosphate triple 21% P, 0.60, 120 kg P / 
ha.).were examined and have been given the following codes (P3, P2, P1), 
respectively. Four levels of potassium fertilizer (potassium sulfate ,42% K; 0,50, 100, 
150 kg K / ha. ) were also used and have been given the following codes (K4, K3, K2 
, K1), respectively. Nitrogen fertilizer in the form of urea was added for all transactions 
at the rate of   60 kg N/ ha after germination. The third level (P3) of phosphate 
fertilizer (120 kg / ha) was significantly increased  plant height and number of 
branches / plant and root length and weight of the dry matter , while the the second 
level (60 kg P / ha) had the superiority to increase dry weight of roots.  Also add 
phosphate fertilizer caused a significant increase in the concentration of P in  plant 
tissues while insignificantly influence on the nitrogen content of the plant was 
detected . Meanwhile, potassium content of the plant was reduced due to the addition 
of P levels . Add potassium fertilizer led to a significant increase in the 
aforementioned diameters and the best significant effect of potassium fertilizer was 
recorded at the third level (100 kg K / ha) and fourth (150 kg K / ha). Resulted data 
showed that the interaction between potassium and phosphate treatments gave  
significant increases in the studied parameters, the treatment P3K4 highest produced 
the highest values of plant height , dry matter , root length and the concentration of 
potassium in the plant ; while the treatment P3K3 resulted in a significant increase in 
dry weight of roots and content of nitrogen.  P3K2 treatment led to significant increase 
in the phosphorus content of the plant. 
Keywords:Yamen soil, fertilizer, potassium, bean, phosphorus, content of plant, plant 

growth, nitrogen  
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