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  تأثیر رش البوتاسیوم في حاصل ونوعیة شعرة القطن

  

  **انتصار هادي حمیدي الحلفيو **موفق عبد الرزاق النقیب، *هادي محمد كریم العبودي

  الهیأة العامة للبحوث الزراعیة- قسم بحوث المحاصیل الحقلیة *
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة - محاصیل الحقلیةقسم ال**

  

  الخالصة

2002غریب للموسم وأب–) سابقًا ( نفذت تجربة حقلیة في محطة األبحاث التابعة لمركز إباء لألبحاث الزراعیة

بهدف2004غریب للموسم أبو–جامعة بغداد/كلیة الزراعة -وفي حقل التجارب التابع لقسم المحاصیل الحقلیة 

ي ف310دراسة تأثیر مستویات مختلفة من البوتاسیوم المضاف رشًا الى المجموع الخضري لنبات القطن الصنف كوكر 

إضافة تتم. مكررات ةاستخدم تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة بثالث. حاصل القطن الشعر وصفات التیله

ند بدایة تكوین الجوز و ع500ppmوایة التزهیر عند بد500ppmهي عامالتة متبسعلى النبات البوتاسیوم رشًا 

1000ppm  1000وعند بدایة التزهیرppm 1500عند بدایة تكوین الجوز وppm 1500وعند بدایة التزهیر

ppm 2000عند بدایة تكوین الجوز وppm 2000وعند بدایة التزهیرppm 2500عند تكوین الجوز وppm

عند بدایة 3000ppmوعند بدایة التزهیر 3000ppmعند بدایة تكوین الجوز و 2500ppmوعند بدایة التزهیر 

لزیادة مستویات 310أوضحت النتائج استجابة الصنف كوكر ، ) بدون رش ( معاملة المقارنة إلىإضافةتكوین الجوز

عند بدایة تكوین الجوز 3000ppmوعند بدایة التزهیر 3000ppmالبوتاسیوم المضافة رشًا وقد أعطت المعاملة 

ومتوسط وزن الجوزة وحاصل القطن الزهر و نبات/نبات وعدد الجوز المتفتح/ألفرع الثمریةعدد ازیادة معنویة في 

متوسط وحاصل القطن الشعر ومتانة التیله قیاسًا لمعاملة المقارنة ولكال الموسمین ، بینما لم تأثر الوزن الجاف للنبات

. لجمیع مستویات البوتاسیوم المضافة وفي كال الموسمین طول التیله ونعومة التیله معنویًا جوزة و /رعدد البذو 
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Abstract
A field experiment was conducted at the IPA Field Crops Research Station, Abu –

Graib during 2002 season and at Experimental Field, Department of Field Crop Science, 
College of Agricultur , Abu – Graib during 2004 season.

The objective of this research was to study the effect of six levels of foliar potassium 
application 500 ppm at start of flowering and 500 ppm at start of boll development, 1000 
ppm at start of flowering and 1000 ppm at start of boll development, 1500 ppm at start of 
flowering and 1500 ppm at start of boll development, 2000 ppm at start of flowering and
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2000 ppm at start of boll development, 2500 ppm at start of flowering and 2500 ppm at 
start of boll development, 3000 ppm at start of flowering and 3000 ppm at start of boll 
development in additional to control treatment (without spray) on seed cotton yield, lint 
yield and lint quality of cotton var. Cocker 310. A randomized complete block design was 
used with three replications.

The results indicated that highest response of Cocker 310 c.v . to increasing potassium 
foliar application was by 3000 ppm at start of flowering and 3000 ppm at start of boll 
development, it gave asignificant increasing in the number of sympodia, number of open 
bolls, boll weight, seed cotton yield, dry matter ,lint yield and fiber strength as compared to
control in both seasons. While seed , number/boll, fiber length and fiber fineness did not 
significantly affected by all the level of potassium  applied on the two season.   

  المقدمة

أشارت.ئدات األقتصادیة في انتاج القطنالمهمة للعایعد حاصل القطن الشعر ونوعیة األلیاف من المحددات 

من العناصر الغذائیة الكبرى  یحتاجها باعتبارههذا الموضوع في الدور الذي یلعبه البوتاسیوم أهمیةإلىالدراسات 

)1(أنزیمًا لها عالقة بالعدید من الفعالیات الحیویة داخل النبات 65وله دور في تحفیز أكثر من النبات بكمیات عالیة 

تراوحت قیم إذالترب العراقیة تتصف بخزین كبیر من البوتاسیوم أنأوضحت الدراسات الجاریة في القطر على .

تربة 1-كغم.سنتي مول) 1.60- 0.13(والمتبادل تربة 1-كغم.سنتي مول) 0.156- 0.001(البوتاسیوم الذائب 

أن .) 2(تربة 1-كغم.سنتي مول) 93.20- 4.5(تربة والمعدني 1-كغم.سنتي مول) 5.61-0.18(وغیر المتبادل 

الصیغ األخرى من أجل هكي وان استنزاف اي صیغة منها ستعوضصیغ البوتاسیوم المختلفة في حالة توازن دینامی

وتشیر الدراسات الى ان الترب العراقیة بالرغم من خزینها العالي من البوتاسیوم الكلي. الوصول الى حالة أتزان جدیدة

فة الى قدرة باالضافي معظم الترب كانت واطئة سرعة تحرر البوتاسیوم إنبسبب فهي بحاجة الى اضافة هذا العنصر

ان عدم فالبوتاسیوم المضاف وبالتالي من)% 75- 25(الترب العراقیة العالیة على تثبیت البوتاسیوم والتي تراوحت من 

لذلك فأن األمر ،)3(للتسمید البوتاسي المضاف راجع الى تثبیته وعدم وصوله الى النبات محاصیلاستجابة بعض ال

أوتستخدم ،لكي یكون تأثیرها واضحًا في انتاجیة المحاصیلسمدة الى التربةیتطلب اضافة كمیات كبیرة من هذه األ

طریقة األضافة رشًا على المجموع الخضري كونها أكثر كفاءة وأسرع تأثیرًا بسبب ان الكمیة المضافة عند كل رشة 

الى ان اضافة ) 5(وآخرونHowardاشار .)4(محددة بالتركیز الذي الیؤدي الى التأثیر السلبي في األوراق 

عندما تكون التربة غیر قادرة على التجهیز بشكل كافي البوتاسیوم رشًا على المجموع الخضري قد یكون ضروریاً 

وبالتالي زیادة والذي یؤدي الى زیادة عدد الجوز المتفتح للنبات وزیادة وزن الجوزة وخصوصًا عند بدایة تكوین األزهار 

الى زیادة عدد األفرع الثمریة وعدد الجوز المتفتح وحاصل القطن الزهر ) 6(وجاسم توصل صالح . حاصل قطن الزهر

ان اضافة البوتاسیوم رشًا على ) 7(وآخرون Oosterhuisوجد . السماد الورقي الذي یحوي البوتاسیومعند استخدام 

لنباتات غیر المعاملة عن ا% 27معنویة في حاصل القطن الزهر وبنسبة المجموع الخضري یؤدي الى حصول زیادة 

الى زیادة عدد األفرع ) 8(وآخرون Bednarsاشار . وفسر ذلك الى زیادة عدد الجوز المتفتح ومتوسط وزن الجوزة 

عند استخدام البوتاسیوم الزهر وحاصل القطن الشعر الثمریة وعدد الجوز المتفتح ومتوسط وزن الجوزة وحاصل القطن 

الى زیادة حاصل القطن الشعر بزیادة معدالت البوتاسیوم ) 9(وآخرون Robertsل توص. رشًا على المجموع الخضري

الى ان توسع شعرة القطن یعتمد على ) Tubertini)10و Lefflerالمضاف رشًا على المجموع الخضري، وأشار 
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+Osmoregulation Kمكن ان یسیطر علیه بواسطة نظام یضغط األنتفاخ الذي  malateوهذا یافعند تطور األل ،

من وجود تأثیر واضح للبوتاسیوم المضاف رشًا على المجموع الخضري لنبات القطن ) 11(وآخرون Cokerما أكده 

الى استجابة ) 12(و آخرون Eidأشار . وحاصل القطن الشعر وتحسین نوعیة األلیافمن خالل زیادة الوزن الجاف 

توصل . ن خالل زیادة الوزن الجاف للنبات وزیادة حاصل القطن الشعر نباتات القطن الى التسمید الورقي بالبوتاسیوم م

Gassman الى أهمیة تجهیز نباتات القطن بالبوتاسیوم والذي یؤدي الى زیادة حاصل قطن الشعر ) 13(و آخرون

طن تراكم المادة الجافة لنبات القاعند دراستهم) Burmester)14وMullinsاوضح .وتحسین نوعیة األلیاف

كغم ألنتاج 15.3بحدود Kوعالقتها بتوفر المغذیات وخاصة عند المراحل الحرجة من عمر النبات ان النبات یحتاج 

ان نبات القطن خالل مرحلة تكوین الجوز یصبح غیر قادر ) Oosterhuis)4استنتج كما . كغم من الشعر 100

خالل هذه المرحلة من عمر النبات والذي یتزامن مع قلة لكون الجوز مصبًا قویاً Kعلى تلبیة الزیادة في الطلب على 

-Elتوصل . ضروریة خالل هذه المرحلة تعدKإضافةنشاط الجوز وامتصاصه للعناصر الغذائیة لذلك فأن 

Hamawi وGhandour)15 ( الى أهمیة اضافة البوتاسیوم الى نبات القطن رشًا على المجموع الخضري خالل فترة

قیاسًا بالنباتات غیر المعاملة وذلك عند % 38ر والذي أدى الى زیادة حاصل القطن الشعر بنسبة تكوین األزها

نفذ هذا البحث لمعرفة تأثیر مستویات البوتاسیوم فیما تقدم أهمیةوبناءًا على .200ppmاستخدام البوتاسیوم بتركیز

في حاصل ونوعیة شعرة القطن حلتین للنمو في مر مختلفة من البوتاسیوم المضاف رشًا على المجموع الخضري

  .عند مراحل مختلفة من نمو المحصولأضیفتوذلك باستخدام عدة تراكیز 310الصنف كوكر 

  

  

  المواد وطرائق العمل

2002غریب للموسم واب-سابقًا ةفي محطة األبحاث التابعة لمركز إباء لألبحاث الزراعیت هذه التجربة نفذ

لدراسة تأثیر 2004غریب للموسم وأب–جامعة بغداد –كلیة الزراعة –التابع لقسم المحاصیل وفي حقل التجارب 

مستویات مختلفة من البوتاسیوم المضاف رشًا الى المجموع الخضري في حاصل القطن الشعر وصفات التیلة للصنف 

مساحة اللوح ومعامالت) 7(كرر كل مشمل مكرراتبثالثة اةعشماستخدم تصمیم القطاعات الكاملة ال. 310كوكر 

تمت الزراعة .سم 25سم وبین جورة وأخرى 90، المسافة بین مرز وآخر مروز 4شمل على ) م 3.6× م 5(2م18

ة األرض للزراعة بمعدل ئاضیف سماد سوبر فوسفات الثالثي عند تهی.2004نیسان 12و 2002نیسان 10في 

هـ عند /Nكغم 100متساویتین ة یوریا بدفعتین ئأضیف على هیایتروجیني هـ أما السماد الن/P2O5كغم 120

عملیات خدمة التربة أجریتو بعد ثالثة أسابیع من الزراعة الموافقو هـ بعد التخصیل مباشرًة /Nكغم 100الزراعة و 

  :عامالت االتیة وحسب الم) K% 43(بأستخدام كبریتات البوتاسیوم Kتم رش .)16(والمحصول حسب التوصیات 

  

  

K0  )بدون رش البوتاسیوم(المقارنة   1

2  ppm k500   500وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K1

3  ppm k1000   1000وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K2  

4  ppm k1500   1500وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K3  
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5  ppm k2000   2000وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K4  

6  ppm k2500   2500وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K5  

7  ppm k3000   3000وعند بدایة ظهور األزهارppm kعند تكوین الجوز  K6  

  

ومن الخطوط الوسطیة من كل لوح بصورة عشوائیة نباتات عشرة أخذتم ریة خالل الموسم 12بلغ عدد الریات 

ومتوسط ) غم(نبات ومتوسط وزن الجوزة /نبات وعدد الجوز المتفتح/لغرض حساب عدد األفرع الثمریةعند الحصاد 

جنیتین على تم جني حاصل المرزین الوسطیین لكل وحدة تجریبة بعد حذف الجور الطرفیة وأخذت ) غم(وزن البذرة 

. ) 21/10–20(شهر للجنیة الثانیة في دوبع) 23/9-22(تفتح الجوز للجنیة األولى في ) %60(س أسا

للقطن الزهر محسوبًا بالغرامات لكل لوح وتم تحویله الى كغمتم حساب حاصل القطن الزهر من مجموع حاصل جنیتین

2002لموسم للقطن في الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة تم حلج العینات وقیاس الصفات النوعیة لتیلة ا. هكتار /

تم حساب حاصل القطن الشعر من مجموع حاصل .2004الكاظمیة للموسم /وفي الشركة العامة للصناعات القطنیة

طول وهي تم تحدید الصفات النوعیة للتیلة . هكتار /جنیتي القطن الشعر محسوبًا بالغرام لكل لوح ثم تحویله الى كغم

Stapleبطریقة الخصلة ) ملم(التیلة  methodباستعمال جهاز) تكس/غم(نة التیلة اومتStelometer على

ة نباتات من كل خمساخذتم .باستعمال جهاز شیرلي) مایكرونیر(بوصة بین الفكین ونعومة التیلة 1/8مسافة 

  .)5(، غم /للنباترض حساب الوزن الجاف لوح ومن الخطوط الوسطیة عند الحصاد وبصورة عشوائیة لغ

وفقًا لبرنامج تحلیل تصمیم القطاعات الكاملة جمعت البیانات للصفات المدروسة في كل موسم وحللت احصائیًا 

  ) . 17% (5المقارنة بمستوى معنویة و الخاصة بكل صفة ) L.S.D(المعشاة واستخراج قیمة أقل فرق معنوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المناقشةلنتائج و ا

  نبات/عدد األفرع الثمریة. 1

زیادة معنویة في عدد األفرع الثمریة للنبات عند رش البوتاسیوم وزیادة تركیزه مقارنة 1في جدول تشیر النتائج 

16.59وبفارق قدرةأعلى معدل لعدد األفرع الثمریة للنبات بلغK6، وقد أعطت معاملة بالنباتات غیر المعاملة 
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و 2002للموسمین نبات /فرع14.30و 13.68أقل معدل بلغ التي أعطت K0عاملة المقارنة معن18.17و

إن سبب زیادة عدد األفرع الثمریة للنباتات المرشوشة بالبوتاسیوم عن معاملة المقارنة قد یعود الى توفر . بالتتابع2004

/الثمریةالذین أشاروا الى زیادة عدد األفرع) 8و 6(ع الذي یدعم نمو ونشوء األفرع المتكونة ، وهذا یتفق مالبوتاسیوم 

  . البوتاسیوم رشًا على المجموع الخضريإضافةعند للنبات

  

  2004و 2002نبات للموسمین /البوتاسیوم في الوزن الجاف وعدد األفرع الثمریةرشتأثیر)1(جدول 

  المعامالت
  اتنب/الوزن الجاف غم  نبات/عدد األفرع الثمریة

2002  2004  2002  2004  
K013.68  14.30  54.20  60.25  
K1  14.22  15.00  58.76  63.61  
K2  15.13  15.67  59.33  66.34  
K3  15.78  16.12  63.50  68.00  
K4  15.90  16.58  64.98  68.89  
K5  16.25  17.40  66.10  72.22  
K6  16.59  18.17  66.39  73.71  

L.S.D 0.05  0.29  0.34  1.12  0.93  

  

  )نبات/غم(وزن النبات الجاف . 2

زیادة معنویة في وزن النبات الجاف لكافة مستویات البوتاسیوم المضاف رشًا عن معاملة 1أظهرت نتائج جدول 

(K5معنویًا عن ختلفلم تغم 66.39أعلى قیمة لهذه الصفة بلغت K6المقارنة ولكال الموسمین ، أعطت المعاملة 

بینما سجلت معاملة المقارنة أقل ) 73.71(2004لموسم لكنها اختلفت عنها معنویًا في ا2002للموسم )غم66.10

الى إن دور البوتاسیوم واضح ) 11(وآخرون Cokerأشار . بالتتابع غم للموسمین 60.25غم و 54.20بلغتقیمة

تفاع مستوى البوتاسیوم المضاف ، التي تحققت نتیجة الر في الوزن الجاف للنبات في هذه الصفة من خالل الزیادات 

أنزیمًا لها عالقة 65وهذا یعني ان النباتات استفادت من عنصر البوتاسیوم المضاف الذي له دور في تحفیز أكثر من 

ودور ) 14و 12(وتكوین البروتینات ) 1(بالعدید من الفعالیات الحیویة داخل النبات ومنها نقل الكاربوهیدرات 

في التمثیل الضوئي عن طریق الزیادة المباشرة للنمو وزیادة أنتقال نواتج التمثیل الضوئي خارج البوتاسیوم الحیوي

  .)8(مناطق التمثیل 

  

  

  

  نبات/عدد الجوز المتفتح. 3

معدل أعلىالى زیادة معنویة في هذه الصفة حتى بلغ أدتان زیادة مستویات البوتاسیوم قد 2یظهر من الجدول 

1.41وكانت الزیادة مقدارها . بالتتابع2004و 2002نبات للموسمین /جوزة)9.40و K6)8.73عند المعاملة 

7.89و 2002نبات للموسم /جوزة7.32معدل بلغ اقل التي أعطت K0معاملة المقارنة نبات عن/جوزة1.51و 

7و 6و 5(وهذا یتفق مع ) 1جدول(ریة وقد یعود سبب ذلك الى زیادة عدد األفرع الثم. 2004نبات للموسم /جوزة 

  .نبات عند اضافة البوتاسیوم رشًا على المجموع الخضري/الذین اشاروا الى زیادة عدد الجوز المتفتح) 8و 
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  2004و 2002للموسمین مكونات الحاصل البوتاسیوم في رشتأثیر)2(جدول 

  المعامالت
  2002  غم/زةمتوسط وزن الجو   نبات/عدد الجوز المتفتح

2002  20004  2002  20004  2002  20004  
K07.32  7.89  4.11  4.32  26.46  26.50  
K1  7.90  8.36  4.47  4.60  26.30  26.48  
K2  8.18  8.77  4.50  4.73  26.53  26.51  
K3  8.25  9.00  4.59  4.79  26.50  26.30  
K4  8.48  9.12  4.63  4.84  25.85  26.55  
K5  8.69  9.24  4.71  4.88  26.38  25.90  
K6  8.73  9.40  4.86  4.95  25.99  26.40  

L.S.D 0.050.19  0.23  0.12  0.15   م. غ   م. غ  

  

  )غم(متوسط وزن الجوزة . 4

غم و 4.86أعلى معدل بلغ K6وجود فروق معنویة بین المستویات السمادیة ، اذ اعطت المعاملة 2یبین جدول 

غم 4.32غم و 4.11اقل معدل بلغ K0ا اعطت معاملة المقارنة بینم. بالتتابع2004و 2002غم للموسمین 4.95

الى في التحفیز على انتقال نواتج عملیة التمثیل الضوئي وقد یعود سبب ذلك الى دور البوتاسیوم . للموسمین بالتتابع

  . الى زیادة متوسط وزن الجوزةأدىالجوز المتكون بحیث 

  جوزه /متوسط عدد البذور. 5

الى عدم وجود اي تأثیر معنوي للبوتاسیوم المضاف رشًا على المجموع الخضري في 2ئج في جدول تشیر النتا

  .2004و 2002جوزة ولكال الموسمین /متوسط عدد البذور

  

  

  

  

  

  

  ) هـ/كغم(حاصل القطن الزهر . 6

هر ولكال الموسمین، اذ في حاصل القطن الز تأثیر واضح لزیادة مستویات البوتاسیوموجود 3یالحظ من الجدول 

وبفارق بالتتابع2004و 2002هـ للموسمین /كغم3918.50و 3620.45أعلى معدل بلغ K6اعطت المعاملة 

هـ للموسم /كغم3220.56و 2002للموسم هـ /كغم2940.32اقل معدل بلغ K0، معاملة المقارنة معنوي قدره 

) 2جدول(نبات وزیادة متوسط وزن الجوزة /لى زیادة عدد الجوز المتفتحوقد تعود هذه الزیادة في الحاصل ا. 2004

.  الذین اشاروا الى زیادة حاصل القطن الزهر عند رش النباتات بالبوتاسیوم ) 12و 8و 7و 6و 5(، وهذا یتفق مع 

    

  

  2004و 2002للموسمین حاصل القطن الزهر وحاصل القطن الشعر البوتاسیوم في رشتأثیر)3(جدول 
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  المعامالت
  )هـ/كغم(الشعر حاصل القطن  )هـ/كغم(حاصل القطن الزهر 

2002  2004  2002  2004  
K02940.32  3220.56  980.16  1040.00  
K1  3126.46  3345.18  1042.60  1115.57  
K2  3201.75  3591.84  1067.42  1147.33  
K3  3240.98  3622.20  1080.98  1174.00  
K4  3327.10  3776.73  1109.25  1192.68  
K5  3570.00  3827.34  1124.78  1209.41  
K6  3620.45  3918.50  1141.00  1228.84  

L.S.D 0.05  56.24  67.36  10.59  12.29  

  

  حاصل القطن الشعر . 7

الى ان رش البوتاسیوم وزیادة تركیزه یؤدي الى زیادة حاصل القطن الشعر مقارنه بالنباتات 3تشیر نتائج جدول 

هـ للموسم /كغم1141.00أعلى معدل لحاصل القطن بلغ K6أعطى المستوى . لمعاملة ولكال الموسمین غیر ا

هـ و /كغم980.16بینما أعطت معاملة المقارنة أقل معدل بلغ 2004هـ للموسم /كغم1228.84و 2002

الذین أشاروا ) 13و 8و 3و 1(  حثینفي النتائج التي توصل الیها البا. هـ للموسمین على التوالي /كغم1040.00

الىقد تعود هذه الزیادة في الحاصل ، البوتاسیوم على المجموع الخضري رشالى زیادة حاصل القطن الشعر عند 

وهي في بدایة ظهور )  4و 15(إضافة البوتاسیوم الى دفعتین متساویتین خالل مرحلتین مهمة من عمر النبات 

لجوز إذ یتزاید الطلب خالل هاتین المراحلتین الحرجتین على العناصر الغذائیة ومنها البوتاسیوم األزهار وبدایة تكوین ا

وكذلك الى ) 4(لتلبیة المتطلبات الفسلجیة للنبات في الوقت الذي یكون فیه نشاط الجذور وامتصاصه للعناصر قلیًال 

ان الترب العراقیة بالرغم من خزینها العالي من وهذا دلیل على ) . 1(دور البوتاسیوم الحیوي في التمثیل الضوئي 

فهي بحاجة الى إضافة هذا العنصر بسبب قدرة هذه الترب على تثبیته وعدم كفایة ما متوفر من هذا ) 2(البوتاسیوم 

  ) .3(العنصر الجاهز لسد حاجة النبات وهذا ما أكده بعض الباحثین 

  

  

  طول التیلة ونعومتها ومتانتها. 8

إلى عدم وجود أي تأثیر معنوي إلضافة البوتاسیوم رشًا على المجموع الخضري لنبات القطن في 3یشیر جدول 

طول ونعومة التیلة ولكال الموسمین ، بینما توضح النتائج وجود فروق معنویة بین المعامالت في متانة التیلة ولكال 

أعلى K6لنباتات غیر المرشوشة ، وأعطت المعاملة إذ تفوقت النباتات المرشوشة بالبوتاسیوم معنویًا على ا.الموسمین

، بینما سجلت )تكس/غمK5)18.78تكس ولم تختلف معنویًا عن المعاملة /غم18.90معدل لهذه الصفة بلغ 

نفس فقد تفوقت 2004أما في الموسم الثاني . 2002تكس في الموسم /غم17.65معاملة المقارنة اقل معدل 

/غم18.80(K4و )تكس/غم18.98(K5ولم تختلف معنویًا عن )تكس/غم19.10(ه المعاملة أعال

/غم17.76معاملة المقارنة أقل معدل بلغ فیها أعطت اختلفت معنویًا عن المعامالت األخرى التي، بینما)تكس

القطن والتي یتم فیها ترسیب مواد خالل مرحلة النضج لشعرةKقد یعزى سبب زیادة متانة الشعرة إلى توفر . تكس 

سلیلوزیة في داخل الجدار األولي على شكل طبقات حلزونیة ثم یتم تكوین الجدار الثانوي وتأثیر البوتاسیوم في زیادة 

  .)13(انتقال نواتج التمثیل الضوئي إلى المصبات الرئیسیة 
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  2004و 2002لموسمین لتأثیر رش البوتاسیوم في طول ونعومة ومتانة التیله )4(جدول 

  المعامالت
  )تكس/غم(متانة التیلة   )مایكرونیر(نعومة التیله   )ملم(طول التیله 

2002  2004  2002  2004  2002  2004  

K026.60  27.00  4.23  3.91  17.65  17.76  

K1  26.53  26.90  4.30  3.82  18.00  18.21  

K2  26.70  26.95  4.34  3.90  18.21  18.35  

K3  26.47  27.10  4.28  3.95  18.37  18.60  

K4  26.50  27.00  4.31  3.88  18.53  18.80  

K5  26.55  27.28  4.29  3.80  18.78  18.98  

K6  26.60  27.13  4.33  3.85  18.90  19.10  

L.S.D 0.05  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  0.25  0.34  
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