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Triticum  بيدف دراسة تأثير مستويين من السماد البوتاسي ومواعيد اضافتيا في نوعية حبوب حنطة الخبز3123

 طبقت تجربة عاممية بتصميم القطاعات الكاممة المعشاة. وبعض الصفات االخرى. 4- صنف ابو غريبaestivum L.
فضالً عن معاممة

2-

ىـK  كغم291 و231  االول اضافة البوتاسيوم بمستويين، بثالثة مكررات تضمنت عاممينR.C.B.D

 أوضحت النتائج عدم.المقارنة (بدون تسميد بوتاسي) والثاني ثالثة مواعيد ألضافتو وىي مرحمة التفريع والبطان والتزىير
 كغم291 التأثير المعنوي ألضافة البوتاسيوم في جميع الصفات المدروسة باستثناء صفة دليل الحصاد إذ تفوق المستوى
تفوقت

2-

هـK  كغم231 عند المستوى%47.93  مقارنة بــ%49.28 معنوياً بأعطاءه اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

2-

ٍـK

 و%22.43  مقارنة بــ%23.92 النباتات في موعد االضافة عند مرحمة التزىير بأعطاء حبوبيا اعمى نسبة بروتين بمغت

 في حين تفوقت النباتات في موعد االضافة عند مرحمة التفرعات في، عند االضافة في مرحمة التفرعات والتزىير%23.28
 نستنج من الدراسة ان موعد. بالتتابع%51.48و

2-

 ميكاغرام ىـ1.:46 حاصل البروتين ودليل الحصاد إذ بمغت المتوسطات
.االضافة كان اىم من كمية االضافة من ىذا العنصر المغذي

. حاصل البروتين، مرحمة التزىير، دليل الحصاد، نسبة البروتين،كممات مفتاحية; البوتاسيوم
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at the experimental farm, Dept. of Field Crop, Coll. of
Agriculture, Univ. of Baghdad ,during 2011-2012, to study the effect of potassium fertilizer
levels and appilication stage on bread wheat grains quality Triticum asetivum L.(Var- AbuGhraib-3) and some other characteres . Factorial experiment was conducted in RCBD design
with three replication involved two levels of potassium 120,180 kg.ha-1 and control treatment
the second factor was three stage of application (tillering ,Booting , flowering). The results
shows non significant differ between potassium leveles for all studied traits, except havest
index.The potassium level 180 kg.ha-1 produced plants with highest harvest index (38.17%), in
comparison to the level 120 kg.ha-1, (36.82%).The application stage at flowering time
produced grains with higher protein (12.18%), when compard to the tillering and booting
stages (11.32% and 12.17%) respectively. The potassium application stage at tillering was
superior in protein yield and harvest index 0.935 mg.ha-1 and 40.37%, respectively. It can be
conclude that potassium addition stage was more important than, it,s dosages.
Key words: Potassium , protein Percentage, harvest index , flowering stage, protein yield.
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القطاعات العشوائية الكاممو ( )R.C.B.Dبثالثة مكررات،

المقدمة

تضمنت عاممين العامل االول االضافو االرضية لمسماد

توفر محاصيل الحبوب  %50من البروتين والطاقة الضرورية

البوتاسي بمستويين  180 ،120كغم ىـ

الالزمة عند أستعماليا كغذاء من قبل االنسان .ان االستعمال
الرئيس لمحنطة ىو صناعة الخبز إذ تحتوي اصناف ىذا

1-

فضالً عن معاممة

المقارنة (من دون أضافة) أستخدم سماد كبريتات البوتاسيوم
كمصدر لمبوتاسيوم ( .)K%41.50اما العامل الثاني تضمن

المحصول عمى نسبة بروتين تترواح من  %18-11ويعد

ثالثة مواعيد لألضافة (التفريع ،البطان ،بداية التزىير) كانت

محتوى البروتين ونوعيتو عامل ىام في تحديد استعماالت

مساحة الوحدة التجريبيـ ـ ـ ـ ــة ( )3×2م ،2اشتممت عمى  12خط

اصناف الحنطة وألىمية ىذا المحصول البد من ايجاد

بطول  2م وبمسافة  20سم بين الخطوط .زرعت التجربة

الوسائل المختمفة لزيادة انتاجيتو ونوعيتو .لمبوتاسيوم دور ميم

بتاريخ  2011 /11 /25بمعدل بذار  120كغم.ى ـ.1-

في عممية تكوين البروتين إذ وجد في حالة نقصو تجمعاً

استعمل سماد اليوريا ( )N%46بمعدل 200كغم .ىـ

لمسكريات واالحماض االمينية ويقوم بتنشيط انزيم Nitrate

1-

وعمى

اربع دفعات (عند الزراعة والتفريع واالستطالة والبطان) حسب

 reductaseالضروري في عممية اختزال النترات داخل

النبات ومن ثم تحويميا الى  NH3والتي بدورىا ترتبط

مقايس  )14( Zadoksو( )12أضيف سماد سوبر الفوسفات

بحامض عضوي كيتوني لتكوين االحماض االمينية والتي تعد

الثالثي ( )P2O5%46بمعدل  100كغم ى ـ

بدفعة واحدة

اساس في تكوين البروتينات فضالً عن دوره في فصل

عند تييئة االرض ( .)12بعد وصول النباتات مرحمة النضج
2

التام تم تحديد مساحة 1م حصدت بتأريخ

البروتين المتكون حديثاً عن الرايبوسومات واتاحة الفرصة

تكوين البروتينات واالحماض النووية ( 2و .)10حصل

.1نسبة البوتاسيوم في الحبوب  :%قدر في النبات بوساطة

العبيدي وآخرون ( )4عمى زيادة معنوية في نسبة البروتين
عند استخدام ( 0و )80كغمKه ـ

2012/5/11

ومن ثم تم تقدير

لتكوين بروتين جديد وتحفيزه ألنزيم  Kinaseالمسؤول عن

1-

1-

جياز الميب  Flame-photometerكما ورد في ).(11

.2نسبة النتروجين في الحبوب  :%قدر النايتروجين في

بينما توصل الجميمي

الحبوب باستخدام جياز Microkjeldhal

وآخرون ( )6الى اعمى نسبة لمبروتين  %17.80عند
المستوى  200كغم ى ـ.1-عمى الرغم من ان الترب العراقية

.3نسبة البروتين في الحبوب  :%تم تقديره بعد ضرب نسبة
النايتروجين × .)1( 5.7

تعد غنية بالبوتاسيوم أال إن الميزه ليس بالكمية ولكن بمدى

.4حاصل الحبوب ميكاغرام ىـ

تحرره والسيما في المراحل الحرجة من نمو النبات والتي

2

1-

 :بعد الدراس اليدوي لنباتات

1م المحصودة من كل وحدة تجريبية وبعدعزل القش عن

يحتاج فييا الى ىذا العنصر اكبر نسبياً من بقية المراحل او

البذور تم وزن الحبوب بعد ان اضيفت ليا البذور المستعممة

العناصر االخرى ( )3إذ أن ىناك مراحل ىامة في حياة

في تقدير وزن  1000حبة لممعاممة نفسيا ثم حول الوزن

المحصول ومنيا التفريع والبطان والتزىير والتي يتحدد فييا

الى ميكاغرام ىـ

الحاصل والنوعية لذلك ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تأثير

1-

عند رطوبة .)1( %13-12
1-

.5حاصل البروتين ميكاغرام ىـ ُ :حسب من ضرب نسبة
البروتين × حاصل الحبوب.

كمية ومراحل اضافة البوتاسيوم في نوعية الحنطة والمتمثمة
بالبروتين وبعض الصفات االخرى.

()%حسب من قسمة حاصل الحبوب عمى
 .6دليل الحصاد
ُ
الحاصل البايولوجي × .)7( 100أجري تحميل لممقارنات

المواد والطرائق

اجريت تجربة حقمية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية

المستقمة لمعرفة مدى تأثير (معاممة المقارنة) في بقية

كمية الزراعة–خالل الموسم الشتوي  2012-2011لمعرفة

المعامالت.

تأثير مستويين من السماد البوتاسي فضالً عن المقارنة وثالثة
مواعيد ألضافتو في مراحل نمو مختمفة من حياة محصول
الحنطة صنف ابو غريب 3-في نسبة البروتين في الحبوب
وبعض الصفات االخرى .نفذت تجربة عاممية بتصميم
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والتي تتزامن معيا مرحمة التمقيح واالخصاب يتطمب مواد

النتائج والمناقشة

غذائية لحصول ىذه العممية وأتماميا لربما ادى ذلك الى زيادة

نسبة البوتاسيوم في الحبوب  : %تشير النتائج الموضحة

كفاءة النبات في امتصاص المغذيات من التربة (النايتروجين)

في جدول 1وجود تأثيرات معنوية لمراحل اضافة البوتاسيوم

ومن ثم زيادة تركيزه في الحبوب ،وقد يكون السبب الى ان

في زيادة تركيزه في الحبوب .اذ تفوقت االضافة عند مرحمة

اضافة البوتاسيوم في ىذه المرحمة ادى الى زيادة تركيز

البطان بأعطاء نباتاتو اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

الكموروفيل في ورقة العمم( ،)5والنايتروجين ىو احد المكونات

 %0.363مقارنة بـ  %0.284و  %0.267عند اضافتو

الميمة في تركيب الكموروفيل وزيادة الكموروفيل في الورقة

في مرحمتي التفرعات والتزىير بالتتابع .ولم تختمف موعدي

ادى الى قيام النبات بعممية التمثيل الضوئي بكفاءة عالية

االضافة عند التفرعات والتزىير معنوياً فيما بينيما وقد يعزى

ومن ثم نقل نواتج ىذه العممية الى السنبمة واتمام عممية

سبب تفوق ىذه المرحمة كونيا من المراحل الفسيولوجية

التمقيح واالخصاب وتكوين الحبوب ومن ثم انتقال النايتروجين

الميمة في محصول الحنطة والتي اتفقت اراء عدة باحثين

من االوراق الى البذور وزيادة تركيزه فييا .ولم يكن لمتداخل

عمى انيا المرحمة المالئمة ألضافة المغذيات .اثر التدخل بين

بين مستويات االضافة والمواعيد تأثير معنوي في ىذه

العاممين معنوياً في ىذه الصفة اذ اختمفت سموك ىذه الصفة

الصفة.

بتأثير اضافة مستويات البوتاسيوم وعند المراحل االضافة

نفسيا أذ إن اضافة البوتاسيوم وبالمستوى  180كغم.Kىـ

1-

جدول  .3تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد االضافة في

وباستمرار مراحل االضافة ادى الى انخفاض ىذه الصفة

نسبة النايتروجين في الحبوب.%

وبنسبة % 14.48و %15.49بينماعند اضافتو بالمستوى
 120كغم.Kىـ

1-

شبوى وآخسوى

هواعيد االضافت

زاد من تركيز البوتاسيوم واقصى زيادة كان

التفسيع
البطاى
التصهيس
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5
هتوسط الوقازًت
نسبة البروتين %

عند مرحمة البطان بمغت  % 0.413ثم انخفضت ىذه
الصفة عند مرحمة التزىير.

جدول  .2تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد االضافة في
نسبة البوتاسيوم في الحبوب%

البوتاسيوم (كغن.هـ)1-
هواعيد االضافت
180
120
0.366
0.203
التفسيع
0.313
0.413
البطاى
0.271
0.263
التصهيس
0.065
أ.ف.م %5
0.316
0.293
الوتوسط
N.S
أ.ف.م %5
0.470
هتوسط الوقازًت
نسبة النايتروجين في الحبوب %

الوتوسط

البوتاسيوم (كغن.هـ)1-
180
120
1.91
2.06
2.10
2.17
2.25
2.24
N.S
2.08
2.15
N.S
2.14

الوتوسط
1.98
2.13
2.24

0.14

توضح النتائج في جدول  3عدم معنوية تأثير مستويات

0.284
0.363
0.267
0.046

االضافة وىذا اليتفق مع بعض الباحثين ( )8ولم يكن
لمتداخل بين المستويات ومواعيد االضافة تأثير معنوي في
زيادة نسبة البروتين في الحبوب ولربما يعود ذلك الى عدم
معنوية ىذه العوامل في زيادة نسبة النايتروجين.
جدول  .4تأثير مستويات البوتاسيوم مواعيد االضافة في
نسبة البروتين في الحبوب%

تشير النتائج الموضحة في جدول  2عدم معنوية تأثير

اضافة البوتاسيوم في زيادة نسبة النايتروجين في الحبوب،

1-

هواعيد االضافت

( )9في حين اثر موعد االضافة عند التزىير معنوياً في

التفسيع
البطاى
التصهيس
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5
هتوسط الوقازًت

اعطاء اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  %2.24مقارنة بـ

 %1.98و %2.13عند مرحمة التفرعات والبطان بالتتابع ولم
يكن ىناك اختالف معنوي بين مرحمتين البطان والتزىير .وقد

يعزى سبب الزيادة الى ان اضافة البوتاسيوم في ىذه المرحمة
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البوتاسيوم (كغن.هـ )
180
120
10.89
11.75
11.98
12.36
12.83
12.79
0.077
11.90
12.30
N.S
12.22

الوتوسط
11.32
12.17
12.81
0.804
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 180كغم.Kىـ

اضافة البوتاسيوم في ىذه الصفة أذ تفوق موعد االضافة عند

1-

وعند المرحمة نفسيا وبنسبة زيادة بمغت

 %25فضالً عن ان اضافة  180كغم.Kىـ

التزىير بأعطاء اعمى نسبة بروتين بمغت  %12.81ومقارنة

1-

وعند كل

المراحل انخفض معنوياً وبنسب  %5.90و .%19.90

حاصل البروتين ميكاغرام.ىـ :2-يظير من خالل النتائج في

بـ  %11.32و %12.17عند االضافة في مرحمة التفرعات

جدول  5وجود تأثير معنوي لمواعيد اضافة البوتاسيوم في

والبطان وقد يعزى سبب تفوق مرحمة التزىير في ىذه الصفة

الى تفوقيا في زيادة نسبة النتروجين في الحبوب والذي يعد

زيادة حاصل البروتين والتداخل بين المواعيد ومستويات

المكون الرئيسي لمبروتين وزيادتو في الحبوب ادت الى زيادة

االضافة وعدم معنوية تأثير مستويات االضافة في ىذه

نسبة البروتين كنتيجة طبيعية .ولم يكن لمتداخل بين مستويات

الصفة .وقد يعود السبب في عدم معنوية تأثير مستويات

االضافة والمواعيد تأثير معنوي في ىذه الصفة.

االضافة الى عدم معنوية تأثيرىا في زيادة نسبة البروتين

حاصل الحبوب ميكاغرام.ىـ

2-

وحاصل الحبوب ومن ثم لم تؤثر في زيادة حاصل البروتين

يعد حاصل الحبوب المحصمة النيائية لمكوناتو الثالثة ( عدد

وان االضافة في مرحمة التفرعات اثرت معنوياً بأعطاء اعمى

حبة ) تشير النتائج الموضحة في جدول 4وجود تأثير معنوي

باالضافة في مرحمة البطان والتزىير والتي اعطت مستويين

لمواعيد اضافة البوتاسيوم في حاصل الحبوب من الحنطة اذ

بمغا  0.844ميكاغرام.ىـ

بالتتابع

تفوقت مرحمة االضافة عند التفرعات معنوياً في ىذه الصفة

والمذان لم يختمفا فيما بينيما وقد يعزى السبب الى زيادة

السنابل لوحدة المساحة وعدد الحبوب .السنبمة

1-

بأعطاء اعمى متوسط بمغ  8.26ميكاغرام.ىـ

 6.94و 6.93ميكاغرام.ىـ

1-

متوسط ليذه الصفة بمغ  0.935ميكاغرام.ىـ1-مقارنة

ووزن الف

1-

مقارنة بـ

1-

و 0.887ميكاغرام.ىـ

1-

حاصل الحبوب جدول 4ومن ثم الى زيادة حاصل البروتين.

اثر التداخل بين العاممين معنوياً إذ أن اضافة البوتاسيوم

عن موعد االضافة في مرحمة

1-

البطان والتزىير بالتتابع ،قد يعزى سبب الزيادة في حاصل

وبالمستوى  120كغم.Kىـ

الحبوب عند ىذه المرحمة الى تفوقيا في زيادة عدد

مرحمة التزىير وبنسبة زيادة بمغت  %24.27عند االضافة

السنابل.م

2-

بالمستوى  180كغم.Kىـ

والذي يعد مكوناً ميماً من مكونات الحاصل

ويسيم في زيادتو فضالً عن ان ىذه المرحمة من مراحل

حاصل البروتين ميكاغرام.ىـ

خالل زيادة عدد الفروع المنتجة (الحاممة لمسنابل).
جدول .5تأثير مستويات البوتاسيوم ومراحل االضافة في

هواعيد االضافت

2-

التفسيع
البطاى
التصهيس
أ.ف.م %5
الوتوسط
أ.ف.م %5
هتوسط الوقازًت
دليل الحصاد %

1-

البوتاسيوم (كغن.هـ )
هساحل الٌوو
180
120
8.17
8.35
التفسيع
7.69
6.20
البطاى
6.16
7.70
التصهيس
0.15
أ.ف.م %5
7.34
7.41
الوتوسط
N.S
أ.ف.م %5
هتوسط الوقازًت 5.22
لم تتأثر ىذه الصفة معنوياً بأضافة مستويات

الوتوسط
8.26
6.94
6.93

0.10

البوتاسيوم (كغن.هـ)1-
180
120
0.890
0.981
0.921
0.766
0.791
0.983
0.077
0.867
0.910
N.S
0.63

الوتوسط
0.935
0.844
0.887

0.054

حاصل اقتصادي .اوضحت النتائج في جدول  6الى تأثر

البوتاسيوم

ىذه الصفة معنوياً لكال العاممين والتداخل بينيما ،إذ تفوقت

نباتات ىذا المستوى  180كغم ى ـ ـ

التداخل معنوياً بين العاممين اذ اختمف سموك ىذه الصفة

1-

معنوياً وبنسبة زيادة

بمغت  % 3.66عند االضافة  120كغم ى ـ ـ

بتأثير مواعيد واضافة البوتاسيوم اذ نالحظ عند اضافة 120
كغم .Kىـ

2-

ىو مقياس لكفاءة تحويل نواتج عممية التمثيل الكاربوني الى

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون اخرون( )13بينما اثر

1-

وعند المرحمة نفسيا.

جدول  .6تأثير مستويات البوتاسيوم ومواعيد االضافة في

الحرجة لمحصول الحنطة والتي يتحدد فييا الحاصل من

حاصل الحبوب ميكاغرام.ىـ

1-

ادت الى زيادة ىذه الصفة عند

1-

و%27.27

عن مستوى المقارنة .يعزى سبب تفوق المستوى  180كغم

في مرحمة التزىير ازدادت معنوياً مقارنة بأضافة
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عند ىذا المستوى مقارنة بالمستوى

1-

ىــ

 ميكاغرام ىـ19.14

الذي وصل الحاصل البايولوجي عنده
) وبما ان دليل الحصاد ناتج من15(

1-

1-

1-

 كغم ى ـ ـ120

 ميكاغرام ى ـ20.07

قسمة الحاصل االقتصادي (الحبوب)عمى الحاصل البايموجي
 ويالحظ.في ىذه الصفة

1-

 كغم ى ـ ـ180 لذلك تفوق المستوى

من نتائج الجدول نفسو تفوق مرحمة التفريع في ىذه الصفة
. مقارنة%40.36 بأعطاء اعمى متوسط لدليل الحصاد بمغ
 عند مرحمتي البطان والتزىير%35.96  و%36.14ـبـ ـ ـ

 وقد يعود السبب الى تفوق ىذه المرحمة في حاصل،بالتتابع
مقارنة ب ـ

1-

 ميكاغرام ى ـ8.26 الحبوب والذي بمغ متوسط

عند مرحمتي

1-

ىـ. ميكاغرام6.93و

1-

ىـ. ميكاغرام6.94

ً كان التداخل بين المتغيرين معنويا.4البطان والتزىير جدول

في ىذه الصفة إذ انخفض دليل الحصاد بتقدم مراحل النمو
ووصل الى اقل قيمة عند

1-

 كغم ى ـ ـ180 عند المستوى

 عند37.37  مقارنة ب ـ%34.55 مرحمة التزىير بمغت
. وعند المرحمة نفسيا1- كغم ى ـ ـ120 المستوى
 تأثيس هستوياث البوتاسيوم وهواعيد االضافت في.6 جدول
%دليل الحصاد
الوتوسط
40.37
36.14
35.96
0.66

)1-هـ.البوتاسيوم (كغن
180
120
40.74
40.00
39.21
33.08
34.55
37.37
0.93
38.17
0.54
29.99

36.82

هواعيد االضافت
التفسيع
البطاى
التصهيس
%5 م.ف.أ
الوتوسط
%5 م.ف.أ
هتوسط الوقازًت
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