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بات  في ن13C والكربون 15N في قيم الوفرة الطبيعية لنظيري اآلزوت االختالفات

  العدس المغذى بالبوتاسيوم والمعرض إلى إجهاد رطوبي
  

  محمد الشماع. فواز آردعلي و م. د

  6091. ب. هيئة الطاقة الذرية، قسم الزراعة، دمشق سورية ص

  
    :الملخص

أثير درس سماد  ت املتين لل يمع غ 150 (K1 و)K0]) 0  البوتاس ا/N آ ت    ])ه ة وتثبي ادة الجاف اج الم ى إنت  عل

ي  وي ف دس المزروعاتنباتاآلزوت الج ة   ة الع ن الرطوب ستويات م الث م ود ث ي أصص بوج ا  ف خضعت له

ات   ذ النبات رون      من ضج الق ى ن ة وحت راعم الزهري شكل الب دء ت ضة  ( ب طة %50-45منخف % 60-55؛ متوس

والي FC3 و FC2 وFC1، والتي رمزت بـ من السعة الحقلية  % 80-75ومرتفعة   ة   ). ، على الت استعملت طريق

وفرة الطبيع ر اآلزوت  ال ة لنظي وي  )15N�(ي ت اآلزوت الج اءة تثبي ساب آف ف )Ndfa%(  لح شعير بتوظي  ال

ون   آما. آنبات مرجعي  ري للكرب أشارت   .13C�  درس تأثير الرطوبة والتسميد البوتاسي على قيم التمييز النظي

اءة       واضح    تأثير، ذو   العدس في نباتات    - بعد مرحلة اإلزهار   -نتائج أن انخفاض رطوبة التربة      ال ى النمو وآف عل

سميد البوتاسي ساهم في    ،تثبيت اآلزوت الجوي   اتحسين أداء   وأن الت يم     .تالنبات ات  15N�اختلفت ق  في نبات

ين           ة      . ‰1.36+و‰ 0.67+العدس باختالف الرطوبة والتسميد البوتاسي حيث تراوحت  ب  15N�وبلغت قيم

ات المرجعي             آلزوت المثبت      ،  ‰2.94+آلزوت التربة المتاح المحددة في النب الي    . ‰0.54-و ل وحظ بالت  ول

ة   ، ل (P<0.05)وجود تأثير معنوي     ة المختلف امالت الرطوب سميد البوتاسي  مع ى   وللت ات اآلزوت  نسب  ، عل وآمي

املتين     13C� خفض قيم    ىإل أدى اإلجهاد المائي   %. 65و  % 45 بين   Ndfa%المثبت حيث تراوحت      في المع

FC1K0   و FC1K1   دة   مقارنة بالمعامالت غ ة             . ير المجه ع قيم سميد البوتاسي في رف  لكامل   13C�وساهم الت

ة                             ة الثاني ك في المعامل اءة تثبيت اآلزوت الجوي وذل ي وآف ة واآلزوت الكل ادة الجاف اج الم ى إنت النبات إضافة إل

دة إضافة        CO2ويمكن االستنتاج أن للبوتاسيوم دور هام في إتاحة غاز           . مقارنة باألولى  ات المجه ى    في النبات  إل

ة              امالت آاف ة     . دوره المميز في تنشيط عملية تثبيت اآلزوت الجوي في المع زت المعامل ة     FC1K1تمي ى بقي  عل

ا          ري مم اه ال ي مي وفير ف ي وت زان اآلزوت رون والمي ة الق ث إنتاجي ن حي امالت م حالمع صر  يوض ة عن  أهمي

ه نبات             ار من      البوتاسيوم في تقليص األثر السلبي لإلجهاد الرطوبي التي تتعرض ل ة اإلزه اء مرحل ات العدس أثن

   .الناحيتين االقتصادية والبيئية

  

  13C�15N ،�عدس، بوتاسيوم ، إجهاد مائي، تثبيت اآلزوت الجوي، : الكلمات المفتاح
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 في نبات العدس المغذى 13C والكربون 15Nاالختالفات في قيم الوفرة الطبيعية لنظيري اآلزوت 

  بالبوتاسيوم والمعرض إلى إجهاد رطوبي

  محمد الشماع. فواز آردعلي و م. د

  6091. ب. هيئة الطاقة الذرية، قسم الزراعة، دمشق سورية ص

  
  خالصة

ة وتثبيت اآلزوت الجوي        ])هـ/N آغ   150 (K1و) K0]) 0درس تأثير معاملتين للسماد البوتاسي       ادة الجاف  على إنتاج الم
راعم         العدس المزروعة في أصص بوجود ثالث مستويات من الرطوبة       اتفي نبات  شكل الب دء ت ذ ب ات من ا النبات خضعت له

رون ضج الق ى ن ة وحت ر اآلزوت . الزهري ة لنظي وفرة الطبيعي ة ال تعملت طريق اء)15N�(اس ت اآلزوت  لحساب آف ة تثبي
ري   . بتوظيف الشعير آنبات مرجعي ) Ndfa%(الجوي   ز النظي آما درس تأثير الرطوبة والتسميد البوتاسي على قيم التميي

ة          الأشارت  . 13C�للكربون   ة الترب ائج أن انخفاض رطوب ار      -نت ة اإلزه د مرحل ات      - بع أثير ، ذو   العدس  في نبات  واضح   ت
سميد البوتاسي ساهم في     ،ويعلى النمو وآفاءة تثبيت اآلزوت الج   ا   وأن الت يم     .تتحسين أداء النبات  في  15N�اختلفت ق

ين  ث تراوحت  ب سميد البوتاسي حي ة والت اختالف الرطوب دس ب ات الع ة  . ‰1.36+و‰ 0.67+نبات  15N�وبلغت قيم
الي ولوحظ با  . ‰0.54-، و لآلزوت المثبت     ‰2.94+آلزوت التربة المتاح المحددة في النبات المرجعي         أثير     لت  وجود ت

ى نسب       وللتسميد البوتاسي   ، لمعامالت الرطوبة المختلفة   (P<0.05)معنوي   ات اآلزوت المثبت حيث تراوحت         ، عل وآمي
%Ndfa   ائي إل      %.  65و  % 45 بين اد الم يم      ىأدى اإلجه املتين      13C� خفض ق ة  FC1K1 و   FC1K0 في المع  مقارن

دة ر المجه امالت غي سميد البوتاس. بالمع اهم الت ة وس ع قيم ي رف ة  13C�ي ف ادة الجاف اج الم ى إنت ات إضافة إل ل النب  لكام
األولى                   ة ب ة مقارن ة الثاني ك في المعامل تنتاج أن للبوتاسيوم    . واآلزوت الكلي وآفاءة تثبيت اآلزوت الجوي وذل ويمكن االس

ة ت                   CO2دور هام في إتاحة غاز       شيط عملي ز في تن ى دوره الممي دة إضافة إل ات المجه ثبيت اآلزوت الجوي في        في النبات
وفير في                    FC1K1تميزت المعاملة   . المعامالت آافة  ي وت زان اآلزوت رون والمي ة الق  على بقية المعامالت من حيث إنتاجي

ات العدس                  ه نبات ي تتعرض ل مياه الري مما يوضح أهمية عنصر البوتاسيوم في تقليص األثر السلبي لإلجهاد الرطوبي الت
   .لناحيتين االقتصادية والبيئيةأثناء مرحلة اإلزهار من ا

  13C�15N ،�عدس، بوتاسيوم ، إجهاد مائي، تثبيت اآلزوت الجوي، : الكلمات المفتاح

Variations in natural abundances of 15N and 13C in potassium fed lentil plants grown under 
water stress 

F. Kurdali and M. Al-Shammaa 
 

Atomic Energy Commission, Agriculture Department  Damascus, Syria, P.O. Box 6091 
 

ABSTRACT  
The impact of two K-fertilizer treatments [K0 (0) and K1 (150 kg K2O/ha)] on dry matter 
production and N2 fixation (Ndfa) by Lentil (Lens culinaris.) was evaluated in a pot experiment. 
The plants were also subjected to three soil moisture regimes starting from bud flower initiation 
stage to pod formation. The 15N natural abundance technique (‰�15N) was employed to evaluate 
N2 fixation using barley as a reference crop. Moreover, the carbon isotope discrimination (‰∆13C) 
was determined to assess factors responsible for crop performance variability in the different 
treatments. Water restriction occurring during the post-flowering period considerably affects 
growth and N2-fixation. However, K-fertilizer enhanced plant performance by overcoming water 
shortage influences. The 15N values in lentils ranged from +0.67 to +1.36‰ depending on soil 
moisture and K-fertilizer treatments; whereas, those of N2 fixation and the reference plant were -
0.45 and +2.94‰, respectively. Consequently, Ndfa% ranged from 45 and 65%. Water stress 
reduced ∆13C values in the water stressed plants treatments. However, K fertilizer enhanced the 
whole plant ∆13C along with dry matter yield and N2-fixation. The water stressed plants amended 
with K seemed to be the best treatment because of its highest pod yield, high N balance and N2-
fixation with low consumption of irrigation water. This illustrates the ecological and economical 
importance of K fertilizer in alleviating water stress occurring during the post-flowering period of 
lentil. 
 
Key words: Lentil, Potassium, Water stress, Nitrogen fixation, �15N and ∆13C 
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  :مقدمة

ة في حوض البحر األبيض المتوسط،                العدسيعتبر   ة الهام ة الحبي ذي   من المحاصيل البقولي وال

لبًا في                          يزرع ؤثر س سية التي ت شاآل الرئي اف من الم ر الجف ة، حيث يعتب  ضمن الظروف البعلي

  ).Kurdali 1996, Kurdali et al., 1997(نموها وفي آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي 

اج  ادة اإلنت ة لزي ة عالي ة ذو أهمي ة الزراعي ي األنظم آلزوت الجوي ف ة ل اءة التثبيتي ع الكف إن رف

 ففي   .ولتحسين أداء هذه األنظمة في مناطق الزراعة البعلية من حوض البحر األبيض المتوسط              

ات                   ين وجود فروق تجربة حقلية جرت ضمن الظروف البعلية على خمسة أصناف من العدس تب

ال اآلزوت من األجزاء الخضرية                    جوهري دل انتق ة في الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي وفي مع

ن   ا م ي تراوحت قيمه رون الت ى الق ى 43إل وراني %. 94 إل ة أن صنف الح ت الدراس ا بين آم

م اآلزوت    ار وأن معظ ة اإلزه د مرحل وي بع آلزوت الج ة ل ة التثبيتي ضعف العملي صف ب يت

  . )Kurdali et al., 1997 (ان مصدره التربةالمتراآم بعد هذه المرحلة آ

، تبّين ),Kurdali 1996( دراسة على الحمص الشتوي  المزروع ضمن الظروف البعلية وفي 

ار          ى انخفاض ملحوظ           . وجود انخفاض حاد في رطوبة التربة بعد مرحلة اإلزه ك إل د أدى ذل وق

آلز     وهري ل ال ج ى انتق وي وإل آلزوت الج ة ل اءة التثبيتي ي الكف زاء  ف ن األج فور م وت والفوس

ة،          . الخضرية إلى القرون   ة وشبه الجاف اطق الجاف وفر في المن ونظرًا ألن ماء الري غير دائم الت

فهناك طرائق أخرى  يمكن االستفادة منها لخفض مشكلة الجفاف التي تتعرض له النباتات خالل               

ة عنصر البو         .  مرحلة نموها التكاثرية   دة أهمي ة        لقد بينت دراسات عدي تاسيوم في تحسين مقاوم

اف        ذا        )Marschner,1995(النباتات لعوامل الجهد الالحيوية وخاصة الجف ، حيث يكمن دور ه

سجة         ؤخرًا  أن        ). Beringer 1983(العنصر في تنظيم عمل الثغور التنفسية في األن ّين م د تب وق

اجم عن    إلى تخفيف الض  -عند تعرض النباتات للجفاف   -التسميد البوتاسي يمكن أن يؤدي       رر الن

  . Sangakkara et al.1996هذا الجهد في عديد من المحاصيل البقولية آالفاصولياء والفول 

ول والحمص     ات الف ين ) Kurdali et al., 2002(وفي دراسة على نبات وي    تب أثير معن  وجود ت

ي          ت ف ة واآلزوت المثب ادة الجاف اج الم ة وإنت د الجذري وين العق ى تك ة عل ة الترب نقص رطوب ل

آان تأثير اإلجهاد المائي على النسب المئوية لآلزوت المثبت أآثر حدًة في            . لنوعين المدروسين ا

ول          ات الف ه في نب ادة           . نبات الحمص من اج الم ة في إنت ادة معنوي ى زي سميد البوتاسي إل وأدى الت

ول       الجا ة                فة وآمية اآلزوت المثبت في الف ة الترب اد في رطوب نقص الح رغم من ال ى ال في  . ، عل

ع     ح اف مرتف اد جف ات المعرضة إلجه ي النبات ت ف آلزوت المثب ة ل سب المئوي ف الن م تختل ين ل

تنتج أن    . بالرغم من إضافة البوتاسيوم إلى النوعين المدروسين        د اس سميد       وق أثير اإليجابي للت  الت

أثيره في      يكمنفي الفول المتعرض إلى جهد الجفاف  البوتاسي   ر من ت  في تحسين نمو النبات أآث
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اءة وي آف ت اآلزوت الج ام       .  تثبي ات النظ ون متطلب دة تك ة الجي ة الترب روف رطوب ي ظ ا ف أم

  .التعايشي  لعنصر البوتاسيوم مرتفعة بهدف تحسين النمو وتثبيت اآلزوت الجوي

صلة  العديد من الدراسات    أشارت   ون       ب ذات ال سيد الكرب اني أوآ ل غاز ث ة  خالل مسار تمثي  عملي
ضوئي ل ال ىالتمثي ود اختال إل ون   وج ري للكرب ب النظي ي الترآي ات ف سجة 13C و 12Cف ي أن  ف

 من غاز  %99  حوالي  يشكل 12Cفمن المعروف أن الكربون      .النبات عنه في الهواء المحيط بها     
CO2 12  على التمييز بينلها المقدرة المتواجد طبيعيًا في الغالف الجوي، وأن النباتاتC13  وC 

  .من نسبة تواجدها في الهواء أقل في النبات 13C/12Cبحيث تكون النسبة 

سبة تختلف قيمة   ون  الن ات   13C/12C للكرب اء دخول     نتيجة  في النب ري في أثن ز النظي   غاز  التميي
CO2ة ي الخلي شاره ف ستوى فاض إ، وانت ى م ز الحاصل عل ى التميي شاطة إل  خالل األنزيمي الن

ات التي تثبت          أن التمييز النظيري يكون ضئيالً      ومن المعروف . عملية المثيل الضوئي    في النبات
ق ال ون وف سالكرب ات C4 رام ة بالنبات ة ف .C3 مقارن ات المجموع ي نبات ات العدس (C3ف ، )آنبات

 Ca هاخارج إلى  Ciداخل الخليةفي  CO2غاز  بنسبة 13C‰ التمييز النظيري للكربون يتحدد
)Ci/Ca (        نتيجة الختالف معدالت انتشار نظائر غازCO2   ر ذي يحدث في        والتفريق النظي ي ال

لة       ة الكرس اتريم    carboxilationأثناء عملي أثر   ،Rubiscoب ة   بحيث تت سجة   13C آمي  في األن
ا  النباتية   Farquhar et(بعوامل بيئية عديدة مثل الجفاف والملوحة والحرارة واالضاءة وغيره

al., 1989.(  
رات من           نظرًا لتعرض النباتات البقولية المزروعة عادة في المناطق البعلي          ى فت ة من سوريا، إل

 ,.Kurdali 1996, Kurdali et al(الجفاف، تترافق غالبًا مع مرحلة اإلزهار وتشكل القرون 

  : مايلي هذه الدراسة إلىتهدف) 1997

اءة تثبيت اآلزوت                  .1 ي وآف ة واآلزوت الكل ادة الجاف تبيان تأثير السماد البوتاسي على إنتاج الم

ات  ي نبات وي ف دس الج صنف(الع ورانيال ي الح ن  )  المحل ة م ستويات مختلف ود م بوج

  .الرطوبة، ُخضعت لها النباتات بدءًا من مرحلة ظهور البراعم الزهرية

ة      .2 ز امكانية استعمال تقني ري    التميي أثير             13C� النظي اف وت اد الجف ات إلجه ان تحمل النب  لتبي

  .التسميد البوتاسي

  .δ15Nطريقة باستعمال  العدسقياس آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي في  .3

  

 :المواد والطرائق

  :خواص التربة

ي أصص ة ف ت التجرب ا آأجري ة ل منه وءة بترب ة و 10 ممل فات الكيميائي غ ذات المواص  آ

ة  ات pH:7.6 ،Ece :dS m-10.24 :الفيزيائية التالي افىء  ( ، الكاتيون ر /ميليمك ، Na+ 0.92: )ليت

K+ 0.07 ،Ca2+ 0.58 ،Mg2+ 0.84 . ات افىء(األنيون ر /ميليمك  -Cl- 0.69 ،HCO3): ليت

1.64 ،SO4
ة. 0.08 -2 ات الكلي ضوية%0.57: الكربون ادة الع ادل %0.71: ، الم عة التب ، س

اتيوني  افىء CEC :51.46الك ة 100/  ميليمك رام ترب ة   غ ات المتبادل افىء (، الكاتيون / ميليمك
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ة 100 رام ترب فور .Na+ 0.52 ،K+ 1.98 ،Ca2+ 31.67 ،Mg2+ 14.15):  غ  الفوس

احا سن ( g g-1 15.45لمت ي )أول 2.77g g-1: NO3،%0.05؛ اآلزوت الكل
NH4:؛   -

+ 

16.48g g-1 .رمل40% طمي، 10%طين، % 50: قوام التربة .  

  

  الزراعة والمعامالت

ذور   ت ب دس زرع وراني (الع صنف الح ى  إ) ال افة إل شعيرض يض  (ال ي أب ات  ) عرب صفة نب  ب

اتين   وقد احتوى آل أصيص     .يعيةووضعت األصص ضمن ظروف مناخية طب     . مرجعي ى نب . عل

ذور      ى ج رة عل ة وفي د جذري شكل عق ة ت رًا لمالحظ دس ونظ ات الع ي   نبات ادة ف زرع ع ي ت  الت

ح  م تلق ات ل ذور النبات إن  ب ذه، ف ة األصص ه ة، إلجراء تجرب ا الترب ي جمعت منه ة، الت المنطق

  .بالريزوبيا

ة مكر            ة بأربع شوائية الكامل امالت  6رات و استخدم تصميم القطاعات الع غ .  مع  عدد األصص     بل

دس ات الع ت، 24 لنبات وعتين  ضمن وزع ة groups) 12مجم ل مجموع ، ) أصيص ضمن آ

وخصصت  ) K1 (هـ  /K2O آغ 150 بمعدل   سماد بوتاسي  المجموعة األولى  إلى أضيفبحيث  

  .K0  المجموعة الثانية آشاهد

د            نظمت ة عن ة الترب ى رطوب اظ عل ًا بالحف ة ري األصص جميع ة،    %75 عملي سعة الحقلي  من ال

 .وذلك في الفترة الواقعة بين اإلنبات وحتى بدء ظهور البراعم الزهرية 

ة   (sub-groupsمجموعات فئات أو تحت      إلى ثالث    -بعد ذلك – آل مجموعة    جرى توزيع  أربع

ة            بحيث خضعت ) أصص ة مختلف ة رطوب ى معامل ا إل ة       آل منه راعم الزهري دءَا من ظهور الب   ب

  : ونضجهال القرونتشكمرحلة حتى و

FC1 : من السعة الحقلية% 50-45محتوى رطوبة منخفض.  

FC2 : من السعة الحقلية% 60-55محتوى رطوبة معتدل.  

FC3 : من السعة الحقلية% 80-75محتوى رطوبة مرتفع.  

ل    جرى وزن ررة لك ة المق ستوى الرطوب ى م ام للوصول إل ة أي ل ثالث رة آ ًا م  األصص جميع

  .إزالة األعشاب الضارة دوريًاودم حدوث صرف لمياه الري، مجموعة، مع مراعاة ع

 :اعتيان النباتات وتحليل الترآيب النظيري

ة  ي مرحل ات ف ان النبات دء مظاهرجرى اعتي رون وب أخرة من نضج الق وجي مت النضج الفيزيول
د    ك بع وم من الزراعة  130وذل ة     ) اسبوع 18 ( ي ة المختلف جذور ( حيث فصلت األجزاء النباتي

رو وع خضريوق ل الالزم) ن ومجم راء التحالي ل ةإلج زء لك دةج ى ح ضًا .  عل ا جرى أي  آم
ة بدرجة حرارة               اعتيان نباتات الشعير     ات النباتي ه وجففت العين م وزنت   C ْ70في الوقت ذات ، ث

جرى تحديد تراآيز اآلزوت الكلي والكربون الكلي إضافة        . وطحنت للحصول على بودرة ناعمة    
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ل اآلزوت و       7 في عينات أوزانها بحدود      13C و   15Nإلى قيم    ة لتحلي ادة جاف ادة   2 مغ م  مغ م
ابع     دفق المتت ة ذو الت  ,Integra-CN)جافة لتحليل الكربون، وذلك باستعمال جهاز مطياف الكتل

PDZ Europea Scientific Instrument, UK).  

  :اليةوفق المعادلة الت) جزء باأللف (الوحدة  الترآيب النظيري باستعمال عين
� (‰) = [(R sample/R standard) -1] 1000 

R : 15نسبةN/14N 13 أوC/12C. 

سبة    د ن رى تحدي ي     15N/14Nج ة ه ة معياري ى قيم ادًا عل ة  اعتم سبة    15Nقيم ا ن واء، أم اله
13C/12C في العينات النباتية فقد حددت اعتمادًا على القيمة القياسية PDB*.  

ون           حددت قيمة هذا المعيار عالمياُ    "* سيد الكرب اني أوآ سيوم           CO2 في غاز ث ات الكال شكل من تفاعل آربون  المت
ستحاثة   سفور المرآز     Belmntella Americanaلم ستحاثة     .  مع حمض الف ذه الم ذآر أن ه  في  وجدت وجدير بال

ا   "  Peedee belminteتسمى  ''طبقة رسوبية بحرية  ة آارولين وب والي  وتعود إلى العصر الكريتاسي وذلك في جن
  ."من الواليات المتحدة األمريكية

ة        وعلى الرغم من أن       ز    حول  تعطي معلومات آافي د         13C/12C ترآي ة، فق سجة النباتي  في األن
ة  بتوظيف) ( التمييز النظيري للكربون ةجرت العادة استعمال قيم  Farquhar( المعادلة التالي

et al., 1982:(  
∆ = (� 13Cair - � 13Csample) / (1 - � 13Csample/1000) 

ة  13Cair: حيث أن واء13Cهي قيم ي اله ساوي   ف 13Csample، ) ‰8-(وت
ة    13Cهي قيم

  .المقاسة في العينة النباتية

  

  :)Ndfa (تقدير آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي
 لنظير  الوفرة الطبيعية  النسب المئوية لآلزوت المثبت في نباتات العدس بمعرفة قيم           حسابجرى  

شعير   و لكل من العدس  في األجزاء النباتية المختلفة      15Nاآلزوت   د   ال ذي يع ر   ًا مرجعي  ًا نبات  ال  غي
  ، Amarger  1979 (لة التاليةآلزوت الجوي وذلك باستعمال المعادمثبت ل

Domenach and Chalamet. 1979( : 

  
%Ndfa= (�15N ref - �

15N fp)/ (�
15N ref - �) 100 

15Nref : هي قيمة15N الشعير(المرجعي  في النبات.(  

15Nfp : هي قيمة15N العدس( في النبات البقولي المختبر.(  

B :   القيمة النظيرية15N‰      ات العدس ة   في نبات ل              المثبت ة ال تحوي آزوت وتمث ة في بيئ  النامي
  .)15N =-0.54‰ (القيمة النظيرية لآلزوت الجوي المثبت

ة      جرى حساب   ة النظيري ات   آ في    ‰15N القيم ة      امل النب ى آل من قيم ادًا عل  في  15Nاعتم
ي S المجموع الخضري رون وف ي الجذور  P الق ة  R وف يوآمي ي آل منهN اآلزوت الكل  ا ف
  :وفق المعادلة التالية

Whole-plant �15N= [(S �15N × S N) + (P �15N × P N) +(R �15N × RN)]/ (SN + PN + RN) 
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ى آل من            آ في   ‰13C القيمة النظيرية     جرى حساب  وبالطريقة نفسها،  ادًا عل ات اعتم امل النب
ون  وآمية   R وفي الجذور     P وفي القرون    S المجموع الخضري في   ‰13Cقيمة   ي  الكرب   الكل

C وفق المعادلة التاليةفي آل منها :  
Whole-plant 13C‰= [(S 13C × SC) + (P 13C × P C) +(R 13C × RC)]/ (SC + PC + RC) 

  :التحليل اإلحصائي

ات ت  خضع اين          البيان ل التب ار تحلي ى اختب امالت         ANOVA إل ة متوسطات المع ، وجرت مقارن
  .0.05 بمستوى ثقة LSDالمدروسة بحساب قيم أقل فرق معنوي 

  

  

  

  

   :النتائج

  :إنتاج المادة الجافة
ة          آان ادة الجاف اج الم  لمعامالت الرطوبة المختلفة ومعدالت السماد البوتاسي تأثيرًا معنويًا في إنت

  ).1الجدول (العدس سواًء في آامل النبات أو في أجزاءه المختلفة  نباتات ل

أثير  ان ت ادآ ي اإلجه ًا ف ي متباين سميد البوتاس وبي والت ةاأل الرط زاء المختلف اتج ي .  للنب فف

املتين      ي المع ة ف أثير الرطوب ان ت ى     K1 و K0األوراق، آ ل عل ذي الحاص أثير ال شابهًا للت  م

ادة  ي للم اج الكل ةاالنت دل  . الجاف ة بمع ادة الجاف اج الم ع إنت سميد البوتاسي ارتف اب الت  و 16فبغي

ي % 19 ة FC3 و FC2ف ة بالمعامل ك مقارن والي وذل ى الت ي . FC1 ، عل ا ف د K0أم ال يوج  ف

ألوراق     ة ل ادة الجاف اج الم ي انت ة ف ة الترب وي لرطوب أثير معن سماد   . ت أثير ال ق بت ا يتعل ا فيم أم

املتين             البوتاسي في آل معاملة ر     ًا في المع ان معنوي  ، حيث  FC3 و  FC1طوبة على حدة فقد آ

ى   أنه في حال تعرض النبا من ذلك يتضحوعلى التوالي % 13 و 24 بنسبة ازداد اإلنتاج  تات إل

الي          إجهاد مرتفع من الرطوبة آان ل      سلبي وبالت ر ال ذا األث لتسميد البوتاسي دور هام في تقليص ه

ى     يم إل  الحصول عل اج   ق ا النت ة   الدة  م ك   جاف ساٍو لتل ا في     م سمد     المتحصل عليه م ت ات التي ل النبات

ة مناسبة          ى              . بالبوتاس والتي نمت بظروف رطوب ات التي تعرضت إل ين النبات ة ب دى المقارن ول

ك التي        FC1K0إجهاد رطوبي وبدون تسميد بوتاسي       سمدت بالبوتاسيوم والتي حصلت      مع تل

  %.34بحدود ة الزياد آان معدل FC3K1 على معدل ري أعلى
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دول  سميد البوتاسي : 1الج أثير الت وياتت اج  وس ى إنت ة عل ن الرطوب ة م  مختلف
 . أوراق وجذور وقرون نباتات العدسفي المادة الجافة واآلزوت الكلي 

 
 أوراق

 Nمغ (اآلزوت الكلي الممتص 
)أصيص/غ(المادة الجافة  )أصيص/  

LSD K1 K0 LSD K1 K0 

 المعاملة

99 1418b, A 979b, B 4.8 47.2a, A 38.2b, B FC1 
185 1465ab, A 1123a, B N.S 48.2a, A 44.3a, A FC2 
238 1641a, A 1122a, B 4.5 51.1a, A 45.4a, B FC3 
 200 130  N.S 4.9 LSD 

 جذور
39 267b, A 163c, B 2.5 11.4a, A 7.0b, B FC1 
57 297ab, A 229b, B N.S 11.6a, A 9.4abA FC2 
N.S 347a, A 309a, A N.S 12.2a, A 10.8a, A FC3 
 59 56  N.S 2.5 LSD 

 قرون
109 654a, A 441a, B 3.2 17.6a, A 11.0a, B FC1 
112 596ab, A 372ab, B 3.0 14.4b, A 9.6ab, B FC2 
100 533b, A 295b, B 2.5 13.4b , A 8.20a, B FC3 
 115 80  3.0 2.4 LSD 

شار إليه  طات الم غيرة  المتوس شابهة ص أحرف مت ود (ا ب رة ) ضمن العم سطر (أو آبي ال ) ضمن ال
 .0.05تختلف معنويًا بمستوى ثقة 
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اد  K0  المعاملة فيFC3 إلى FC1أما في الجذور فقد أدى رفع الرطوبة من      ى زي اج   ة إل  في انت

امالت    %. 54المادة الجافة بنسبة     ة           K1وفي مع أثير للرطوب م يالحظ وجود أي ت ا بالن   .  ل سبة أم

ة                            اد رطوب ى إجه ة التي تعرضت إل شكل واضح في المعامل ى ب د تجل سماد البوتاسي فق لتأثير ال

FC163 بنسبة  للجذور حيث ارتفع إنتاج المادة الجافة.%  

ة                 أثير الرطوب ك من حيث ت ا سبق وذل ايرًا لم ات التي   . أما في القرون فقد آان السلوك مغ فالنبات

سمدة           تعرضت إلى إجهاد رطوبي تميزت عن ت        ة أفضل سواًء الم ك التي نمت بظروف رطوب ل

اد رطوبي يكون                . وغير المسمدة بالبوتاسيوم   ى إجه وهذا يعود إلى أن النباتات غير المعرضة إل

ة                         ة التكاثري ى المرحل ا إل دة التي تكون سرعة انتقاله ات المجه نموها الخضري أفضل من النبات

د            . أسرع سميد البوتاسي فق أثير الت ة حيث            أما من حيث ت ة آاف امالت الرطوب ًا في مع ان ايجابي آ

، على  FC3 و   FC2 و   FC1في المعامالت   % 63 و   50 و   60ازداد إنتاج المادة الجافة بمعدل      

ك في  والي وذل ـ K1الت ة ب ة آانت .K0 مقارن ذآر، إن أفضل معامل دير بال   FC1K1 ومن الج

ات   رون النبات ة ق ي إنتاجي سميد البوتاسي ف ة الت رز أهمي ث تب وبي حي اد رط ى إجه  المعرضة إل

غ17.6( دًا   ) أصيص/م ة جي ة المروي وق المعامل ث تف غ8(بحي ك،  ). أصيص/ م ى ذل افة إل إض

ين               ة ب ادة الجاف ي للم ، حيث آانت   %23 و13تراوحت نسب إنتاج القرون من أصل اإلنتاج الكل

ة     ي المعامل ة ف ى قيم ي   FC3K0أدن ة ف ى قيم ة     FC1K1 وأعل ى أهمي ضًا إل شير أي ذا ي   وه

  .وبيالبوتاسيوم في زيادة إنتاجية نبات العدس ضمن ظروف اإلجهاد الرط

ة         في آامل النبات،     ادة الجاف اج للم ل إنت ان أق سمدة        ) أصيص / غ56( آ ر الم ات غي  K0في النبات

ع         سماد البوتاسي             (FC1)التي تعرضت إلى إجهاد رطوبي مرتف  ،  K1، في حين أدت إضافة ال

شاهد  للعدس  الكليةدة معنوية في إنتاج المادة الجافةفي معاملة الرطوبة هذه، إلى زيا   مقارنة بال

K0 يم ت الق ث بلغ يص/ غ 76 حي دارها  أص شاهد مق ن ال ادة ع ي %. 36 ، أي بزي ا ف أم

املتين  ى (FC3 و FC2المع ة أعل دس   ) رطوب ة للع ادة الجاف ن الم ي م اج الكل دل اإلنت ازداد مع

% 19 و   17معاملة الرطوبة المنخفضة حيث بلغت      نتيجة إضافة السماد البوتاسي بنسب أقل من        

شاهد    ى ال ادة عل والي FC3K0 و FC2K0زي ى الت ة     .  ، عل ادة الجاف ة للم ى قيم ت أعل لوحظ

ات) أصيص/ غ76.7( ي النبات ة ف ة عالي ة ذات رطوب ي ترب ة ف ا   المزروع ي أضيف إليه ، والت

سماد البوتاسي  دود  (FC3K1)ال ادة بح ت الزي ث بلغ ى المع% 36، حي ى  عل ة المعرضة إل امل

  . )FC1K0(إجهاد رطوبي مرتفع وبدون تسميد بوتاسي 

ى حدة            ، الرطوبة سوياتإجراء المقارنة بين    عند   ة سمادية عل ة       ، في آل معامل  وجد في المعامل

K0 زيادة الرطوبة من أن  Fc1  إلىFc2  أو من Fc1 إلى Fc3  ة في   قد أدت إلى زيادة معنوي
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ة         .اليوعلى الت  % 15و  % 13 بمعدل   للعدس  ة  مادة الجاف لل  الكلي جإال نتا  ع الرطوب د رف ا عن   أم

ا سماد بوتاسي      المعامالت المضاف إل    في   أما. غير معنوية آانت   فالزيادة    Fc3 إلى   Fc2من   يه

  . اإلنتاج الكلي للمادة الجافةعلىي تأثير للرطوبة فلم يالحظ وجود أ

اد الرطوبي في         وتاسي ال يوجد     السماد الب  ه عند إضافة  أنيمكن االستنتاج    مما سبق،  أثير لإلجه  ت

سميد        ، الكلي للمادة الجافة     اإلنتاج ادة     فيكون  أما في حال عدم الت ام في زي ة دور ه اج  للرطوب  إنت

اد رطوبي      ،إضافة إلى ذلك  . المادة الجافة    ى إجه ات إل سميد  ، وعلى الرغم من تعرض النبات  فالت

ات العدس      مؤديًا بالتالي إلى تحسين    إلجهادا السلبي لهذا    األثرالبوتاسي آفيل في تقليص       نمو نبات

  .اد رطوبي في المرحلة التكاثريةإلى إجه غالبًا ما تتعرض  مناطق الزراعة البعلية التيضمن

  :اآلزوت الكلي
ات اآلزوت                العدس  اتآان منحى استجابة نبات    ة من حيث آمي ة الترب سميد البوتاسي ولرطوب  للت

بيهًا ة ش ٍد م-المتراآم ى ح اجا بمنحى إل ة إنت ادة الجاف دول ( الم سماد ). 1الج د أدت إضافة ال فق

ي    ة ف ات اآلزوت المتراآم ادة آمي ى زي ي إل ات أوراق البوتاس دسنبات امالت  الع ي مع ك ف  وذل

ة  ة آاف ي     . الرطوب ي ف ادة اآلزوت الكل ى زي ة إل ة الترب ادة رطوب ذلك أدت زي ات أوراق آ النبات

ًا ت. عموم آلزوت ال آان ة ل ى آمي دس   أعل ات الع ي أوراق نبات راآم ف ة  Nمت ي المعامل ك ف  وذل

FC3K1 وأدنى آمية في المعاملة المجهدة FC1K0 68 أي بنسبة زيادة قدرها.%  

ي،         سميد البوتاس ع الت ة وم دل الرطوب ادة مع ع زي ات اآلزوت م ذور ازدادت آمي ي الج وف

ة  ي المعامل ن اآلزوت ف ة م ة المتراآم ضاعفت الكمي ة بالمFC3K1وت دة  مقارن ة المجه عامل

FC1K0 .               ى اد أما في القرون فقد آانت آميات اآلزوت المتراآمة في المعاملة المعرضة إل  إجه

اد    غير    تلك رطوبي أعلى من   سمدة بالبوتاسيوم           المعرضة لهذا اإلجه ر الم سمدة أو غي .  سواًء الم

ان ة أخرى آ سميد البوتاسي من ناحي ز للت أثير محف ى ت ي مععل ات اآلزوت ف ادة آمي امالت  زي

ة ة آاف ة  الرطوب ي المعامل الي  ، وخاصة ف وبي الع اد الرط زت )FC1K1(ذات اإلجه ي تمي  الت

  .بأعلى آمية من اآلزوت المتراآم في القرون

ة              ات اآلزوت المتراآم ى آمي أما في آامل النبات، فلم يالحظ وجود أي تأثير معنوي للرطوبة عل

يوم   سمدة بالبوتاس ر الم سمدة وغي ات الم ي النبات ادة   . ف ى زي ي حث عل سميد البوتاس ر أن الت غي

درها              في  % 46 و 37 و 48الكميات المتراآمة من اآلزوت في معامالت الرطوبة آافة بنسب ق

  .)1الشكل  (K0 مقارنة بـ K1، على التوالي وذلك في FC3 و FC2 و FC1المعامالت 
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اج      وسوياتتأثير التسميد البوتاسي    : 1الشكل   ى  إنت ة عل ة من الرطوب  مختلف
ة و    ة        المادة الجاف ي والنسب المئوي ه     اآلزوت الكل آلزوت المثبت وآميات  في   ل

 .  العدسآامل نبات
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  :هماالعالقة بينو C% الكربونو% Nمحتوى اآلزوت 
شير المعطي  دول   ت ي الج واردة ف سب 2ات ال ي N% أن ن زاء ف اتأج أثرت    نبات د ت دس ق  الع

اع  تميزت القرون على بقية األجزاء من حيث         . باختالف رطوبة التربة وبالتسميد البوتاسي       ارتف

ذور   ه األوراق والج ن اآلزوت وتلت ا م زت  . محتواه ا تمي ا   آم يف إليه ي أض امالت الت المع

ة         ت غير المسمدة  المعامالعلى  عمومًا  البوتاسيوم   روق معنوي م تالحظ ف  باستثناء الجذور حيث ل

يم  ي ق ة       % N ف ة آاف امالت الرطوب ي مع سمدة ف ر الم سمدة وغي ين الم زت   .  ب ين تمي ي ح ف

ان  ى FC1K1المعاملت ى FC3K1 و FC1K0 عل ي األوراقFC3K0 عل رون .  ف ي الق ا ف أم

زت  د تمي ى FC2K1فق ى FC3K1 و FC2K0 عل ي FC3K0 عل ن . FC1 والعكس ف ا م أم

حيث تأثير الرطوبة في آل معاملة سمادية على حدة، فلم يالحظ أي تأثير للرطوبة في األوراق،                

ًا حي    أما في القرون فقد آان التأثير       وآان التأثير ايجابيًا مع زيادة الرطوبة في الجذور،          ث  متفاوت

  .  FC2K1ملة بلغت أعلى نسبة لآلزوت في المعا

ين الجدول            C%ون  فيما يتعلق بمحتوى الكرب    ات العدس، يب ون       2 في نبات وى الكرب اع محت  ارتف

م الجذور        امالت               . في القرون وتليها األوراق ث رون مع ون في ق وى للكرب ى محت ا يالحظ أعل آم

  . FC1 الرطوبي اإلجهاد

ى اآلزوت     تراوحت ون إل ين  C/N نسب الكرب ى  13.2 في األوراق ومن   16.3 و13 ب  16.2 إل

سميد البوتاسي       ). 2الجدول  ( في القرون    12.2إلى   10.2في الجذور ومن     ويتضح أيضًا دور الت

ع                اد رطوبي مرتف ى إجه م تتعرض إل ات التي ل سبة في أوراق النبات ذة الن االيجابي في خفض ه

)FC2   و FC3(       رون سميد البوتاسي                . ، وآذلك األمر في الق أثير للت ا في الجذور فال يوجد ت أم

ى خفض       على هذه القيم في آل معاملة رط       ًا إل ة أدى عموم ادة الرطوب ر أن زي وبة على حدة، غي

سبة  يم و . C/Nن ر ق يC/Nتعتب ضة األوراق  ف ذور منخف ًا  والج م اختالفعموم ارغ ين ه  ب

  .الت حيث يضمن ذلك سرعة تحللها في التربةالمعام
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سميد البوتاسي : 2الجدول  أثير الت ز اآلزوت وسوياتت ى ترآي ة عل ة من الرطوب سبة  مختلف ون ون  أوراق وجذور C/Nوالكرب

   . وقرون  نباتات العدس

 
 أوراق

C/N %N %C 
LSD K1 K0 LSD K1 K0 LSD K1 K0 

 المعاملة

N.S 14.0a, A 15.3a, A 0.3 3.0a, A 2.6a, B 2.0 42.1a, A 39.2b, B FC1 
2.0 13.5a, B 16.1a, A N.S 3.1a, A 2.5a, A N.S 40.9a, A 40.9a, A FC2 
1.6 13.0a, B 16.3a, A 0.3 3.2a, A 2.5a, B N.S 41.6a, A 40.2ab, A FC3 
 N.S N.S  N.S N.S  N.S 1.6 LSD 

 جذور
N.S 16.2a, A 15.4a, A N.S 2.4b, A 2.3b, A 2.3 38.0b, A 35.8b, B FC1 
N.S 14.2b, A 14.9a, A N.S 2.6ab, A 2.4b, A N.S 36.8b, A 36.2b, A FC2 
N.S 14.1b, A 13.2b, A N.S 2.9a, A 2.9a, A 1.4 40.4a, A 37.9a, B FC3 
 1.2 0.96  0.59 0.19  1.7 1.4 LSD 

 قرون

  

N.S 12.2a, A 11.6a, A 0.3 3.7c, B 4.0a, A N.S 45.4a, A 46.6a, A FC1 
0.6 10.2b, B 11.7a, A 0.2 4.13a, A 3.9ab, B 1.1 42.3b, B 45.3ab, A FC2 
0.9 10.6b, B 12.0a, A 0.2 3.97b, A 3.6b, B N.S 42.2b, A 43.4b, A FC3 
 0.55 N.S  0.13 0.27  1.47 2.66 LSD 

 .0.05ال تختلف معنويًا بمستوى ثقة ) ضمن السطر(أو آبيرة ) ضمن العمود(المتوسطات المشار إليها بأحرف متشابهة صغيرة 

    
  :13C لنظير الكربون الوفرة الطبيعيةاالختالفات في قيم 

ي الجدول  واردة ف ات ال شير البيان يم 3ت وفرة أن ق ون ة الطبيعيال ر الكرب ه 13C لنظي ر عن  المعب

اختالف 13C‰أو  13C‰بالمصطلحين  د اختلفت ب وى ال ق ةمحت سميد الرطوبي للترب  وبالت

  .البوتاسي والجزء النباتي

يم  ين 13C‰تراوحت ق ين ‰20.8 و 19.5‰ ب ي األوراق، وب ي ‰20.5 و ‰18.9 ف  ف

د تراوحت           . )3الجدول   ( في القرون  20.9‰ و ‰18.4الجذور ، وبين     ات فق أما في آامل النب

ين  شكل  (‰20.4 و ‰19.2ب يم   .)2ال دني ق ًا ت ظ عموم شاهد  13C‰ويالح ات ال ي نبات  ف

FCK0          سماد البوتاسي ة أخرى      . وآان تأثير الرطوبة أوضح من تأثير ال ل      من ناحي ين التحلي ، ب

ات و     13C‰روق معنوية في قيم     وجود ف  اإلحصائي جذور   (األجزاء األخرى     بين أوراق النب

 وقد اتصفت األوراق بارتفاع معنوي في       .في المعامالت غير المسمدة بالبوتاسيوم    وذلك   )وقرون

ى حدة حيث               13C‰قيم     مقارنة بالجذور والقرون وذلك عند مقارنة معامالت الرطوبة آل عل

وي    رق معن ل ف يم أق ت ق امالت  0.72 و 0.43 و LSD0.05 (0.50  (بلغ ي المع  و FC1K0 ف

FC2K0 و FC3K0والي ى الت وحظ.  عل ا ل يم أن آم ات13C‰ ق ل النب ي آام شكل  ( ف  )2ال

  .)3الجدول  (تقارب القيم المقيسة في األوراق
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دول  ي   : 3الج سميد البوتاس أثير الت وياتت ة لنظي      وس وفرة الطبيعي يم ال ى  ق ة عل ن الرطوب ة م )  δ15N( اآلزوت ير مختلف

  .  في أوراق وجذور وقرون  نباتات العدس13C�)( والتمييز النظيري للكربون) 13C�(والكربون 

 
 أوراق

�15N/14N �13C/12C �13C/12C 
LSD K1 K0 LSD K1 K0 LSD K1 K0 

 المعاملة

0.24 0.62a, B 1.41a, A N.S 19.8a, A 19.5b, A N.S -28.4a, A -28.1a, A FC1 
0.2 0.60a, B 1.18a, A N.S 20.2a, A 20.8a, A N.S -28.8a, A -29.4b, A FC2 
N.S 0.69a, A 0.87b, A 0.28 20.3a, B 20.7a, A 0.3 -28.9a, B -29.3b, A FC3 
 N.S 0.24  N.S 0.42  N.S 0.44 LSD 

 جذور
0.29 0.23a, B 1.60a, A N.S 19.5b, A 18.9b, A N.S -28.1a, A -27.5a, A FC1 
0.32 0.27a, B 1.16b, A N.S 19.7b, A 19.8a, A N.S -28.2b, A -28.4b, A FC2 
0.36 0.20a, B 0.67c, A 0.87 20.5a, A 19.6ab, B0.91 -29.2b, A -28.1ab, B FC3 
 N.S 0.24  0.56 0.67  0.59 0.71 LSD 

 قرون
N.S 1.07a, A 1.17a, A 0.5 19.2b, A 18.4b, B 0.5 -27.7b, A -26.9b, B FC1 
0.1 1.00a, B 1.13a, A 0.5 20.9a, A 19.2a, B 0.52 -29.5a, A -27.8a, B FC2 
N.S 1.01a, A 0.94b, A 0.83 20.4a, A 19.5a, B 0.87 -29.0a, A -28.0a, B FC3 
 N.S 0.18  0.81 0.59  0.86 0.62 LSD 

 .0.05ال تختلف معنويًا بمستوى ثقة ) ضمن السطر(أو آبيرة ) ضمن العمود(المتوسطات المشار إليها بأحرف متشابهة صغيرة 

ى         وسوياتتأثير التسميد البوتاسي     :2الشكل   ة عل  مختلفة من الرطوب
ر اآلزوت   ة لنظي وفرة الطبيعي يم ال ري ) δ15N(ق ز النظي والتميي

  . في آامل نباتات العدس13C�) (للكربون

K0 K1

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

FC1 FC2 FC3

Soil moisture level


 C

 17



  

  Ndfaنسب وآميات اآلزوت المثبت من الجو 

ات العدس       ‰15N اعتمادَا على قيم     Ndfa%جرى تقدير آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي         في نبات

واردة ف  دول ال ة  3ي الج ي    ‰15N وقيم ددة ف اح المح ة المت ي   ا آلزوت الترب ات المرجع لنب

ة )2.94‰(+ ة   ‰15N، وقيم دس النامي ات الع ي نبات ده ف رى تحدي ذي ج ت ال آلزوت المثب  ل

ين          15Nتراوحت قيم   ). ‰0.54-(بوسط خاِل من عنصر اآلزوت       ات العدس ب  في أوراق نبات

ين   ‰1.41+ و 0.60+ ذور ب ي الج ين   ‰1.60+ و 0.20+ وف رون ب ي الق  و 0.94+ وف

  .)2الشكل  (‰1.36+ و 0.67+ أما في آامل النبات فقد تراوحت القيم بين 1.17‰+

ين           Ndfa%تراوحت قيم   وبالنتيجة،   ات العدس ب ين  ، وفي الجذور  %67 و 44 في أوراق نبات  ب

د تراوحت ال             ).4الجدول  % (58-51وفي القرون   % 79 و   38 ات فق ا في آامل النب ين     أم يم ب ق

  .) 1الشكل  (%65و % 45

  

  
سميد البوتاسي : 4الجدول  أثير الت ات  وسويات ت سب وآمي ى ن ة عل ة من الرطوب مختلف

  .  في أوراق وجذور وقرون  نباتات العدسNdfaاآلزوت المثبت 
  

   
 أوراق

  Ndfa (mg/pot) %Ndfa 
LSD K1 K0 LSD K1 K0 

 المعاملة

85 944a, A 432b, B 6.8 66.6a, A 44.1b, B FC1 
125 985a, A 561b, B 5.6 67.2a, A 50.1b, B FC2 
202 1063a, A 666a, B N.S 64.8a, A 59.4a, A FC3 

 N.S 117  N.S 6.9 LSD 

  

  
 جذور

  34 206b, A   63c, B 8.2 77.8a, A 38.4c, B FC1 
33 228b, A 117b, B 9.2 76.6a, A 51.1b, B FC2 
68 2273a, A 201a, B 10.4 78.6a, A 65.2a, B FC3 

 44 44  N.S 6.8 LSD 
  

 352a, A 225a, B N.S 53.8a, A 50.9b, A FC1 56   قرون
61 332a, A 193ab,B 3.2 55.7a, A 52.1b, B FC2 
60 296a, A 170b, B N.S 55.5a, A 57.6a, A FC3 

 N.S 37  N.S 5.2 LSD 
       

  

ود  ضمن(المتوسطات المشار إليها بأحرف متشابهة صغيرة   رة    )  العم سطر   (أو آبي ال ) ضمن ال
 .0.05تختلف معنويًا بمستوى ثقة 

  

  

يم    ى إن ق ات إل ذه البيان شير ه ل    Ndfa% ت ي آام درة ف يم المق ل الق ي اآلوراق تماث ة ف  المقاس

اءة تثبيت اآلزوت الجوي                 دير آف من  . النبات، حيث يستنتج من ذلك االآتفاء باعتيان األوراق لتق

 في الجذور آبيرة نسبيًا حيث آانت أدنى قيمة في          Ndfa%رى، آانت الفجوة بين نسب      ناحية أخ 
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أث        FC3K1 في المعاملة     وأعالها FC1K0المعاملة   ى ت شير إل ا ي شاط         ي مم ر سلبي واضح في ن

  . رطوبي مرتفع إجهادبكتريا الريزوبيا داخل العقد المتشكلة على جذور النباتات المعرضة إلى

شاهد   آانت أدنى نسبة لآل  ة ال اد رطوبي      FC1K0زوت المثبت في معامل ى إجه ذي تعرض إل  ال

ات            شكل واضح          . وبدون تسميد بوتاسي، وذلك في مختلف أجزاء النب ة ب اءة التثبيتي ارتفعت الكف

سمدة بالبوتاسيوم      ) FC3 و   FC2(نتيجة لرفع رطوبة التربة      وحظ    . في المعامالت غير الم ا ل آم

سمدة      في ا   Ndfa%ارتفاع واضح في نسب        امالت الم سمدة        K1لمع ر الم ة بغي ، مع   K0 مقارن

  . وجود لتأثير الرطوبة في النباتات المسمدة مالحظة عدم

ة  ة الترب ز لكل من رطوب أثير محف ضًا وجود ت ت، يالحظ أي آلزوت المثب ات ال ق بكمي ا يتعل فيم

اً              ات عموم ة اآلزوت   بلغت     .والتسميد البوتاسي على الكميات المثبتة في مختلف أجزاء النب آمي

شاهد         / N/ مغ  719المثبت   ات ال ى حدود        FC1K0أصيص في نبات  1038 و   871 وارتفعت إل

ة     % 80-75 و) FC2(% 60-55أصيص برفع الرطوبة إلى   / N/مغ سعة الحقلي ، )FC3 (من ال

  .على التوالي

سميد البوتاسي   ود الت دس بوج ات الع ل نب ي آام ت ف ة اآلزوت المثب ضاعفت آمي ث )K1 (ت  حي

ت الق غ1633و 1541 و 1504يم بلغ ة  / N/م امالت الرطوب ي مع يص ف  FC2 و FC1أص

سبة    أي . FC3و ت بن ة اآلزوت المثب ع آمي ى رف يوم  أدى إل سميد بالبوتاس دى % (109أن الت ل

ة       K0المقارنة بالشاهد    ة الرطوب سبة  )FC1 في معامل ر المسمد      (%77، وبن شاهد غي ة بال مقارن

ة رذو ال ة المعتدل دود)FC2K0طوب ر ا% (57 ، وبح شاهد غي ة بال وى مقارن سمد ذو محت لم

  .)الرطوبة المرتفع

  

  ميزان اآلزوت

دولين    ي الج واردة ف ات ال ى البيان ادًا عل ي   4 و 1إعتم زان اآلزوت ف ساب مي ن ح د أمك  فق

رون من  صتها الق ي امت ات اآلزوت الت ك بطرح آمي رون وذل ة الق د إزال ة بع امالت المختلف المع

زان اآلزوت      .  والجذور معاً  المثبتة في األوراق  ربة من آميات اآلزوت     الت يم مي  و 279+بلغت ق

غ 742+ و499+ ي N م غ 1100+ و 949+ و 846+ و K0  ف ي N م ي K1 ف ك ف  ، وذل

ة   امالت الرطوب والي FC3 وFC2 و FC1مع ى الت ا .، عل ي ح  أم ات،   ف ل النب صاد آام ال ح

  ). بالمتوسط N مغ 825- بحدود( آافة المعامالتان اآلزوتي سيغدو سالبًا في فالميز
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  المناقشة

ة   ة الترب اض رطوب ى أن انخف ذا البحث إل ائج ه ارت نت ار- أش ة اإلزه د مرحل ات - بع ي نبات  ف

وأن التسميد البوتاسي ساهم في      . ، ذو أثر واضح على النمو وآفاءة تثبيت اآلزوت الجوي         العدس

   .تقليص الضرر الناجم عن الجفاف

ة في      أدت إضافة السماد البوتاسي  ادة معنوي اج اإلإلى زي ي نت ي    ل  الكل ة واآلزوت الكل ادة الجاف لم

ع        اف مرتف اد جف ى إجه ات إل رض النبات د تع ك عن ة  % 50-45( وذل سعة الحقلي ن ال ). Fc1م

ة،   % 60-55( وعندما آانت الرطوبة معتدلة      ة    ) Fc2من السعة الحقلي من  % 80-75(أو مرتفع

ة     سماد ال      ) Fc3(السعة الحقلي أثير ال ان ت ًا     آ ضاً   بوتاسي إيجابي ًا أي تنتاج من      . ومعنوي ويمكن االس

ي        ل  الكلي نتاجاإلتساوي قيمة    ة واآلزوت الكل ادة الجاف ين   لم امالت   ب سمدة المع ين     الم ا ب واختالفه

أن  للبوتاسيوم دور إيجابي في تقليص الضرر الناجم عن نقص محتوى            المعامالت غير المسمدة    

اء  ذه النتيج   . التربة من الم ر ه احثين آخرين      تعتب ائج ب ة مع نت  Sangakkara, 1996(ة متوافق

and Kurdali et al.,2002  (     و ادة نم ات  بعض ال التي أشارت إلى دور البوتاسيوم في زي نبات

ا ة آ ة   لفول والفاصولياءالبقولي ن الرطوب ة م روف مختلف ك ضمن ظ احثون  . ، وذل ار ب د أش وق

ى أن عنصر البوتا ) Robin et al., 1989(آخرون   يوم  إل ي    س هو عامل أساسي  ومحدد ف

ة     اد الرطوب ات إلجه ين  و . تحمل النبات ز    et al., 1983  Beringerب اع ترآي في   +Kأن ارتف

نجم                 تخفيفإلى   وسط الزراعة يؤدي   ذا ي ضوئي، وه ل ال ة التمثي ى عملي اف عل  األثر المحدد للجف

از    ت غ ي تثبي يوم ف ن دور البوتاس ى ). CO2) Marschner 1995م افة إل ساعد  إض ك، ي  ذل

سية في                 البوتاسيوم في الحفاظ على الضغط الحلولي للخاليا النباتية وفي تنظيم عمل الثغور التنف

ات   ائي للنبات ين   . األنسجة النباتية وهي اآللية التي تحكم النظام الم د ب أن  Marschner 1995وق

اً   ع أساس ة يرج ى ظروف جاف د تعرضها إل يوم عن ات للبوتاس ة النبات اع حاج ى ضرورة ارتف  إل

  . في الخاليا الحارسة للثغور التنفسية+Kالحفاظ على تراآيز مرتفعة من أيونات 

ي  اءة تثبيت اآلزوت الجوي ف ى آف اء عل نقص الم سلبي ل أثير ال ى الت دة إل أشارت دراسات عدي

ة آالفاصولياء      ات البقولي د من النبات  Sangakkara et al., 1995; Calvache and عدي

Reichardt,  1999  ول  و  Abdel Wahab and Abd-Alla, 1995; Kurdali et  (الف

al., 2003 ( والفصة)Becana et al., 1986 ( ،وذلك في ظروف تجريبية مختلفة.  

يم     في هذه الدراسة،      ين             15Nتراوحت ق ات العدس ب  حيث   ‰1.36+ و   0.67+في آامل نب

ي سميد البوتاس ة والت اختالف الرطوب ت ب شير ارتف. اختلف ة وي ة 15N‰اع قيم ي المعامل  ف

FC1K0        يم         حين   إلى تدني آفاءة تثبيت اآلزوت الجوي، في اع ق شير ارتف ات     15N ي  في النبات

آلزوت الجوي                     ي ل شاط التثبيت اع الن ى ارتف سمدة بالبوتاسيوم إل ك الم دَا وتل الي  . المروية جي وبالت
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ى          سميد البوتاسي عل ة وللت امالت الرطوب وي لمع أثير معن ات اآلزوت   لوحظ وجود ت  نسب وآمي

ت، حيث    ين   Ndfa%تراوحت  المثب ين    % 65 و 45 ب ة ب ات المثبت /  مغ 1633 و 719والكمي

وارتفعت نسب   .  آان تأثير رطوبة التربة واضحًا في النباتات غير المسمدة بالبوتاسيوم         .أصيص

  .وآميات اآلزوت المثبت بشكل معنوي نتيجة للتسميد البوتاسي

ب ا س تنتاج مم ن االس ت   يمك اءة تثبي إن آف وبي ف اد رط ى إجه ات إل ال تعرض النبات ي ح ه ف ق أن

ًا           ر    %) . 45(اآلزوت الجوي في آامل نبات العدس ستكون منخفضة عموم ويمكن تقليص األث

اءة تثبيت              ع آف السلبي لهذا النوع من اإلجهاد الالحيوي باستعمال السماد البوتاسي حيث يمكن رف

أما في حال عدم التعرض إلى إجهاد فإن الكفاءة ستكون          %). 64% (20اآلزوت الجوي بمقدار    

  %).60حوالي (مرتفعة والحاجة للتسميد البوتاسي 

ات العدس وخاصة      في  مثبت نتيجة انخفاض رطوبة التربة       آميات اآلزوت الجوي ال    انخفضت نب

امالت وآانت االختالفات في آمية اآلزوت المثبت بين مع        . في النباتات غير المسمدة بالبوتاسيوم    

ة ة المدروس حة والرطوب وازي  واض ت ت آلزوت المثب ة ل سب المئوي ات الن ر إن .  اختالف غي

ة       ي المعامل ة ف ادة الجاف اج الم ي إنت ظ ف اض المالح ة   FC1K0االنخف سبيًا مقارن يًال ن ان قل   آ

د   و .بمستويات الرطوبة األعلى ، ولم تتأثر آمية اآلزوت الكلي معنويأ          ى اختالف        ق ك إل شير ذل ي

اد التسميد  ر  تأثي آلزوت                      الرطوبي  واإلجه وي ل ة التثبيت الحي ات وفي عملي و النب  في آل من نم

  . الجوي، في هذا النوع البقولي

 أن حساب آمية اآلزوت المثبت في النباتات البقولية يعتمد على إنتاج ,Kirda et al.1989 بين 

ود           المادة الجافة، لذلك ال تكون الكمية المثبتة أحيانًا مؤشرًا يع          أثير عوامل الجه ويم ت ه لتق تمد علي

د  . المختلفة على عملية تثبيت اآلزوت الجوي بحد ذاتها        ومعرفة النسب المؤية لآلزوت الجوي تع

ك حسب رأي     ة وذل في   .(Danso, 1986)مقياسًا أفضل نظرًا لعدم ارتباطها غالبًا بالمادة الجاف

ة  ذه الدراس ة اآلزوت ا  ، ه ة لكمي ادة المعنوي ت الزي ي نبات نجم ت ف دس اتلمثب سمدة الع  الم

سمد ر الم ة بغي يوم مقارن ن  ةبالبوتاس آلزوت الجوي وم ي ل شاط التثبيت ة للن ادة المعنوي ن الزي  م

ة       ادة الجاف ة للم ذه                      ،الزيادة المعنوي م تكن ه ي ، ول ة في اآلزوت الكل ادة جوهري ى زي ا أدى إل  مم

ا   فق هذه النتيجة تلك     وتوا. الزيادة األخيرة ناجمة عن اآلزوت الممتص من التربة        المتحصل عليه

اد رطوبي        في ى إجه ول المسمد بالبوتاسيوم والمعرض إل . )Kurdali et al., 2002( نبات الف

ى          على الكمية المثبتة من اآلزوت الجوي       أما من حيث تأثير الرطوبة       ة سمادية عل في آل معامل

ى  719ن م (  FC1K0 مقارنة بالمعاملة FC3K0في حدة، فالزيادة المعنوية  ) N مغ  1038 إل

اع  ن ارتف سي م شكل رئي آلزوت الجويانجمت ب ي ل شاط التثبيت ن  (لن ى 45%م أي %) 60 إل

دل            %. 32بمعدل زيادة قدره     د ازدادت بمع ة فق ادة الجاف ا الم ذلك يمكن   . فقط % 15أم رجيح   ل  ت
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ار ا      في هذه الحالة   على قياس الكميات المثبتة      Ndfa% مؤشر أثر   وذلك آطريقة لمعرفة المعي لمت

ى رأي      فعًال بالعامل المدروس   ك عل ة      )Danso) 1986 وذل أثير طفيف للرطوب سبب وجود ت ، ب

شاط  على المادة الجافة وغياب التأثير المعنوي على آمية اآلزوت الكلي ووضوح التأثير على ا          لن

  .التثبيتي لآلزوت الجوي

ة واآلزوت المثبت في                 ادة الجاف اج الم ى     ات العدس  نبات قد يعزى سبب انخفاض إنت المعرضة إل

اد رطوبي   ة بمنتجات         إجه د الجذري د العق ى ضعف تزوي ل الضوئي وإل دل التمثي ى خفض مع  إل

شيطها   ة وتن ة التثبيتي ة ألداء العملي ضوئي الالزم ل ال  ;Kurdali, 1996; Li,1981( التمثي

Hogh Jensen and Schjoerring1997  .(     اءة تثبيت اآلزوت وقد يعزى سبب انخفاض آف

رَح  . ًا، إلى عوامل فيزيولوجية أخرى، آإتاحة األآسجين في العقد الجذريةأيض  Guerinفقد اْقُت

et al., 1991     اف سواًء  توقف تزويد البكتريودات باألآسجين في العقد الجذرية المعرضة للجف

ؤدي بالنتيجة إ                     ذي ي وبين، األمر ال ادة الليغموغل ى  بمحدودية تغلغله في العقد أو بنتيجة تحطم م ل

 Swaraj( وبالتالي إلى انخفاض في تثبيت اآلزوت الجوي  ATPتوقف التنفس وإنتاج جزيئات 

etal., 1986; Nandwal et al., 1996.( في نسبة ًا شديدًاوقد لوحظ في هذه الدراسة انخفاض 

%Ndfa      في جذور نباتات المعاملة FC1K0           شاط  مما يشير إلى حدوث تأثر سلبي واضح في ن

  . وبيا داخل العقد المتشكلة على جذور النباتات المعرضة إلى إجهاد رطوبي مرتفعبكتريا الريز

ري    ز النظي يم التميي ي ق ة  ،  13C‰تعط ات المجموع ي نبات ل   ، C3ف ى تمثي امًال عل ًا ش قياس

سبة غاز             ى ن رات التي تطرأ عل ة التغي ذه القيم  داخل  CO2الكربون خالل فترة النمو وتعكس ه

ة ى   Ciالخلي اخارج إل ة ال Ca ه ع نفاذي ة م ةموالمترافق لةسام وعملي  carboxilation  الكرس

اتريم    ,Rubisco) Farquhar et al., 1982; Farquhar et al., 1989, O’Learyب

ة الـ      أوجدير بالذآر  ،)1988 ,1981 سية وعملي ى عمل الثغور التنف كرسلة ن أي عامل يؤثر عل

والملوحة  ) Farquhar et al., 1989(إلجهاد المائي  فا. في األنسجة النباتية13C آمية فيتؤثر 

)Qian et al., 2004 ( ودرجة الحرارة)O’Leary, 1988 (  شمس  Farquhar et (وأشعة ال

al., 1989, Ehleringer et al., 1986(    ة ا    13C، تخفض من قيم ى  من خالل تأثيره  عل

ري       في ق  ًا ارتفاع ‰13C وتعكس القيم األآثر سلبًا لـ    . عمل المسام  ز النظي ففي  . 13Cيم التميي

ري  يكون                 حال عدم تعرض    النبات إلى أي إجهاد ، فإن المسام تكون أآثر انفتاحًا والتمييز النظي

يم           سوف رض النباتات إلى إجهاد، فالمسام    تعأما في حال    . ًامرتفع  تنغلق جزئيًا مما يخفض من ق

  .13Cالتمييز النظيري 
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ى اخ          ة إل ذه التجرب ون       أشارت بيانات ه ر الكرب ة لنظي وفرة الطبيعي يم ال ه   13Cتالف ق ر عن  المعب

سميد البوتاسي               13C‰أو   13C‰بالمصطلحين   ة وبالت ة من الرطوب وى الترب اختالف محت  ب

ًا شامًال     في آامل النبات تمثل  13C‰ التمييز النظيري    قيمةونظرًا ألن   .  والجزء النباتي  قياس

و   رة النم الل فت ون خ ل الكرب ى تمثي إن، عل دس المعرضة  ها انخفاض ف ات الع ي نبات اد ف  إلجه

مقارنة بالنباتات غير المعرضة إلى     ) FC1K1 في   ‰19.6 و   FC1K0 في   19.2‰(رطوبي  

ال، إن انخفاض        . Ci/Ca في نسبة    يشير إلى تدني  )  بالمتوسط 20.4 ‰ (اإلجهاد على سبيل المث

ة  ة 13C‰قيم ي المعامل ر المجهFC1K0 ف امالت غي ة بالمع سبة  مقارن ي ن دني ف ق ت دة يواف

Ci/Ca ى 0.71 من ة 0.65 إل ك بتوظيف معادل ن أن كويم. Farquhar et al. (1989) وذل

سبة  ون انخفاض ن سام نتيجة Ci/Caيك ا عن انغالق الم اجم إم اد ن اع اإلجه ائي أو من ارتف  الم

ًا        ا مع ل الضوئي أو من خاللهم دل التمثي إن انخ  . )Condon et al., 2002 (مع ذلك، ف فاض  ل

 انخفاض   من رئيسيًانجم ،رطوبي ،التي تعرضت إلجهاد FC1K0في المعاملة    في   Ci/Caقيمة  

 وليس )Sandquist and Ehleringer 2003(في الناقلية المسامية نتيجة انخفاض إتاحة الماء 

ل الضوئي نظراً       من زيادة في      اءة التمثي ا          آف ة فيه ادة الجاف اج الم سام     .النخفاض إنت انغالق الم ف

ذلك تثبيت اآلزوت الجوي              س إن        . اهم إلى حد ما في انخفاض نمو النباتات وآ ك، ف ى ذل اَء عل وبن

ة  Ci/Ca  يعكس انخفاضَا في نسبةFC1K1 و FC1K0 في آل من 13C انخفاض قيم  والناجم

  .م نتيجة لإلجهاد المائيعن انغالق المسا

شكل  ن ال ن 2يالحظ م ة م ادة الرطوب ى FC1 أن زي ى FC2 إل ر FC3 أو إل ات غي ي النبات   ف

يم           يم        13Cالمسمدة بالبوتاسيوم قد ترافقت مع ارتفاع في ق ونظرًا ألن   . 15N� وانخفاض في ق

ة        15N�انخفاض    13C هو مؤشر على ارتفاع النشاط التثبيتي لآلزوت الجوي، فإن ارتفاع قيم

ة         ) 2الشكل  ( شكل  (قد ترافق مع زيادة آميات اآلزوت المثبت ذه المالح ). 1ال ائج    وه ظة توافق نت

Knight et al., 1993       ين ة ب اط موجب ة ارتب ى عالق ات اآلزوت  13C الذين حصلوا عل  وآمي

ن     ة م سالالت مختلف ة ب دس الملقح ات الع ي نبات ة ف  ، Rhizobium leguminosarumالمثبت

تنتج  ة  واواس ري       إمكاني ز النظي ة للتميي يم مرتفع ى ق ات التي تحمل    13C الحصول عل  في النبات

  . جذرية نشطةعقدًا

ة   الدراسات  تشيرمن ناحية أخرى،     ة       المختلف ى أهمي اح             إل ة تنظيم انفت عنصر البوتاسيوم في آلي

ة غاز          ا          CO2وانغالق الثغور وفي حرآي اء منه ة وخروج الم ذه      .  داخل الخلي ائج ه وأشارت نت

ع    ي رف سماد البوتاسي ف ف لل ابي طفي أثير ايج ود ت ى وج ة إل ةالتجرب ل ال13C قيم ات   لكام نب

دة           )2 الشكل (FC1 المعرض إلى إجهاد رطوبي    ر المجه امالت غي   FC3 و   FC2، أما في المع
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سمدة بالبوتاسيوم    13C فروق معنوية في قيم   فلم يالحظ وجود   ر الم ،  بين النباتات المسمدة وغي

اءة تثبيت اآلزوت الجوي              ة وآف ادة الجاف ذلك   . رغم زيادة انتاج الم سمي      ل تنتاج أن للت د يمكن االس

از  ة غ ي إتاح ًا ف دة إضافة CO2البوتاسي دورًا هام ات المجه ي النبات ه  ف ى أهميت شيط إل ي تن ف

وي    ت اآلزوت الج ة تثبي دة    عملي ر المجه دة وغي امالت المجه ي المع رًاف صر  نظ تالك عن  الم

د من االنزيمات           البوتاسيوم ى    المقدرة في تنشيط العدي ه وإل ة بمنتجات       أهميت د الجذري د العق  تزوي

شكل        ثيل الضوئي الالزمة ألداء العملية التثبيتية وتنشيطها    التم و الجذور وت ز نم ى تحفي إضافة إل

    .عملهاالعقد الجذرية وتفعيل 

سمدة بالبوتاسيوم         -  اتصفت األوراق  إضافة إلى ماسبق،      ر الم امالت غي اع   -في المع يم   بارتف ق

‰13C    ة آل    معامالت ال  مقارنة لدى    مقارنة بالجذور والقرون وذلك ى حدة    رطوب ، وآانت    عل

سة في األوراق  )2الشكل   ( في آامل النبات   13C‰قيم   وبينت  . )3الجدول   ( تقارب القيم المقي

يم       د من الدراسات اختالف ق اتي   13C‰عدي سيج النب اختالف الن د وجد   .   ب  ,.Hall et alفق

دل         في بذور نبات اللوبياء      13C‰ أن قيمة    1990 ه بمع ستق    . ‰2.8أعلى من أوراق وفي الف

ذور واألوراق       ين الب رق ب ان الف سوداني آ رق  Knight et al., 1995ووجد  . ‰0.7ال  أن الف

دود  ة  ‰1.8بح واع البقولي ن األن دد م ي ع ت  .  ف د عزي اتوق يم  االختالف ي ق ين  13C‰ ف ب

ة     ًا  األجزاء النباتية إلى اختالف في الترآيب الكيميائي للمكونات النباتي د  عموم سللوز واللبي ات  آال

ا  ة )Eheleringer, 1990; O'Leary, 1981(وغيره ات الناتج ى االختالف ن، إضافة إل   ع

انزيم     ون المثبت ب ) Phosphoenolpyruvate carboxylase ) PEPCالتوزع المتباين للكرب

ة     ة المختلف ة    ) Farquhar and Richards, 1984(في األجزاء النباتي ات الزمني وعن االختالف

دى  Ci/Caفي نسبة  ات      ل ين أجزاء النب ون ب ال الكرب  ).Hubick and Farquhar, 1989( انتق

ة                 13C‰لذلك فإن تحديد قيمة      املة عن حال ات تعطي صورة ش ون     في آامل النب ل الكرب تمثي

  . آاملةخالل فترة النمو

ة                ات النباتي ة اآلزوت المثبت في المخلف اع آمي ادة بارتف ي الموجب ع زان اآلزوت  يعبر عن المي

ة  ةمقارن ستنفذة من الترب ة اآلزوت الم ة . بكمي ق زراعي تخدام طرائ ان اس ة بمك ذلك من األهمي ل

ادة في       لنبات العدس   مناسبة تفيد في الحصول على إنتاج حبي مرتفع          ات اآل  مع زي في  زوت  آمي

ة همخلفات ى النباتي ة عل سبة المحتوي ضة وC:N ن ي  منخف ستفيدالت ة،  ست يل الالحق ه المحاص  من

ا  لزراعة البعلية التي تتعرض    وخاصة في ظروف ا    ة              فيه اد رطوبي في مرحل ى إجه ات إل  النبات

إلى أنه  في حال الحصاد اليدوي هذه الدراسة نتائج أشارت . )Kurdali et al.,1997 (اإلزهار

باجتثاث آامل النبات، آما هو متبع عادة من قبل المزارعين، فالميزان اآلزوتي سيغدو سالبُا مما               
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ة سيحد من خصوبة ال   إن             . ترب ي ف ع في الحصاد اآلل ا هو متب ذور فقط آم ة الب ا في حال إزال  أم

زان اآلزوت  يغدومي امالتس ي المع ًا ف ة  موجب مدت  ، آاف ي س ي الت امالت ه ضل المع إّال أن أف

وبي  اد رط ى إجه ت إل ي تعرض يوم والت رون FC1K1بالبوتاس ة الق اع إنتاجي رًا الرتف  ، نظ

رز     . باتية إضافة إلى توفير في استعمال مياه الري       والميزان اآلزوتي في المخلفات الن     ا تب ومن هن

زرع    نباتات العدسفيأهمية التسميد البوتاسي في تقليص األثر السلبي لإلجهاد الرطوبي     ذي ي  ال

   . من الناحيتين االقتصادية والبيئيةضمن الظروف البعلية،

  :االستنتاجات

ة          -1 ة    أشارت نتائج هذا البحث إلى أن انخفاض رطوب ار      - الترب ة اإلزه د مرحل ات     - بع  في نبات

وأن التسميد البوتاسي  .  واضح على النمو وآفاءة تثبيت اآلزوت الجوي        سلبي تأثير، ذو   العدس

   .ساهم في تقليص الضرر الناجم عن الجفاف

ائي إل    أ -2 يم   ىدى اإلجهاد الم ون    خفض ق ري للكرب ز النظي ات التي    )  13C�  (التميي في النبات

ة        . اد رطوبي تعرضت إلجه  ات إضافة      13C�وساهم التسميد البوتاسي في رفع قيم  لكامل النب

  . إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي وآفاءة تثبيت اآلزوت الجوي رفعإلى

ة  -3 زت المعامل اد رطوبيتمي ي تعرضت إلجه ن الت ا م ى غيره سميد البوتاسي عل ود الت  بوج

وف   ي وت زان اآلزوت رون والمي ة الق ث إنتاجي ة   حي ا يوضح أهمي ري مم اه ال ي مي سميد ير ف الت

اء            الذي في تقليص األثر السلبي لإلجهاد الرطوبي        البوتاسي ات العدس في أثن ه نبات  تتعرض ل

   .مرحلة اإلزهار من الناحيتين االقتصادية والبيئية
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ABSTRACT  

The impact of two K-fertilizer treatments [K0 (0) and K1 (150 kg K2O/ha)] on dry 

matter production and N2 fixation (Ndfa) by Lentil (Lens culinaris.) was evaluated 

in a pot experiment. The plants were also subjected to three soil moisture regimes 

starting from bud flower initiation stage to pod formation (low, 45-50%; 

moderate, 55-60% and high 75-80% of field capacity, abbreviated as FC1, FC2 

and FC3, respectively). The 15N natural abundance technique (‰�15N) was 

employed to evaluate N2 fixation using barley as a reference crop. Moreover, the 

carbon isotope discrimination (‰∆13C) was determined to assess factors 

responsible for crop performance variability in the different treatments. 

Water restriction occurring during the post-flowering period considerably affects 

growth and N2-fixation. However, K-fertilizer enhanced plant performance by 

overcoming water shortage influences. The 15N values in lentils ranged from 

+0.67 to +1.36‰ depending on soil moisture and K-fertilizer treatments; whereas, 

those of N2 fixation and the reference plant were -0.45 and +2.94‰, respectively. 

Consequently, Ndfa% ranged from 45 and 65%. Water stress reduced ∆13C values 

in the FC1K0 and FC1K1 treatments. However, K fertilizer enhanced the whole 

plant ∆13C along with dry matter yield and N2-fixation. The water stressed plants 

amended with K (FC1K1) seemed to be the best treatment because of its highest 

pod yield, high N balance and N2-fixation with low consumption of irrigation 

water.  This illustrates the ecological and economical importance of K fertilizer in 

alleviating water stress occurring during the post-flowering period of lentil. 

 

Key words: Lentil, Potassium, Water stress, Nitrogen fixation, �15N and ∆13C 
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  :ي آل معاملة رطوبة على حدةتأثير السماد البوتاسي ف 
 FC1 : من السعة الحقلية% 50-45محتوى رطوبة منخفض.  
 FC2 : من السعة الحقلية% 60-55محتوى رطوبة معتدل.  

FC3 : من السعة الحقلية% 80-75محتوى رطوبة مرتفع.     
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