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تأثير منظم النمو الجبريمين  GA3والسماد البوتاسي  K2SO4في الصفات
النوعية لصنفين من الشعير  Hordium valgare L.مزروعة لغرض العمف
الحبوبي .
د .نادر فميح عمي آلمبارك

كمية الزراعة  /جامعة ديالى

الخالصة :

طبقت في محطة التجارب التابعة لمديرية زراعة ديالى الواقعة شمال شرق العراق وعمى

ارتفاع  34م عن مستوى سطح البحر تجربتان حقميتان خالل الموسمين الشتويين – 2004
 2005و  2006 – 2005باستخدام منظم النمو  GA3و السماد البوتاسي  ، K2SO4إذ تم

تحديد الصنف أو الصنفين األكثر منافسو لألدغال المرافقة من جية  ،وتقييم استجابتيا لمنظم

النمو وتحديد مدى االستجابة من جية أخرى ( في التجربة األولى ) ثم استخدام السماد البوتاسي
 K2SO4مع منظم النمو عمى الصنف ( الصنفين ) الذي حقق منافسة واضحة لألدغال المرافقة
واستجابة كبيرة لمنظم النمو في التجربة األولى وانعكاسات ذلك عمى بعض الصفات النوعية

لمحبوب  .طبقت التجربتان وفق تصميم األلواح المنشقة  Split – Plot Designوبثالث

مكررات .

أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

 . 1حققت جميع المعامالت لمصنف إباء  99انخفاضا معنويا في معدل كثافة نباتات األدغال

قياسا بجميع المعامالت لمتركيب الوراثي  9 – 12ولمتجربتين األولى والثانية والتي عزيت

إلى مقدرة الصنف إباء  99بمنافسة األدغال عمى متطمبات النمو الرئيسية .

 . 2حقق التركيب الوراثي  9 – 12باستخدام منظم النمو  GA3أعمى نسبة بروتين بمغت
 11.4و  % 11.6بينما حقق اقل نسبة كاربوىيدرات بمغت  68.94و % 71.55

لمتجربتين األولى والثانية بالتتابع  .وىي نتيجة ميمة لممحصول المزروع لغرض العمف
الحبوبي التي تقاس نوعيتو بالدرجة الرئيسية عمى أساس نسبة البروتين في حبوبو .

الكممات المفتاحية  :الشعير  ،الجبريمين  ، GA3البوتاسيوم  ، Kنسبة البروتين  ،نسبة الكاربوىيدرات .
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Effect of Gibberellic Acid (GA3) and Potassium Fertilizer in
percentage of grain protein to two varieties from Barley
Hordium valgare L.
Dr. Nadir F.A.Almubarak
College of Agriculture
University of Diyala

Abstract :
Tow experiments were carried out to examine the application of
GA3 and potassium fertilizer ( K2SO4 ) to increase percentage of grain
protein of two varieties from barley Hordium valgare L. ( IPA 99 and 912 ) . The experiments were conducted during the winter seasons of
2004- 2005 and 2005- 2006 at the experimental farm / Diyala Agriculture
Directorate . A split plot design was used in each experiment . Result
obtained from biological interactions study showed that combination of
IPA 99 variety led to lowest weed densities with compact to 12-9
genotype . and combination of GA3 with 12-9 genotype led to gained
highest percentage of protein which were 11.4 and 11.6 % and lowest
percentage of carbohydrate which were 68.94 and 71.55 % to first and
second experiments respectively .

Key words : Barley , Gibberellins GA3 , Potassium K , Percentage of Protein .
Percentage of carbohydrate
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المقدمة :

يعتبر الشعير  Hordium valgare L .من أقدم المحاصيل الحبوبية المزروعة في العالم

إذ كان يستعمل غذاءا أساسيا لإلنسان  ،أما حاليا فيستعمل كعمف حبوبي أو اخضر كما

تستعمل حبوبو في إنتاج المولت الذي يدخل في صناعة األدوية والكحوليات وتستعمل النباتات

الخضراء قبيل النضج في عمل الدريس  ،وعند زراعة محصول الشعير لغرض العمف الحبوبي
فان النوعية تقاس بالدرجة الرئيسية عمى أساس نسبة البروتين في حبوب الصنف (Bulman

وآخرون  . ) 1994 ،يؤدي البوتاسيوم وظائف عديدة بداخل النبات ويبدو أن عممو أو دوره في

النبات ىو عمل تنظيمي أو تحفيزي وال يدخل مباشرة في تكوين أعضاء النبات أو مركباتو  ،إذ

أن النباتات المجيزة بصورة جيدة بالبوتاسيوم تزداد قدرتيا في االحتفاظ بالماء وىذا يكون عمى
درجة كبيرة من األىمية  .أوضح العديد من الباحثين أن ىناك عالقة ايجابية في تحفيز معدل

عممية التمثيل الضوئي وانتقال نواتجيا في حالة التغذية الجيدة بالبوتاسيوم والذي يرجع بالدرجة

األساس إلى تحفيز عممية تكوين ال  ATPوالذي يحتاج إليو في ملء األنابيب المنخمية بالمواد
الناتجة من عممية التمثيل الضوئي  ،ولعممية تمثيل غاز ثاني اوكسيد الكاربون وانتقال نواتج

تمثيمو أيضا ( ابوضاحي واليونس  . ) 1988 ،بينما أوضحت دراسات أخرى مدى العالقة بين
عنصر البوتاسيوم وعممية تكوين البروتين من خالل دور البوتاسيوم في فصل البروتين المتكون

حديثا عن الرايبوسوم وبالتالي إتاحة الفرصة لتكوين بروتين جديد ( نجم وآخرون . ) 1997 ،

كما تنتقل نواتج عممية التمثيل الضوئي القابمة لمذوبان من األوراق إلى أعضاء التخزين من خالل

المحاء ويكون ىذا االنتقال سريعا في وجود كمية كافية من ال (  ) Kربما بسبب تأثيره عمى حمل

المواد الممثمة إلى عصارة المحاء واحداث زيادة في الحجم ومن ثم زيادة في معدل حركة عصارة
المحاء مما يترتب عميو امتالء أعضاء التخزين بدرجة أفضل وزيادة النوعية ( Barraclough

و 1996 ، Haynesو  . ) 1997 ، Langeأما منظم النمو الجبريمين  GA3فيو من محفزات
النمو الرئيسية التي تسبب في إحداث تأثيرات فسمجية ميمة في النبات  ،فدوره اليام في التأثير
بارتفاع النبات وعدد التفرعات وحجم المجموع الجذري والخضري ( عطية وجدوع ) 1999 ،
ممكن أن ينعكس ايجابيا في الحاصل ومكوناتو من جية  ،وفي صفاتو النوعية وخصوصا

البروتين والكاربوىيدرات من جية أخرى .

إن إجراء التجربة األولى من خالل رش منظم النمو في مراحل متأخرة وعمى صنفين من

الشعير ىو بيدف تحديد الصنف األفضل في منافستو لألدغال المرافقة واستجابتو لمنظم النمو ،
ثم إجراء التجربة الثانية من خالل استخدام البوتاسيوم في مراحل مبكرة من نمو المحصول مع

منظم النمو عمى الصنف ( أو الصنفين ) الذي حقق منافسة واضحة لألدغال المرافقة واستجابة
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كبيرة لمنظم النمو في التجربة األولى ىو بيدف مالحظة تأثير ذلك عمى بعض الصفات النوعية

في الحبوب .

المواد وطرائق العمل :

تم تطبيق تجربتان خالل الموسمين الشتويين  2005 – 2004و  2006 – 2005في

حقل التجارب التابع لمديرية زراعة ديالى

التجربة األولى ( الموسم الشتوي ) 2005 – 2004
تم تحديد الصنف أو الصنفين ( المنتجان من قبل مركز إباء لألبحاث الزراعية  /العراق )

األكثر منافسو لألدغال المرافقة من جية  ،وتقييم استجابتيا لمنظم النمو وتحديد مدى االستجابة

من جية أخرى  .طبقت التجربة وفق تصميم األلواح المنشقة  ، Split- Plot Designإذ مثل
استخدام منظم النمو  GA3وبدونو ( المقارنة  ) Controlاأللواح الرئيسية  ،في حين مثمت

األصناف األلواح الثانوية  .بعد إجراء عمميات خدمة التربة من حراثة  ،وتنعيم  ،وتعديل تم
تسميد التجربة بسماد اليوريا (  ) N % 46نث ار وبمقدار  200كغم  /ىكتار  ،أضيف نصف

الكمية قبل الزراعة والنصف اآلخر عند دخول المحصول مرحمة التفرعات  ،أما سماد السوبر

فوسفات الثالثي (  ) P2O5 % 45فقد أضيف نث ار أيضا وبمقدار  100كغم  /ىكتار قبل

الزراعة  .بعدىا تم تقسيم الحقل إلى عدة ألواح مساحة الموح (  3م ) ²وبثالث مكررات المسافة

بين مكرر وآخر (  2م )  .قسم الموح إلى سبعة خطوط طول كل خط (  2م ) والمسافة بين كل

خط وآخر (  20سم ) ووضعت البذور داخل كل خط نث ار  ،بعدىا تم تسجيل أنواع األدغال
المنتشرة في األرض المخصصة لمدراسة ( جدول  ، ) 1وعند دخول محصول الشعير مرحمة
النمو الزىري تم رش منظم النمو بتركيز  100جزء بالمميون ( ) ppm

تم حصد الشعير من مساحة (  1م ) ²من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية عند وصول
النباتات مرحمة النضج النيائي  ،ثم تم تسجيل البيانات لمصفات التالية :

 . 1معدل كثافة نباتات األدغال  /م. ²

 . 2نسبة البروتين في الحبوب ( . ) %

 . 3نسبة الكاربوىيدرات في الحبوب ( . ) %

التجربة الثانية ( الموسم الشتوي ) 2006 - 2005
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تم استخدام السماد البوتاسي  K2SO4مع منظم النمو عمى أصناف المحصول التي حققت

منافسة واضحة لألدغال المرافقة واستجابة كبيرة لمنظم النمو في التجربة األولى  .طبقت التجربة
وفق تصميم األلواح المنشقة  Split-Plot Designأيضا وبثالث مكررات  ،إذ مثمت األصناف
التي أثبتت منافستيا الواضحة لألدغال وحددت استجابتيا الكبيرة لمنظم النمو في التجربة األولى

األلواح الرئيسية في حين مثمت المعامالت ( المعاممة بمنظم النمو  ، GA3المعاممة بالسماد

البوتاسي  ، K2SO4المعاممة بمنظم النمو  + GA3السماد البوتاسي  K2SO4مع معاممة المقارنة

 ) Controlاأللواح الثانوية  .تم إجراء عمميات خدمة التربة والمحصول وتقسيم الحقل إلى ألواح
مساحة كل لوح وطول الخط والمسافة بين خط وآخر بالطريقة نفسيا التي تم استخداميا في

التجربة األولى  .وقد تم إضافة السماد البوتاسي  ( K2SO4المجيز من قبل الشركة العامة

لمتجييزات الزراعية  /العراق ) في بداية مرحمة التفرعات لمحصول الشعير نث ار بمقدار ( 100

كغم  /ىكتار )  ،في حين تم رش منظم النمو الجبريمين  GA3في الموعد نفسو  -بداية مرحمة

التزىير  . -حضرت محاليل الرش لمنظم النمو باستخدام (  100جزء بالمميون ) لكل معاممة
وباستعمال الماء كمحمول لمرش بمقدار (  400لتر/ىكتار )  ،إذ أجريت عممية الرش في

الصباح الباكر باستخدام مرشة يدوية ولمتجربتين األولى والثانية مع مراعاة عدم وجود رياح أثناء

الرش وقد استمرت عممية الرش عمى النبات حتى سقوط قطرات المحمول من نيايات األوراق

عمى األرض ( البمل التام ) .

عند وصول النباتات مرحمة النضج النيائي  ،تم حصد الشعير من مساحة (  1م ) ²من

الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية أيضا وتم تسجيل البيانات لنفس الصفات المبينة في التجربة

األولى .

اجري التحميل اإلحصائي لجميع نتائج الصفات المدروسة ولكل موسم عمى حده عمى أساس
تحميل التباين وباستعمال الحاسبة االلكترونية ثم قورنت المتوسطات الحسابية حسب اختبار اقل
فرق معنوي ( )L.S.Dعمى مستوى  Steel ( 0.05و . ) 1960 ، Torrie
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جدول (  : ) 1أنواع األدغال المنتشرة في األرض المخصصة لمدراسة :
االسم المحمي

االسم العممي
Glycyrrhiza glabra

اسم العائمة
Leguminosae

المديد

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

معمر

الجنيبرة

Cardaria draba

Cruciforae

معمر

عريض األوراق

الحندقوق

Melilotus indicus L.

Leguminosae

حولي

عريض األوراق

الشوفان البري

Avena fatua L.

Gramineae

حولي

رفيع األوراق

ابودميم

Phalaris minor Retz

Gramineae

حولي

رفيع األوراق

ابوذيل

( Polypogan monspeliensis
L. ) Desf

Gramineae

حولي

رفيع األوراق

عرق السوس

دورة الحياة

النوع النباتي

معمر

عريض األوراق
عريض األوراق

النتائج والمناقشة :

أوال  :كفاءة منافسة صنفي الشعير لألدغال المرافقة :
 كثافة نباتات األدغال ( نبات  /م. ) ²

يبين الجدول (  ) 2وجود منافسة واضحة بين الصنف إباء  99والتركيب الوراثي 12

 9 -عمى األدغال المرافقة إذ حقق الصنف إباء  99انخفاضا معنويا في معدل كثافة نباتات

األدغال بمغت  103.3نبات  /م ²قياسا بالتركيب الوراثي  ، 9 – 12بينما أظيرت النتائج عدم
وجود تأثيرات معنوية في معدل ىذه الصفة باستخدام منظم النمو  .أما التداخل  ،فقد أحدثت

معاممة الصنف إباء  99بدون رش منظم النمو  GA3أعمى انخفاض في معدل كثافة نباتات

األدغال ولم تختمف معنويا عن نفس المعاممة باستخدام منظم النمو إذ بمغت  102.3و 104.3

نبات  /م ²بالتتابع .

جدول (  : ) 2تأثير صنفي الشعير ومنظم النمو  GA3في معدل كثافة نباتات األدغال
المرافقة ( نبات  /م. ) ²
منظمات النمو

منظم النمو  GA3المقارنة ( بدون رش
منظم نمو )

األصناف

المعدل

الصنف إباء 99

104.3

102.3

103.3

التركيب الوراثي 9 – 12

120.6

121.0

120.8

المعدل

112.45

111.65

131

Diala , Jour , Volume , 32 , 2009
 % 5 L.S.Dلألصناف 13.07

لمنظم النمو n.s

لمتداخل 7.62

ثانيا  :كفاءة استجابة صنفي الحنطة لمنظم النمو : GA3

 نسبتي البروتين والكاربوهيدرات في الحبوب ( . ) %
يوضح الجدول (  ) 3عن وجود تأثيرات معنوية بين المعامالت في نسبتي البروتين

والكاربوىيدرات في الحبوب  .فبالنسبة إلى األصناف  ،أظيرت النتائج زيادة معنوية واستجابة

واضحة لمتركيب الوراثي  9 – 12إذ حقق أعمى نسبة بروتين (  ) % 10.35بينما حقق

الصنف إباء  99أعمى نسبة كاربوىيدرات (  . ) % 71.02وفيما يتعمق بمنظم النمو  ،ظيرت
زيادة معنوية أيضا واستجابة كبيرة لو إذ حقق نسبة بروتين بمغت  % 10.15قياسا بمعاممة

المقارنة (  ) % 8.7بينما لم يكن لمنظم النمو تأثير معنوي في نسبة الكاربوىيدرات  .أما

التداخل  ،فقد حقق التركيب الوراثي باستخدام منظم النمو  GA3أعمى نسبة بروتين ( % 11.4

) في حين حقق الصنف بدون استخدام منظم النمو اقل معدل ليذه الصفة (  ) % 8.1ولم

تختمف معنويا عن نفس المعاممة باستخدام منظم النمو التي حققت نسبة بروتين ( . ) % 8.9

كما سجل الصنف إباء  99بدون استخدام منظم النمو أعمى نسبة كاربوىيدرات ( ) % 71.16

بينما سجل التركيب الوراثي  9 – 12باستخدام منظم النمو اقل نسبة (  ) % 68.94ولم تختمف

معنويا عن بقية المعامالت .

وعمى الرغم من النتيجة السمبية التي حققيا الصنف إباء  99في نسبة البروتين في

الحبوب في ىذه التجربة  ،مع ىذا تم اعتماد الصنفين في الدراسة الالحقة لمنافسة الصنف إباء
 99القوية لألدغال المرافقة من خالل خفض معدل كثافة األدغال في ىذه التجربة و الستجابة
الصنفين لمنظم النمو  GA3و تحقيقيما نتيجة ايجابية في زيادة حاصل الحبوب ( آلمبارك

وآخرون  ،مقبول لمنشر )  ،وألن المعدل العالي لمبروتين يمكن الحصول عميو عند توفر المستوى

المالئم من البوتاسيوم ( نجم وآخرون  ) 1997 ،الذي يتعرض في كثير من األحيان إلى التثبيت

(ابو ضاحي واليونس  ، )1988 ،لذا قد يكون لمسماد البوتاسي  K2SO4المضاف لوحده أو

متداخال مع منظم النمو في التجربة الثانية عامال مساعدا أو مشجعا في رفع تمك النسبة في
حبوب الصنفين والتي تعد ميمة في حبوب المحصول المزروع لغرض العمف الحبوبي التي

تقاس نوعيتو بالدرجة الرئيسية عمى أساس نسبة البروتين في حبوبو .
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جدول (  : ) 3تأثير منظم النمو  GA3في بعض الصفات النوعية (  ) %لحبوب صنفين
من الشعير .
نسبة البروتين في الحبوب ( ) %
منظم النمو
GA3

منظمات النمو
األصناف

المقارنة ( بدون

نسبة الكاربوهيدرات في الحبوب ( ) %

رش منظم نمو )

المعدل

منظم النمو
GA3

المعدل

المقارنة ( بدون

رش منظم نمو )

الصنف إباء 99

8.9

8.1

8.0

70.87

71.16

71.02

التركيب الوراثي 9 – 12

11.4

9.3

10.35

68.94

70.30

69.42

المعدل

10.15

8.7

69.91

70.73

 % 5 L.S.Dلألصناف 1.97

لمنظم النمو 0.78

لمتداخل 2.06

لألصناف  1.62لمنظم النمو n.s

لمتداخل 2.08

ثالثا  :أداء منظم النمو  GA3والسماد البوتاسي  K2SO4في كثافة نباتات األدغال .
تشير النتائج في الجدول (  ) 4إلى حصول تأثيرات معنوية بين المعامالت في

معدل كثافة نباتات األدغال  .وقد سار الصنف إباء  99في منافستو لألدغال المرافقة
بنفس االتجاه الذي سار فيو بالتجربة األولى إذ أحدث انخفاضا معنويا في معدل ىذه الصفة

بمغت  122.38نبات  /م ²قياسا بالتركيب الوراثي  . 9 – 12كما أن إضافة منظم النمو GA3

لم تؤثر معنويا في معدل كثافة نباتات األدغال بينما أدى استخدام السماد البوتاسي  K2SO4إلى

إحداث زيادة معنوية في معدل ىذه الصفة بمغت  145.65نبات  /م ²ولم تختمف معنويا عن

معاممة إضافة السماد البوتاسي  +رش منظم النمو  GA3التي بمغت  145.60نبات  /م . ²أما
التداخل  ،فقد أظيرت جميع المعامالت لمصنف إباء  99انخفاضا في معدل كثافة نباتات

األدغال قياسا بجميع المعامالت لمتركيب الوراثي  ، 9 – 12وىذا ما أظيرتو نتائج التجربة

األولى أيضا ( جدول  ) 2والتي عزيت إلى مقدرة الصنف بمنافسة األدغال عمى متطمبات النمو
الرئيسية .
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جدول (  : ) 4تأثير منظم النمو  GA3والسماد البوتاسي  K2SO4في معدل كثافة نباتات
األدغال ( نبات  /م ) ²المرافقة لصنفين من الشعير .
المعامالت

المعدل

الصنف إباء  99التركيب الوراثي

منظم النمو GA3

120.6

9 - 12
144.0

132.3

السماد البوتاسي K2SO4

126.0

165.3

145.65

K2SO4 + GA3

128.6

162.6

145.60

المقارنة control

114.3

148.6

131.45

المعدل

122.38

155.13

 % 5 L.S.Dلألصناف  18.9لممركب الكيميائي 11.4

لمتداخل 15.0

رابعا  :أداء منظم النمو  GA3والسماد البوتاسي  K2SO4في نسبتي البروتين
والكاربوهيدرات (  ) %لحبوب الشعير .

يتضح من نتائج الجدول (  ) 5حصول تأثيرات معنوية بين المعامالت في نسبتي

البروتين والكاربوىيدرات بالحبوب  .ففي نسبة البروتين  ،أظير التركيب الوراثي  9 - 12نتائج
مماثمة لما أظيره في التجربة األولى إذ حقق زيادة معنوية في معدل ىذه الصفة بمغت 10.33

 %قياسا بالصنف إباء  99الذي حقق نسبة بروتين بمغت  ، % 8.58بينما لم تكن لألصناف
تأثير معنوي في نسبة الكاربوىيدرات  .كما سجل منظم النمو  GA3زيادة معنوية في نسبة

البروتين (  ) % 10.35بينما سجمت معاممة إضافة السماد البوتاسي  + K2SO4رش منظم

النمو  GA3انخفاضا في معدل ىذه الصفة (  ) % 9.10لكن لم تصل إلى مستوى المعنوية .
وحققت المعاممة بمنظم النمو انخفاضا معنويا في نسبة الكاربوىيدرات (  ) % 72.27ولم يكن

لممعامالت األخرى تأثير معنوي  .أما التداخل  ،فقد حققت معاممة رش الجبريمين  GA3لمتركيب
الوراثي  9 – 12أعمى زيادة في نسبة البروتين (  ) % 11.6و حققت معاممة إضافة + K2SO4

رش  GA3لمصنف إباء  99أعمى انخفاض (  ) % 8.2لكن لم يصل إلى مستوى المعنوية .
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بينما سجل التركيب الوراثي  9 – 12باستخدام منظم النمو أعمى انخفاض في نسبة

الكاربوىيدرات (  ) % 71.55ولم يصل الى مستوى المعنوية أيضا .

إن زيادة معدل نسبة البروتين لمتركيب الوراثي  9 – 12عمى الرغم من منافستو الضعيفة

لألدغال قياسا بالمنافسة األقوى لمصنف إباء  ( 99الجدولين  2و  ) 4ربما يعود إلى دور

األخير في زيادة حاصل الحبوب وعدد الحبوب  /سنبمة ( آلمبارك وآخرون  ،مقبول لمنشر )

الذي ربما انعكس سمبا في نسبة البروتين إذ أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقات ارتباط قد
تكون سالبة أو موجبة بين المنافسة عمى متطمبات النمو بين األدغال والمحصول من جية ،

وبين حاصل الحبوب ونسب البروتين والصفات النوعية األخرى كالكاربوىيدرات في الحبوب من

جية أخرى ( الربيعي  2000 ،و السعيدي  . ) 2000 ،أو أن منافسة الصنف إباء 99

لألدغال المرافقة من خالل دوره في خفض معدل كثافة نباتات األدغال في ىذه التجربة ربما

يكون ليذه النتيجة مؤش ار عمى إمكانية أو قدرة ىذا الصنف في تحقيق نتائج ايجابية في الصفات

النوعية األخرى غير البروتين وىذا ما حصل فعال حسب ما تظيره النتائج في الجدول ( ) 5
باعتبار أن خفض كثافة نباتات األدغال بتأثير الصنف إباء  99يعني مقدرة األخير بمنافسة

الدغل عمى متطمبات النمو الرئيسية المتمثمة بالضوء والمكان والماء والغذاء وما ينعكس ذلك في
مقدرة الصنف عمى امتصاص الماء الكافي والقدر العالي من العناصر الغذائية وعمى زيادة
كفاءتو في التمثيل الضوئي وما يتسبب عنو أيضا من زيادة في انتقال المواد الغذائية (

كالبروتينات و الكاربوىيدرات وغيرىا ) إلى المصبات  Sinksفي مرحمة تكوين الحبة  ،إن ىذه
النتائج تتفق مع ما أشار إليو آلمبارك (  ) 2008عند معاممة خمسة أصناف من الحنطة

الناعمة بمبيدي  Chevalierو  bentazoneبيدف رفع نسبة البروتين في الحبوب فاستنتج
بان لعامل المنافسة لألدغال تأثير واضح في نمو المحصول وتطوره واسيامو في زيادة إنتاجية
حبوب الحنطة ولكنو انعكس سمبا وبشكل واضح في صفاتو النوعية وخصوصا البروتين .

كما يتبين من خالل النتائج بأن منظم النمو  GA3قد أدى دو اًر ميماً في زيادة محتوى

الحبوب من البروتين والسيما عندما

أضيف في مراحل النمو المتأخرة وذلك لكون محاصيل

الحبوب الصغيرة ومنيا الشعير محاصيل محدودة النمو يتوقف نموىا الخضري عند وصوليا إلى
مرحمة التزىير ( عطية و وىيب  ) 1989 ،مما يقمل منافسة أجزاء النبات الخضرية والحبوب
فيما بينيا عمى المادة الجافة الناتجة من عممية التمثيل الضوئي ويعطي الفرصة لمحبوب لزيادة
خزينيا من البروتين والمكونات األخرى لمحبة ( الربيعي  2000 ،و  Rawlukو آخرون ،
 . ) 2000أو ربما يعود إلى زيادة نسبة نواتج عممية التمثيل الضوئي التي ستمثل إلى بروتينات
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األكثر فاعمية

والتي ستخزن في الحبوب في ىذه المرحمة وذلك لكون الحبوب ىي المصبات

ونشاطاً في استالم وخزن المادة الجافة في مرحمة التزىير وما بعدىا مما يؤدي إلى زيادة محتوى
البروتين في الحبوب ( Sahuو 1995 ، Singhو السعيدي  ) 2000 ،أو أن رش منظم النمو
خالل مرحمة التزىير قد توافق مع مرحمة إكمال النمو الخضري لممحصول مما يعني توقف
المصبات الفسيولوجية الخضرية عن استقبال نواتج عممية الت مثيل الضوئي وأعطى فرصة
لممصبات الفسيولوجية التكاثرية (الحبوب) في استقبال اكبر ما يمكن من البروتين إلتمام عممية
ملء الحبوب  ،فكان الدور لمنظم النمو في تحفيز عممية التمثيل الضوئي عمى زيادة توفير
المادة الجافة واإلسيام الفعال في تسريع نقل المادة الجافة (البروتين) من المصادر إلى المصبات
فانعكس ذلك عمى زيادة محتوى البروتين في الحبوب معنوياً .
أما النتائج الغير مشجعة في الصفات النوعية الناتجة من استخدام السماد البوتاسي

 K2SO4فيي ربما تعود إلى اإلضافة المبكرة للسماد التي تأتي في مرحمة يكون التنافس عمى
المواد الغذائية بين أجزاء النبات الخضرية عمى أشده مما يؤدي إلى استنزاف ىذه المادة الغذائية

المضاف في زيادة النمو الخضري (  Barracloughو  ) 1996 ، Hayneويقمل من فرصة
ة
الحبوب في زيادة وزنيا ( آلمبارك وآخرون  ،مقبول لمنشر )  ،وزيادة محتواىا من البروتين و

الكاربوىيدرات .

نستنتج من الدراسة الحالية استخدام معاممة رش جبريمين  GA3لمتركيب الوراثي  9 -12إذ

أعطى أفضل النتائج وأدى إلى زيادة نسبة البروتين في الحبوب بمغت . % 11.6
جدول (  : ) 5تأثير منظم النمو والسماد البوتاسي في بعض الصفات النوعية لحبوب صنفين
من الشعير .

نسبة البروتين في الحبوب ( ) %
الصنف إباء 99

المعامالت
منظم النمو GA3

9.1

نسبة الكاربوهيدرات في الحبوب ( ) %
التركيب الوراثي

9 - 12
11.6

الصنف إباء 99

المعدل
10.35

72.98

التركيب الوراثي

9 - 12
71.55

المعدل
72.27

السماد البوتاسي K2SO4

8.6

9.8

9.20

74.06

75.01

74.54

K2SO4 + GA3

8.2

10.0

9.10

75.27

74.63

74.95

المقارنة control

8.4

9.9

9.15

75.19

72.97

74.08

المعدل

8.58

10.33

74.38

73.54

% 5 L.S.D

لألصناف 0.92

لممركب الكيميائي 1.12

لمتداخل 1.44
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