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                                      فؤاد رزاق عبد الحسيه105....                تأثير الرش الورقي بالمغنسيوم والبوتاسيوم 

 
 

       تأثير الرش الورقي بالمغنسيوم والبوتاسيوم  في نمو وحاصل الرز   
 ( .Oryza sativa L )33-صنف عنبر                    

فؤاد رزاق عبد الحسين           حكم كريم دويني                             
                          جاسم قاسم مناتي             جابر جاسم أبو طليشة    

 جامعة المثنى /                              كلية الزراعة 

 
 

 :المستخلص
خالل الموسمٌـن الزراعٌٌن  (ناحٌة النجمً)     اُجرٌت تجربة حقلٌة فً محـافظة المثنى 

 و 5 و 0)لمعرفــة تــأثٌر الــرش الورقـً بتراكٌـز مختلفـه من المغنٌسٌوم  (2009 و 2008)
فـً نمو وحاصل الرز صنف  (لتر/ K ملغم 50 و25 و0)والبوتاسٌوم  (لتر/ Mg ملغم 10

، نفـذت التجربة بـأسلوب التجـارب العاملٌة بأستعمال تصمٌم القطاعات الكاملة 33-عنبر
 .وبثالث مكررات ( R.C.B.D )المعشاة 

فً اعطاء أعلى متوسط  (لتر/ Mg ملغم 10)   أشارت التجارب الى تفوق تركٌز المغنٌسٌوم 
نبات ومساحة الورقة وطول الدالٌة وعدد الحبوب فً الدالٌة / ألرتفاع النبات وعدد االشطاء

 على التوالً ، 2009 و2008هـ للموسمٌن /  طن3.22 و 3.39وحاصل الحبوب الذي بلغ 
أعلى متوسط لصفات ارتفاع النبات وعدد  (لتر/ K ملغم50)كما أعطى تركٌز البوتاسٌوم 

األشطاء ومســاحة ورقـة العلـم وطـول الدالٌـة وعدد الحبوب فً الدالٌة وحاصل الحبوب الذي 
.  هـ للموسمٌن على التوالً/  طن3.22 و 3.18بلغ 

 50لتر و/ Mg ملغم 10)    أثر التداخل معنوٌا فً جمٌع الصفات المدروسة عند أعلى تولٌفة 
 ، 2009عدا صفة عدد الحبوب فً الدالٌة التً انخفضت فً الموسم الثانً  (لتر/ Kملغم 

، وقد تفوقت  (لتر/ K ملغم 0لتر و/  Mg ملغم5) عند التولٌفة 187.0وأعطت متوسطا بلغ 
حٌث أعطت أعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ  (لتر/ K ملغم 50لتر و/ Mg ملغم 10)التولٌفة 
.  على التوالً 2009 و2008هـ للموسمٌن /  طن3.40 و3.39

 :المقدمـة
ثانً أهم محصول حبوبً من الناحٌة  .Oryza Sativa L      ٌعد محصول الرز 

االقتصـادٌة بعد محصول القمح ، ألنه الغذاء الرئٌسً ألكثر من ملٌاري ونصف الملٌار نسمه 
، وتمتاز حبوبه بسهولة هضمها ، كما انها غنٌة بالكربوهٌدرات التً تعد  [1]فً العالم 

[. 2]مصدرا ًمهما ًمن مصادر الطاقة 
     فً ظل الزٌاده البشرٌة المضطردة وانحسار المسـاحات الصالحه للزراعة وقلة االنتـاج فً 
وحدة المساحـة كان البد من التوجه الى استعمال التقانـات الحدٌثة فً مجال زراعة وخدمة هذا 
المحصول لرفع انتاجٌته وتحسٌن نوعٌته ، ومن هذه التقـانات اضافة العناصر الغذائٌة للنباتات 
رشا ً على المجموع الخضري لمـا لها من اهمٌة فً تحسٌن نمو وانتاجٌة النباتات بفعل دورهـا 

 [.3]الوظٌفً فً العدٌد من العملٌات الحٌوٌة 
     ٌعد المغنٌسٌوم احد العناصر الرئٌسٌة فً تغذٌة النبات لما له من اثر فعال فً العدٌد من 

العملٌات الفسلجٌة فً النبات كتنشٌط بعض االنزٌمات بسبب صفاته النازعة للهٌدروجٌن 
 – 15 خالل عملٌة التمثٌل الضوئً ، إذ ٌدخل حوالى CO2وعملٌة التنفس وتنظٌم امتصاص 

، وبذلك فهو مهم إلتمام عملٌة  من المغنٌسٌوم الكلً فى النبات فى تركٌب الكلوروفٌل % 20
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، وٌعتبر منشطاً للعدٌد من األنظمة اإلنزٌمٌة الخاصة بمٌتابولٌزم  التمثٌل الضوئً
، كما ٌعمل المغنسٌوم على تعزٌز امتصاص وانتقال  ، وتمثٌل األحماض النووٌة الكربوهٌدرات

كذلك وجد أنه فى حالة نقص المغنسٌوم  ، الفوسفات وٌساعد فى حركة السكرٌات داخل النبات
من أن إستخدام االسمدة  [6]أشار .[5]و  [4]ٌقل تمثٌل البروتٌنات مما ٌعٌق النمو فى النبات 

الحاوٌة على المغنٌسٌوم فً تسمٌد البطاطا ادى الى زٌادة الحاصل وتحسٌن نوعٌته ، كما ادى 
[. 7 % ]84استخدام اسمدة المغنٌسٌوم فً بعض مناطق الهند الى زٌادة حاصل البطاطا بنسبة 

كما ان للبوتاسٌوم دورا ً فعاال ً فً الكثٌر من الفعالٌات الحٌوٌة داخل جسم النبات ومنها     
 وفً انتقال ATPمساعدته على رفع كفاءة النبات فً عملٌة التمثٌل الكربونً وذلك بتكوٌن 

السكر من االوراق الى اجزاء النبات االخرى ، باالضافة الى دوره الكبٌر فً تكوٌن البروتٌنات 
من خالل اهمٌته فً زٌادة امتصاص النٌتروجٌن ، وكذلك تنظٌم العالقات المائٌة داخل الخالٌا 
النباتٌة وعند زٌادة تركٌزه فً عصارة الخشب ٌنخفض ضغطها االزموزي فٌؤدي إلى زٌادة 

ضغط الجدار فٌزٌد امتصاص الماء وٌقلل من عملٌة النتح ، فضال ً عن أنه ٌقوم بمعادلة 
الشحنات السالبة داخل النبات للحصول على االتزان مثل مجموعة النترات والفوسفات للوصول 

 [. 5]و [4]إلى التعادل الكهربائً داخل الخالٌا 
التأثٌر المعنوي الموجب للبوتاسٌوم المضاف رشا على صفات النمو الخضري  [8]    وجد 

تأثٌر اضافة البوتاسٌوم رشا فً  [10]و  [9]الحظ . ومكونات الحاصل وحاصل نبات الرز
الى تفوق  [11]أشار .زٌادة معظم صفات النمو الخضري ونسبة البروتٌن والحاصل فً الحنطة 

. المضافة رشا فً إعطاء أعلى حاصل لمحصول الذرة الصفراء التراكٌز العالٌة من البوتاسٌوم
    إن إضافة البوتاسٌوم والمغنٌسٌوم سوٌة للتربة او النبات أدى الى زٌادة معنوٌة فً إنتاج 

[.  12]المحاصٌل الحقلٌة ، إذ ٌتشابه العنصران من حٌث توزٌعهما فً التربة 
   ال ٌقتصر ظهور أعراض نقص عنصر المغنسٌوم على النباتات النامٌة فى األراضى الفقٌرة 

، وذلك فى  بهذا العنصر فقط بل ٌمكن ظهورها على النباتات التى تنمو فى األراضى العادٌة
حالة زراعة المحاصٌل عالٌة اإلنتاج ومع الكثافة الزراعٌة فإن النباتات تمتص كمٌة كبٌرة من 

 كما هو الحال فً المغنسٌوم مما ٌؤدى إلى استنزافه من هذه األراضى وظهور أعراض النقص
وتختلف أعراض نقص المغنسٌوم حقول الرز فً المنطقتٌن الوسطى والجنوبٌة من العراق ، 

وإمكانٌة استخدامه من ِقبل  ، وٌتمٌز هذا العنصر بحركته العالٌة داخل النبات باختالف النبات
وبسبب قلة  ، النباتات عدة مرات ، وبذلك تبدأ ظهور األعراض على األوراق المسنة أوالً 

البحوث المنفذة فً مجـال اضـافة واستعمــال المغذٌـات الورقٌة على نبات الرز فً محـافظة 
المثنـى خاصة وفً العـراق عـامة ، نفذت هذه التجربـة بهـدف معرفـة تــأثٌر الرش الورقً 

وتحدٌد  (33-صنف عنبر)بتراكٌز مختلفة من المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم فً نمو وحاصل الرز 
 .االفضل منها من حٌث النمو واالنتـاجٌة

 :المواد وطرق العمل
 ، خالل الموسمٌن الزراعٌٌن  (شمال محافظة المثنى)     نفذت تجربة حقلٌة فً ناحٌة النجمً 

، وذلك بهدف معرفة تأثٌر التغذٌة (1)، وفً تربة مبٌنة مواصفاتها فً جدول2009و2008
، وتضمنت  (33- صنف عنبر )الورقٌة بالمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم فً نمو وحاصل الرز 

وثالثة  (لتر /Mg ملغم 10 ، 5 ،  0)معامالت التجربة ثالثة تراكٌز من المغنٌسٌوم هً 
 . (لتر /K ملغم 50 ، 25،  0 )تراكٌز من البوتاسٌوم 

    فبعد تحضٌر ارض التجربة من حٌث الحراثـه والتنعٌم والتسوٌة ، اضٌف السمـاد المركب 
/  كغم280، ثـم اضٌـف السمـاد النتروجٌنـً وبـواقع   (18-18)هكتار /  كغم400وبواقع 

على دفعتٌن االولى بعد شهر من الزراعة  (N%46 )هكتـار  وعلى هٌئـة سمـاد الٌورٌا 
حسب التوصٌات )والثانٌة بعد شهر من موعد اضافة الدفعة االولى  (هكتار/  كغم140)

طبقت التجربـة . (السمادٌة للبرنامج الوطنً لتطوٌر زراعة الرز فً المناطق الشلبٌة فً العراق
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فً كال الموسمٌن بأسلوب التجـارب العاملٌة باستعمال تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة 
(R.C.B.D) لكل وحدة 2 م4 بمساحة  48وبثالث مكررات، وبلغ مجموع الوحدات التجرٌبٌة 

. تجرٌبٌة
التً تم الحصول علٌها من محطة ابحاث الرز فً ) 33-     زرعت بذور الرز صنف عنبر

على التوالً بعد ان اجرٌت عملٌة 2009 و2008 حزٌران للموسمٌن 24 و22فً   (المشخاب
 ساعة ، وبعد حصول االنبات زرعت البذور بشكل خطوط المسافة 48نقع وكمر البذور لمدة 

 سم داخل احواض فـً حقل التجربة وبوجود الماء، وتم اجراء عملٌات 25بٌن خط وآخر 
 .التعشٌب الٌدوي كلما دعت الحاجه لذلك طٌلة موسم النمو

    أجرٌت عملٌة الرش للمغذٌٌن المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم وبالتراكٌز المذكوره اعاله فً 
، وحضر محلول الرش على  (مرحلة التفرعات والبطان)مرحلتٌن من مراحل نمو النبات 

 لتر ماء لكل هكتار لتحقٌق البلل التام وفً كل مرة رش التركٌز كامال 400اساس كمٌة الماء 
. كما رشت معاملة المقارنه بأستعمال الماء فقط

 وحسب منها          75%     أخذت عشرة نباتات بصورة عشوائٌـة فً مرحلة التزهٌر 
ومساحة ورقة العلم وطول  (من مستوى سطح التربة الى نهاٌة الدالٌة)متوسطات ارتفاع النبات 

النبات، اما فً                 / وعدد الدالٌات (قٌس من العقده اسفل الدالٌة الى  قمة الدالٌة)الدالٌة 
مرحلة الحصاد فقد حصدت نباتات الخطٌٌن الوسطٌٌن من كل وحدة تجرٌبٌة وحسب منها عدد 

.  حبة وحاصل الحبوب1000الحبوب فً الدالٌة ووزن 
     جرى التحلٌل األحصائً للبٌانات على اساس تحلٌل التباٌن لكل صفة من الصفات 

 5تحت مستوى  (L.S.D)المدروسة وقورنت متوسطات المعامالت بحساب اقل فرق معنوي 
[ %13.] 
 2009 و 2008بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة الحقل لمموسمين  (1)جدول            

 PH الموسم
 

 

EC 
(ds./m) 

نسجة  تربة/كغم.غم
 التربة

 تربة/كغم.ملغم

O.M مزٌجٌة الطين الغرين الرمل 
طٌنٌـة 
 غرٌنٌة

Mg K 

2008 7.3 6.3 8.60 58.2 562.1 351.8 3.4 179 

2009 7.4 6.7 7.22 56.3 574.9 347.5 3.2 181 

 
: النتائج والمناقشة
 تأثير المغنيسيوم

ان المغنٌسٌوم المضاف رشا ً على  (2)    إتضح من نتائج التحلٌل االحصائً فً جدول 
المجموع الخضري أثر معنوٌا فً جمٌع الصفات المدروسة وفً كال الموسمٌن عدا صفة وزن 

على بقٌة التراكٌز فً كال الموسمٌن  (لتر/ Mg 10) حبة ، اذ تفوق تركٌز المغنٌسٌوم 1000
سم ، واعلى متوسطٌن 111.4. و111.6، فقد اعطى اعلى متوسط لصفة ارتفاع النبات بلغا 

 على التوالً ، وأعطى اعلى 2009 و2008 وللموسمٌن4.6 و 5.0نبات بلغا /لعدد االشطـاء
 2009 و2008 وللموسمٌن 2 سم31.3 و30.76متوسط لصفة مسـاحة ورقـة العلم وقدره 

 2008 سم وللموسمٌن  24.8 و25.4على التوالً ، وأعلى متوسط لصفة طول الدالٌة بلغ 
وقد تعود اسباب  (لتر/ Mg 5) على التوالً ، ولم ٌختلف احصائٌا عن المعاملة 2009و
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نبات ومساحة / ارتفاع النبات وعدد االشطاء)التحسن الحاصل فً صفات النمو الخضري للرز 
مع زٌادة تركٌز المغنٌسٌوم الى دور المغنٌسٌوم فً تنشٌط بعض  (ورقة العلم وطول الدالٌة

، االمر الذي ٌعنً توفٌر ظروف نمو  [5]و  [4]االنزٌمات وعملٌتً التركٌب الضوئً والتنفس
وقد  افضل اثناء مرحلة الطور الخضري ادت الى حدوث تحسن واضح فً فً صفات النمو،

الذٌن اشاروا الى ان زٌادة تركٌز المغنٌسٌوم   [ 12] و [ 7] و [ 6 ]اتفقت هذه النتائج مع      
 .ادى الى زٌادة معنوٌة فً صفات نمو النبات

     أما مكونات الحاصل فقد تأثرت هً االخرى معنوٌاً بالمغنٌسٌوم وفً كال الموسمٌن، حٌث 
أعلى متوسط لعدد الحبوب فً الدالٌة بلغ  (لتر/ Mg ملغم 10)أعطى تركٌز المغنٌسٌوم 

 على التوالـً، وقد ٌعزى سبب ذلك 2009 و2008دالٌة للموسمٌن /  حبة187.0و185.2
الى الدور الذي لعبه المغنٌسٌوم فً تحسٌن صفات النمو مما انعكس على زٌادة تكوٌن االشطاء 

دالٌة، اما فٌمـا ٌخص / فً المراحل المبكرة من النمو االمر الذي ادى الى زٌادة عدد الحبوب
 (لتر / Mg ملغم 0)حبه فقد أتت النتائج مغاٌرة اذ تفوقت معاملة المقارنة  1000صفة وزن 

 على التوالً ، 2009 و 2008 غم للموسمٌن 22.0 و 20.8معنوٌا واعطى متوسط وقدره 
دالٌة مع زٌادة /  حبة الى زٌادة عدد الحبوب1000وربما ٌرجع سبب االنخفاض فً وزن الـ 

تركٌز المغنٌسٌوم فً محلول الرش االمر الذي خلق حالة من التنافس على المنتج من مواد 
التمثٌل بٌن حبوب الدالٌة الواحدة مما عمل الى حدوث انخفاض فً وزن الحبة الواحدة ادى الى  

.  حبة1000انخفاض وزن الـ 
    كما إزداد حاصل الحبوب طردٌا مع زٌادة تركٌز المغنٌسٌوم فً محلول الرش وسجل 

تفوقا معنوٌا على بقٌة التراكٌز اذ بلغ  (لتر/ Mg ملغم 10)التركٌز العالً من المغنٌسٌوم 
أقل متوسط  (بدون اضافة مغنٌسٌوم)هـ ، فً حٌن اعطت معاملة المقارنه /  طن3.22 و3.39

 على التوالً، وٌعود 2009 و2008هـ وللموسمٌن /   طن2.98 و3.17لحاصل الحبوب بلغا 
سبب زٌادة حاصل الحبوب مع زٌادة تركٌز المغنٌسٌوم فً محلول الرش الى الزٌادة الحاصلة 

[ 7]و [6]فً مكونات الحاصل عدد الحبوب فً الدالٌة، وقد اتفقت هذه النتائج مع ما وجده 
، الذٌن أشاروا الى زٌادة معنوٌة فً حاصل حبوب بعض المحاصٌل مع زٌادة الرش [12]و

. بالمغنٌسٌوم
( 33-صنف عنبر)تأثير الرش  بالمغنيسيوم في نمو وحاصل الرز  (2)جدول               

 الصفات الموسم
 
 

Mg 

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
/ االشطاء
 نبات

مساحة 
ورقة 
العلم 

 (2سم)

طول 
الدالية 

 (سم)

عدد 
/ الحبوب
 الدالية

وزن 
األلف 
حبة 

 (غم)

حاصل 
 الحبوب 

/ طن)
 (هكتار

 
 

2008 

0 96.2 2.6 17.8 24.0 137.2 20.8 3.17 

5 101.2 3.4 19.0 25.4 145.6 19.6 3.25 

10 111.6 5.0 30.76 25.5 185.2 19.2 3.39 

قيمة 
L.S.D 

 2.40 1.32 5.86 م.غ 1.25 0.64 3.05

 
 

2009 

0 95.4 2.9 21.2 22.4 147.0 22.0 2.98 

5 102.6 3.4 19.6 24.5 134.4 21.4 3.03 

10 111.4 4.6 31.3 24.8 187.0 20.8 3.22 

قيمة 
L.S.D 

3.01 0.63 1.41 1.26 6.02 1.27 2.40 
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 تأثير البوتاسيوم 
التاثٌر المعنوي للبوتاسٌوم فً جمٌع الصفات وفً كال  (3)     بٌنت النتائج فً جدول 

نبات / حبة فً الموسم االول و عدد االشطاء1000عدا صفات طول الدالٌة ووزن  الموسمٌن
/ K ملغم 50)فً الموسم الثانً والتً لم تتاثر معنوٌا ، فقد أعطت اضافة البوتاسٌوم بتركٌز 

سم لكال الموسمٌن على التوالً، 111.2و109.2اعلى متوسط لصفة ارتفاع النبات بلغ  (لتر
 4.6 و5.2نبات بلغ / فً حٌن تفوقت معاملة المقارنة فً اعطاء اعلى متوسط لعدد االشطاء

فً إعطاء  (لتر  / K ملغم 25 ) على التوالً ، و تفوق التركٌز 2009 و2008للموسمٌن 
 للموسمٌن على التوالً ،  وطول 2 سم27.4و 26.8 اعلى متوسط لمسـاحة ورقة العلم بلغ 

 على التوالً ، وقد تعود اسبـاب 2009 و2008 سم للموسمٌن 26.4 و26.2الدالٌة بلغ 
 (نبات ومسـاحة ورقة العلم /ارتفـاع النبات وعدد االشطـاء )الزٌاده الحاصلـة فً صفات النمو 

الكثٌر من الفعالٌات  البوتاسٌوم فًمع زٌادة تركٌز البوتاسٌوم فً محلول الرش الى مساهمة 
الحٌوٌة داخل جسم النبات ومنها مساعدته على رفع كفاءة النبات فً عملٌة التمثٌل الكربونً 

 وفً انتقال السكر من االوراق الى اجزاء النبات االخرى ، باالضافة الى ATPوذلك بتكوٌن 
[. 5]و [4]دوره الكبٌر فً تكوٌن البروتٌنات من خالل اهمٌته فً زٌادة امتصاص النٌتروجٌن 

الذٌن اشـاروا الى أن زٌادة تركٌز  [10]و [9]و [8]وقد اتفقت هذه النتائج مع ما توصل الٌه 
 .البوتاسٌوم ادى الى زٌادة صفات النمو الخضري فً الرز ومحاصٌل اخرى 

دالٌة مع زٌادة البوتاسٌوم /    أما عن مكونات الحاصل فقد لوحظ وجود زٌادة فً عدد الحبوب
أعلى متوسط لعدد الحبوب فً  (لتر / Kملغم 50  )فً محلول الرش ، حٌث أعطت المعاملة 

 على التوالً ، وقد ٌرجع السبب 2009 و2008 فً الموسمٌن 165.2و 166.6الدالٌة بلغ 
فً زٌادة عدد الحبوب مع زٌادة تركٌز البوتاسٌوم الى التحسن الحاصل فً صفـات النمو 

 حبة فقد لوحظ انخفاضا ً معنوٌا ً فً متوسط وزنها مع اضافة 1000الخضري ، اما وزن 
 (لتر/ K ملغم 0 ) غم ، واعطت معاملة المقارنة  21.7 بلغ  2008البوتاسٌوم فً الموسم

 ، وقد ٌرجـع السبب فً ذلك الى ان زٌادة عدد 2009 غم فً موسم 21.7اعلى متوسط بلغ  
الحبوب فً الدالٌة الواحده مع زٌادة تركٌز البوتاسٌوم خلق حالة من التنافس على توزٌع الماده 
الجافه بٌن الحبوب ضمن الدالٌة الواحده مما قلل من وزن الحبة وانعكس على وزن األلف حبة 

[ . 10]واتفقت هذه النتٌجة مع ما وجده 
    كما تبٌن من النتـائج الزٌادة المعنوٌة فً حـاصل الحبوب مع زٌـادة تركٌز البوتاسٌوم ، اذ 

هـ  للموسمٌن /   طن3.22 و 3.18اعلى متوسط قدره  (لتر /Kملغم 50)اعطى التركٌز 
 على التوالً ، فً حٌن اعطت معـاملة المقارنة اقل متوسطٌن لحاصل 2009 و 2008

 على التوالً ، وٌعزى سبب 2009 و2008هـ للموسمٌن /  طن3.00 و 3.12الحبوب بلغا 
الزٌاده المعنوٌة فً حاصل الحبوب مع زٌادة تركٌز البوتاسٌوم فً محلول الرش الى الزٌادة 

[ 12]و [11]و [8]الحاصلة فً صفة عدد الحبوب فً الدالٌة  واتفقت هذه النتائج مع ما وجده 
والذٌن اشاروا الى حصول زٌادة معنوٌة فً حاصل حبوب الرز وبعض المحاصٌل مع زٌادة 

. تركٌز البوتاسٌوم فً محلول الرش
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( 33-صنف عنبر)تأثير الرش بالبوتاسيوم في نمو وحاصل الرز  (3)جدول 

 الصفات الموسم
 
 

K 

ارتفاع 
النبات 

 (سم)

عدد 
/ االشطاء
 نبات

مساحة 
ورقة 
العلم 

 (2سم)

طول 
الدالية 

 (سم)

عدد 
/ الحبوب
 الدالية

وزن 
حبة 1000

 (غم)

حاصل 
الحبوب 

 (هكتار/طن)

 
 

2008 

0 97.6 5.4 22.4 24.0 142.6 21.7 3.12 

25 104.2 4.4 26.8 25.0 148.6 21.4 3.13 

50 109.2 4.8 25.2 26.4 166.6 21.02 3.18 

قيمة 
L.S.D 

 2.38 م.غ 5.77 م.غ 1.17 0.59 3.11

 
 

2009 

0 95.0 4.6 20.66 24.2 142.4 21.5 3.00 

25 101.0 4.1 27.4 25.4 143.0 21.2 3.14 

50 111.2 4.2 24.56 26.2 165.2 20.40 3.21 

قيمة 
L.S.D 

 2.41 1.35 5.98 1.33 1.18 م.غ 3.04

تأثير التداخل بين المغنيسيوم والبوتاسيوم 
الى وجود التـأثٌر  (4)    أظهرت نتـائج التداخل بٌن المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم فً جدول 

 .المعنوي فً جمٌع الصفات المدروسة ولكال للموسمٌن 
    تشٌر البٌانات الى وجود تأثٌر للتداخل بٌن المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم ، حٌث تفوقت التولٌفة 

وأعطت أعلى متوسط لصفة إرتفاع النبات بلغ  (لتر/ K ملغم 50لتر و/ Mg ملغم 10)
نبات /  سم لكال الموسمٌن على التوالً ، وأعلى متوسط لصفة عدد االشطاء116.1 و112.8

 ملغم 25لتر و /Mg ملغم 0) للموسمٌن على التوالً ، فً حٌن اعطت التولٌفة 5.9 و 5.7بلغ 
K/كما تأثرت مساحة ورقة العلم معنوٌاً . 2008   للموسم2.6اقل متوسط لهذه الصفه بلغ  (لتر

/ K ملغم 50لتر و/ Mg ملغم10)بزٌادة تركٌز العنصرٌن فً محلول الرش، اذ اعطت التولٌفه 
  لكال الموسمٌن على التوالً ، وسجلت نفس 2 سم31.4 و 31.9اعلى متوسط بلغ  (لتر

 2009 و 2008سم للموسمٌن  25.8 و 26.3 التولٌفة اعلى متوسط لصفة طول الدالٌة بلغ
على التوالً ، وكان اقل متوسط لنفس الصفه عند تولٌفة المقارنة ، وقد ٌعزى سبب تفوق 

المذكور آنفاً عند مناقشة تأثٌر  (المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم)دور العنصرٌن  اعاله الى التولٌفات
. العوامل وهً منفردة

 179.7الدالٌة بلغ /     اما فٌما ٌخص مكونات الحاصل فقد سجل اعلى متوسط لعدد الحبوب
 2009للموسم   (لتر/ K ملغم 0لتر و/  Mg ملغم5) عند التولٌفة 187.0 و 2008للموسم 

وممكن ان نرجع سبب تحسن مكونات حاصل الحبوب فً الموسم االول الى التحسن الحاصل 
المغنٌسٌوم )كمـا تأثر حاصل الحبوب معنوٌاً بالتداخل بٌن عنصري الـرش . فً صفات النمو

وفـً كال الموسمٌن ، اذ لوحظ حصول زٌادة فً حاصل الحبوب مع زٌـادة تركٌز  (والبوتاسٌوم
 50لتر و/  Mg ملغم10)العنصرٌن فً محلول الرش، واعطت التولٌفة بٌن أعلى تركٌزٌن 

 2008هـ للموسمٌن /  طن 3.40 و3.39اعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ   (لتر/ Kملغم 
اقل   (لتر/ K ملغم 50لتر و/ Mg ملغم 0) على التوالً ، بٌنما اعطت التولٌفة 2009و

 بٌنما اعطت تولٌفة المقارنة اقل 2008هـ للموسم / طن  3.03متوسط لنفس الصفه بلغ 
 وٌعود سبب زٌادة حاصل الحبوب عند 2009هـ للموسم /  طن2.98متوسط لنفس الصفه بلغ 

 .هذه التولٌفة الى زٌادة مكون الحاصل عدد الحبوب فً الدالٌة 
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( 33-صنف عنبر)تأثير الرش بالمغنيسيوم والبوتاسيوم في نمو وحاصل الرز  (4)جدول 

 
 الموسم

ارتفاع  الصفات
النبات 

 (سم)

عدد 
/ االشطاء
 نبات

مساحة 
ورقة 
العلم 

 (2سم)

طول 
الدالية 

 (سم)

عدد 
/ الحبوب
 الدالية

وزن 
االلف 
حبة 

 (غم)

حاصل 
الحبوب 

/ طن)
 (هكتار

 
Mg 

 
 K 

 
 
 
 
 
 
 
 

2008 

 
0 

0 111.6 3.4 30.7 24.4 137.2 19.2 3.17 

25 101.2 2.6 19.0 25.5 145.6 19.6 3.25 

50 102.6 2.9 19.6 24.5 147.0 21.4 3.03 

 
5 

0 109.2 4.8 25.2 26.1 146.6 21.0 3.18 

25 104.2 4.4 26.8 25.0 148.6 21.7 3.07 

50 101.0 4.1 27.4 25.4 143.0 21.5 3.23 

 
10 

0 102.4 4.5 30.2 25.4 144.1 20.4 3.26 

25 104.8 4.9 31.6 25.6 146.2 21.9 3.29 

50 112.8 5.7 31.9 26.3 179.7 20.6 3.39 

قيمة 
L.S.D 

3.10 
0.57 

1.29 1.30 6.03 1.34 2.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 

 
0 

0 95.4 4.6 21.4 22.2 187.0 20.8 2.98 

25 111.4 3.4 31.3 24.8 134.4 20.0 3.22 

50 96.2 5.0 17.8 24.0 185.2 20.4 3.39 

 
5 

0 95.0 4.6 21.2 22.4 187.0 20.8 2.98 

25 111.4 3.5 31.3 24.8 134.4 20.2 3.22 

50 96.2 5.0 17.9 24.0 185.2 20.8 3.39 

 
10 

0 103.7 4.4 28.6 25.2 148.6 20.4 3.28 

25 104.8 5.1 30.4 25.6 171.3 21.9 3.30 

50 116.1 5.9 31.4 25.8 185.7 20.4 3.40 

قيمة 
L.S.D 

3.04 0.60 1.42 1.24 5.94 1.30 2.39 

 
 
 

 :االستنتاج 
بناءاً على نتائج التجربة تبٌن اهمٌة التغذٌة الورقٌة بعنصري المغنٌسٌوم والبوتاسٌوم لنبات      

الرز السٌما إستعمال التراكٌز العالٌة وذلك نتٌجة التأثٌر المعنوي والزٌادة الحاصلة فً صفات 
 .النمو الخضري وفً حاصل الحبوب وبعض مكوناته
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Effect of spraying Irom and Boron elements in growth and 
production of rice crop  
Fouad R.A. Hussein     Hakam K.Dweny              Jaber 
J.A.Telesha  
                                        Jassim K.minati 
Abstract: 
     Field experiement was contacted in al-Muthana governorate/ al 
Najmi district  during the agricultual seasons (2008-2009) to know 
the effect of leaves spraying with different constrations  of 
magnesium element (0, 5,10 mgm /L) and potassium element 
(0,25,50 mgm K/L) on growth  and production of paddy crop 
(Amber-33 variety), this experiement was conducted using 
(R.C.B.D) with three replications. 
     The experiements showed superiority of magnesium 
concentrration of (10 mgm Mg/L) in achieving the highest plant 
hieght,  branches/plant , vines/m2 , number of grain/vine and grain 
production which reached 3.39 and 3.22 ton/ha  during 2008 and 
2009 seasons respectively. The potassium constration (50 mgm/L) 
gave the highest average of plant height, number of branchs, leaf 
area,length of vine and grain production which reached 3.18 and  
3.22 ton/ha during the above two seasons respectively. The 
interference  has significant effects on number of grain/vine  and 
grain production during the two seasons and number of branches 
/plant ,  leaf area, while the interference was significant in vine 
length during the two seasons. The blend (10 mgm Mg/L and 50 
mgm K/L) gave the hieghest average of grain production which 
reached 3.39 and  3.40 ton/ha during 2008 and 2009 seasons 
respectively. 
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