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استجاتح التزكية الوراثي لمستوياخ النتزوجيه في تعض صفاخ النمو و الحاصل للزس
Oryza sativa L..
شذر عثد الحمشج عمزان العامزي
الشزكح العامح لتجارج الحثوب /فزع تاتل
الخالصح
نفذت التجربة في محطة المشخاب ألبحاث الرز  -محافظة النجف أثناء الموسم الزراعي الصيفي  2009وتيدف الى معرفة
تأثير السماد النتروجيني في بعض صفات النمو و الحاصل لتراكيب وراثية من الرز.
أستعمل ترتيب األلواح المنشقة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاممة بثالث مكررات  ،إذ شغمت األلواح الرئيسة
بمستويات التسميد ( 120 ، 60 ، 0و  180كغم  / Nىـ)  ،في حين شغمت األلواح الثانوية بالتراكيب الوراثية (عنبر ،33ياسمين
،صيني 5و.)T85
اوضحت نتائج البحث ان المستوى السماد النتروجيني 180كغم /Nىـ قد اعطى اعمى القيم لصفات حاصل المادة الجافة،وزن
ورقة العمم،وزن 1000حبة وحاصل الحبوب(7.13طن/ىـ) مقارنة بالمستوى  0كغم /Nىـ
تفوق التركيب الوراثي  T85عمى بقية التراكيب الوراثية في اعطائو اعمـى حاصـل شـمب(7.61طن/ىــ) نتيجـة طعطائـو اعمـى حاصـل
مــادة جافــة ووزن 1000حبــة فضــال عــن المقاومــة لالضــطجاع مقارنــة بالتركيــب الــوراثي عنبــر 33الــذي اعطــى اقــل حاصــل شــمب
بمغ( 4.86طن/ىـ).
عميـو يمكــن اطسـتنتاج ان المســتوى الســمادي النتروجينـي180كغــم /Nىـ ـ و التركيـب الــوراثي  T85كانــا اطفضــل فـي اعطــاء اعمــى
حاصل شمب .
ABSTRACT
The study was conducted at Mishkab Rice Research Station at Al-Najaf Governorate during
summer season of 2009 , to investigate the effect of nitrogen levels (0,60,120,180)kg N/ha on
growth, yield components and quality of some Rice genotypes(Anbbar-33,Yassamen,China5 and
T85).
The layout of the experiment is a split-plot in a Randomized Complete Block Design
(R.C.B.D) with three replications.Nitrogen levels were the main plots while, genotypes were the
sub-plots. Analysis of variance and their means were compared according to least significant
differences( L.S.D.) at 5% probaility level .
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The following results were obtained :
Nitrogen level 180 kg/ha gave the highest values of the dry wight,flag leave wight,
1000 grain wight and paddy yield(7.13 ton/ha). compared with the 0 kg N/ha level.

T85 genotype was superior in highest grain yield(7.6 ton/ha)due to dry wight, flag leave wight,
1000 grain wight and resistance to lodging compared with Amber-33 gave minimum paddy
yield(4.8 t/ha) and showed sensitivity to lodging.
المقدمة
يعد الرز Oryza sativa L.من المحاصيل الحقمية الميمة في العالم وخاصة بمدان جنوب وشرق قارة اسيا التي تتصدر
قائمة الدول في انتاج وتصدير مادة الرز،وفي العراق مازالت زراعة ىذا المحصول تعاني الكثير من الصعوبات مما اثر عمى
وتيرة اطنتاج فقد بمغت كمية اطنتاج منو لعام  2009مايعادل  207الف طن في عموم العراق وىي كمية قميمة طتفي باحتياجات
المواطنين من ىذه المادة الميمة(الشركة العامة لتجارة الحبوب .)2010،ومن ىنا اصبحت الضرورة ممحة لزيادة اطنتاج وذلك
باستعمال كافة السبل التي تؤدي الى زيادة اطنتاج ومنيا التوسع في زراعة التراكيب الوراثية ذات اطنتاجية العالية اذ ان الصنف
عنبر مازال ىو الصنف السائد في الزراعة بالرغم من تدني انتاجيتو والذي يعاني من مشكمة اطضطجاع،وكذلك استعمال التسميد
النتروجيني ،لما ليذا العنصر من دور ميم في حياة النبات اذ يحتاجو النبات في مختمف مراحل نموه وبكميات كبيرة طن الجاىز
منو قميل بسبب الفقد الذي يحصل اثناء الغسل لذا يجب تعويض ىذا النقص من خالل اطضافات المتكررة خالل مراحل النمو
(عطية ووىيب.)1989،
تـاتي اىميــة النتـروجين نتيجــة تـاثيره فــي مكونـات الحاصــل الرئيسـية وىــي وزن الحبـة وعــدد الفـروع الغيــر فعالـة بوحــدة المسـاحة فقــد
وجد  )1982(Raynان محصول الرز يحصل عمـى اكثـر مـن  %90مـن حاجتـو لعنصـر النتـروجين عـن طريـق اطسـمدة المضـافة
ممــا ي ــنعكس ف ــي زي ــادة وزن 1000حب ــة  ،فق ــد وج ــد الب ــاحثون ف ــي معي ــد أبح ــاث ال ــرز الع ــالمي ف ــي الفميب ــين  )1984( IRRIان
وزن1000حبــة ىــي مــن اكثــر صــفات الصــنف اســتق ار ار وان حجــم الحبــة مح كــوم بقــوة بواســطة حجــم القش ـرة الخارجيــة لمحبــة .امــا
التراكيـب الوراثيـة فتتبــاين فيمـا بينيـا فــي وزن 1000حبـة ممـا يــؤثر فـي حاصـل الحبــوب فقـد وجــد  Prunedduو)2001( Spanu
أن أعمى انتاج لألصناف طويمة الحبة بمغ  9.1طن/ىـ واقل حاصل  4.8طن/ىـ لالصناف ذي الحبة القصيرة.
يــؤثر ال نتــروجين فــي درجــة اطضــطجاع التــي تعتبــر صــفة غيــر مرغوبــة فــي محاصــيل الحبــوب لمــا يســببو مــن خســائرنتيجة فقــد
الحبوب بانفراطيا من الدالية في النباتات الراقدة.وجد  )1975(Gristان النتروجين يسبب زيادة نسبة نمـو السـاق الـى الجـذر نتيجـة
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لزيادة انقسام الخاليا واستطالتيا مما يؤدي الـى اطضـطجاع،كما وجـد  )1969(Bhattcharyaان اطصـناف الينديـة طويمـة السـاق
تك ــون اكث ــر حساس ــية م ــن اطص ــناف الياباني ــة الت ــي تتمي ــز بقص ــر وس ــمك س ــيقانيا مم ــا يجعمي ــا مقاوم ــة اكث ــر لالض ــطجاع.وجد
Hartleyو ) 1982(Mithoropeان تـ ـ ــاثير النتـ ـ ــروجين فـ ـ ــي صـ ـ ــفة اطضـ ـ ــطجاع نتيجـ ـ ــة زيـ ـ ــادة المـ ـ ــادة الخض ـ ـ ـراء (اسـ ـ ــتيالك
الكاربوىيدرات) مما يسبب ضغط عمى المناطق السفمى من الساق وعدم قدرتيا عمى تحمل الثقل فيؤدي الى اطضطجاع.
ان المادة الجافة ىي نتاج توازن بين عمميتي البناء الضـوئي والتـنفس وتـاتي اىميـة النتـروجين فـي زيـادة انتـاج المـادة الجافـة نتيجـة
انتاج المواد المتمثمة بواسطة ادامة معدطت تمثيل ضوئي عالية(Murataو،)1980،Matsusshimaوجـد Stoneو (Pereria
 )1994أن زي ــادة التس ــميد النتروجين ــي ت ــؤدي إل ــى زي ــادة حاص ــل الم ــادة الجاف ــة .أم ــا  )1997( Isnainiفق ــد وج ــد عن ــد اس ــتعمالو
مســتويات مــن الســماد النتروجينــي أن زيــادة التســميد النتروجينــي قــد أدت إلــى زيــادة نســبة  N / Cوالــوزن الجــاف لمنبــات ومحتــوى
النبـ ــات مـ ــن  Nبالمقارنـ ــة مـ ــع المعاممـ ــة مـ ــن دون سـ ــماد .اما التراكيـ ــب الوراثيـ ــة فتتبـ ــاين فـ ــي انتـ ــاج المـ ــادة الجافـ ــة فقـ ــد اشـ ــار
 )1987(Reddyان التراكيب الوراثية شبو المتقزمة امتازت بتجميع المادة الجافة اكثر من التراكيب الوراثية طويمة الساق.
أن صــفة عــدد الف ــروع الغيــر الفعالــة/م 2ص ــفة غيــر مرغوبــة وذل ــك لتاثيرىــا فــي حاص ــل الحبــوب ،فقــد وج ــد  )1996(Khushان
التراكيب الوراثية ذات التفريع الواطيء عوضت الـنقص الحاصـل فـي عـدد الفـروع فـي وحـدة المسـاحة عـن طريـق زيـادة عـدد الفـروع
لمدالية المفردة والتي اسيمت بزيادة الحاصل عما عميو في التراكيب الوراثية ذات التفريع لعالي.
ان عدد التفرعات ثابت تقريبا طي صنف تحت ظـروف اطدارة الجيـدة ،اط انـو يتـأثر بكميـة النتـروجين المضـاف وتجييـز مـاء الـري
 .فاذا كان عدد التفرعات قميالً وتنتج خالل مدة قصـيرة مـن الـزمن  ،فتكـون مـدة اطمـتالء لجميـع التفرعـات متسـاوية تقريبـا (Grist
 . ) 1975،اشار  ) 1993 ( Sakadaان عدد التفرعات غير الحاممة لمداليات كان اعمى عند المسـتويات الواطئـة مـن النتـروجين
مقارنة بالعالية .
تعــد ورقــة العمــم مؤشــر جيــد لالصــناف لكونيــا صــفة مرغوبـاً فييــا  .ان الــرز يســتجيب لالســمدة النتروجينيــة عــن طريــق إســتطالة
السالميات السفمى واطوراق وطن ورقـة العمـم تعتبـر المصـدر القريـب مـن الداليـة التـي يجيزىـا بنـواتج البنـاء الضـوئي فـان مـدة بقائيـا
فعالــة تعتبــر ضــرورية طنتــاج المزيــد مــن ن ـواتج البن ـاء الضــوئي ( . (1996 ، Khushفقــد وجــدPadmanabhan

( )1985ان

ىناك انخفاضـا معنويـا بنسـبة  %20فـي حاصـل الحبـوب بسـبب ا ازلـة ورقـة العمـم ،وجـد  Rongوآخـرون ( )2001إختالفـات معنويـة
في وزن ورقة العمم لعدة تراكيب وراثية من الرز.
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طريقة العمل
مسـتويات

نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الصيفي ( ) 2009في محطة المشـخاب ألبحـاث الـرز بيـدف د ارسـة تـأثير
مختمفة من السماد النتروجيني في بعض صفات النمو والحاصل لتراكيب وراثية من الرز.

نفذت التجربة عمى وفق ترتيب األلواح المنشقة ( )split plotsووزعت المعامالت باستخدام تصميم القطاعـات العشـوائية الكاممـة
Design

Block

Complete

 ) RCBD(Randomizedوبثالث ـ ــة مك ـ ــررات  ،حي ـ ــث احتم ـ ــت مس ـ ــتويات الس ـ ــماد

النتروجينـ ـ ـ ــي(180،120،60،0كغـ ـ ـ ــم /Nىـ ـ ـ ـ ــ)األلواح الرئيسـ ـ ـ ــة (plots

،) mainفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــين مثمـ ـ ـ ــت التراكيـ ـ ـ ــب الوراثيـ ـ ـ ــة

(عنبــر،33ياسمين،صــيني (T85،5األلـواح الثانويــة (، ) sub plotsقســمت ارض التجربــة بعــد تييئتيــا إلــى ثالثــة قطاعــات وكــل
قطـاع قسـم إلـى أربعـة ألـواح رئيسـة،أبعاد المـوح الواحـد () 7×5م ،وقسـم كـل لـوح رئـيس إلـى أربعـة ألـواح ثانويـة أبعـاد المـوح الواحــد
()7×1.25م،إحتوى كل قطاع عمى( )16وحدة تجريبية.وتم فتح السواقي الضرورية لمري والمبازل الالزمة لصرف المياه.
الزراعة:
تمــت الز ارعــة فــي ، 2009/6/12وتــم تنقيــع حبــوب الشــمب لمتراكيــب الوراثيــة األربعــة التــي تــم الحصــول عمييــا مــن بنــك
األصـناف فـي محطــة أبحـاث الرزفـي المشــخاب فـي سـاقية مــاء جـار بعـد وضــعيا فـي أكيـاس مصــنوعة مـن القنـب(الكواني) ويــتم
تحريكيا بين حين وأخر لغرض تجديد الماء واألوكسجين ولمدة  48ساعة بعدىا رفعت األكياس وفرشت الحبوب المنقوعة عمـى
حصير وبسمك خفيف ولمدة  24سـاعة مـع التقميـب لمـرات عـدة لحـين ظيـور الجـذير والرويشـة بعـدىا تـم ز ارعـة الحبـوب المنبتـة
في أطباق صغيرة معـدة ليـذا الغـرض بعـد أن وضـعت فـي الطبـق تربـة مزيجـة رمميـة مغربمـة و رطبـت برطوبـة مناسـبة ومـن ثـم
نثــرت الحبــوب المنبتــة وغطيــت بطبقــة خفيفــة مــن التربــة  ،ثــم جمعــت األطبــاق الواحــد فــوق األخــر ووضــعت بالظــل بعــد أن تــم
تغطيتيا بأكياس من القنب المنقوعة بالماء جيدا لمدة  5-4أيام بعدىا نقمت األطباق إلى مشتل صغير في الحقل.
بعد شير من تاريخ الزراعة تم نقل البادرات إلى الحقل المستديم وكانـت الز ارعـة بطريقـة الشـتال عمـى خطـوط المسـافة بـين
خط وأخر 25سم وبين جورة وأخرى  15سم،وتم وضع نباتين في الجوره الواحدة (كسار.)1985،
تــم اضافةالســماد النتروجينــي ومصــدره اليوريــا )N%46( CO(NH2)2بــثالث دفعــات فــي األولــى تــم اســتعمال  %25مــن
الكمية عند الزراعة والثانية تمثل نصف الكميـة أضـيفت فـي مرحمـة التفرعـات ،أمـا الكميـة المتبقيـة والبالغـة  %25مـن الكميـة فقـد
أضيفت عند بدء مرحمة التزىير ،وبعد كل عممية تسميد تترك األلواح من غير بزل لمدة ثالثة أيام في األقل(جدوع. (1999،
تـم حصــاد المحصــول بعــد تجفيـف األلـواح مــن المــاء عنـدما وصـمت التراكيــب الوراثيــة لمنضـج الفســيولوجي ،وبــدء انخفــاض
الرطوبة لمحبوب ،إذ كان المحتوى الرطوبي لمحبوب بينBhole (%25-18وآخرون.)1985،
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الصفات المدروسة:
 -1الوزن الجاف الكمي:وذلك بقطع النباتات في مساحة 1م 2وتجفيفيا بشكل تام ثم وزنت.
 -2درجةةة اطجةةطجا :تــم اخـذ المالحظــات عــن اطضــطجاع مــن بـدء مرحمــة التزىيــر الــى حــين الحصـاد وذلــك باخــذ ق ارعــة لكــل
معاممة كل اسبوع اذ حددت درجة اطضطجاع عمى وفق مقياس نظري يكون بين ( )5-1درجات(.)1983،Muhamadali
 -3عدد الفرو الغير الحاممة لمدالية  /م : 2حسبت األفرع الغير الحاممة لمدالية في مساحة  1م 2عشوائيا
 -4وزن ورقة العمم :درست عمى عشر نباتات مختارة عشوائيا من كل معاممة
 -5وزن 1000حبة (غم) :تم أخذ1000حبة عشوائياً لكل معاممة ثم وزنت بميزان الكتروني حساس.
 -6حاصل الشمب (طن  /هة)  :بعد إكمال النضج التام لممعامالت حصدت مساحة  1م 2من كل معاممة ووزنت الحبوب عمى
أساس محتوى رطوبي %14ثم حول بعد ذلك الحاصل إلى(طن  /ىـ) .
حممـت البيانـات إحصـائيا بطريقـة تحميـل التبـاين لكـل صـفة باسـتعمال اقـل فـرق معنـوي( (L.S.D significant differences
 leastعمى مستوى احتمال  %5إليجاد الفروق اإلحصائية بين متوسطات المعامالت (الساىوكي ووىيب .)1990،
النتائج والمناقشة
تاثير مستىياث النتروجيه والتراكيب الىراثيت والتداخل بينهما في وزن المادة الجافت(طن/ىـ).
اظيرت النتائج المبينة في جدول ( ) 1وجود فروق معنوية بين مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينيما فقد
تفوق المستوى السمادي 180كغم/ Nىـ معنويا عمى بقية المستويات فاعطى اعمى معدل لىزن المادة الجافت اذ أدت زيادة
مستويات التسميد النتروجيني إلى زيادة معدل وزن المادة الجافة معنويًا في جميع مستويات السماد .فبزيادة مستوى السماد
النتروجيني من  0إلى 180كغم/ىكتار .أزداد معدل وزن المادة الجافة معنوياً من 6.94إلى 10.17طن/ىـ .أن الزيادة المتحققة
في وزن المادة الجافة بزيادة مستويات التسميد النيتروجيني تعزى إلى تجميع نواتج التمثيل الضوئي بسبب مستويات النيتروجين
العالية مقارنة مع تجميع نواتج التمثيل الضوئي في مستويات النيتروجين الواطئة وكذلك زيادة وزن ورقة العمم (جدول )4مما
انعكس في زيادة وزن المادة الجافة وىذا يتفق مع ما توصل إليو( 1994 ،Stone ،1976Evansو . )1999، Isnaini
اختمفت التراكيب الوراثية معنويا في وزن المـادة الجافـة بـاختالف مسـتويات النتـروجين  ،اذ احـرز التركيـب الـوراثي  T85اعلىً
معدل لىزن المادة الجافت بلغ 9.84طه/هـ في حيه احرز التركيب الىراثي عنبر 33اقل معدل بلغ 6.90طه/هـ وهىاا راجىا الىً
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اختالف التراكيب الىراثيت في قدرتيا عمى التمثيل الضوئي  ،وقدرتيا التفريعيـة وطىل مدة النمى وهىاا يتقىم مىا ماوجىد كىل مىه
( Akita ،1985، Padmanabhanو و 1996، Hanwen، 1990، Cabuslayوالعيساوي . ) 2004،
وجد تداخل معنوي بين مستويات التسميد والتراكيـب الوراثيـة فـي وزن المـادة الجافـة اذ اعطـى التركيـب الـوراثي T85عنـد المسـتوى
180كغم/Nىـ اعمى معدل لممادة الجافة بمـغ12.02طن/ى ـ فـي حـين اعطـى التركيـب الـوراثي عنبـر 33مـع المعاممـة بـدون تسـميد
اقل معدل بمغ  5.34طن/ىـ ويعزى السبب في ذلك الى اطختالفات بين التراكيب الوراثية في الصفات الحقمية والوراثية.
جدول( :) 1تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في وزن المادة الجافة (طن/هة).
التراكيب
الوراثية

متوس ـ ـ ـ ـ ــط التراكي ـ ـ ـ ـ ــب

مستويات التسميد(كغم/Nىـ)

الوراثية

0

60

120

180

33

5.34

6.04

7.67

8.57

6.90

ياسمين

7.40

7.72

8.34

9.44

8.23

صيني5

7.05

7.88

9.45

10.67

8.76

7.98

8.61

10.75

12.02

9.84

6.94

7.56

9.05

10.17

عنبر

T85
متوسط التسميد
ا.ف.م 0.05

السماد النتروجيني

التراكيب الوراثية

0.37

0.28

السماد×التراكيب
0.56

تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في درجة اطجطجا
تش ــير نت ــائج ج ــدول( ) 2ال ــى وج ــود ف ــروق معنوي ــة ب ــين مس ــتويات النت ــروجين والتراكي ــب الوراثي ــة والت ــداخل بينيم ــا ف ــي درج ــة
اطضطجاع فقد اعطـت نباتـات المسـتوى النتروجينـي 180كغم/ى ـ اعمـى معـدل بمـغ 3.32مقارنـة بنباتـات المسـتوى 0كغم/ى ـ الـذي
بمــغ، 1.32ويرجــع الســبب الــى الزيــادة الكبي ـرة فــي النمــو وزيــادة النش ـاط المرســتيمي لمخاليــا نتيجــة لتــاثير اطضــافات العاليــة مــن
النتروجين وىذا يتفق مع ماذكره كل من HartleyوSurek،)1982(Mithoropeو)1998(Beserوالنجار(.)1991
تبين نتائج (جدول  ) 2وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية فـي معـدل درجـة اطضـطجاع،اذ اعطـى التركيـب الـوراثي T85اقـل
معدل بمـغ،1.56فـي حـين اعطـى التركيـب الـوراثي عنبـر 33اعمـى معـدل بمـغ،3.34وىـذا يرجـع الـى اخـتالف الطبيعـة الو ارثـة لكـل
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تركيـ ـ ــب و ارثـ ـ ــي كارتفـ ـ ــاع النبـ ـ ــات وتـ ـ ــاخر النضـ ـ ــج الفسـ ـ ــيولوجي وىـ ـ ــذا يتفـ ـ ــق مـ ـ ــع مـ ـ ــاذكره Bradonواخـ ـ ــرون()1984
،عيسى()1990والطائي(.)2000
حصـل تــداخل معنـوي بــين تـاثير كــل مـن مســتويات النتــروجين والتراكيـب الوراثيــة فـي ىــذه الصـفة فقــد اعطـى التركيــب الــوراثي
عنبر 33عند المستىي 180كغم/Nهـ اعلً معدل بلغ  3.34في حيه اعطً التركيىب الىىراثي T85عنىد المعاملىت بىدون تسىميد
اقل معدل بلغ  1.00ويعسي السبب فىي للىا الىً االختالفىاث بىيه التراكيىب الىراثيىت ومىدي الىتجابت التركيىب الىىراثي لمسىتىي
السماد النتروجيني.
جدول( :) 2تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في درجة اطجطجا

مستويات التسميد(كغم/Nىـ)

التراكيب
الوراثية

متوس ـ ـ ـ ــط التراكي ـ ـ ـ ــب
الوراثية

0

60

120

180

33

1.87

2.54

4.03

4.92

3.34

ياسمين

1.23

1.97

2.63

2.94

2.19

صيني5

1.18

2.08

2.84

3.36

2.37

1.00

1.23

1.95

2.06

1.56

1.32

1.95

2.86

3.32

عنبر

T85

متوسط التسميد
ا.ف.م0.05

التراكيب الوراثية

السماد النتروجيني

0.47

0.61

السماد×التراكيب
0.89

تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في عدد الفرو الغير فعالة/م.2
تبــين نتــائج( جــدول ) 3تــاثير مســتوى النتــروجين والتراكيــب الوراثيــة فــي صــفة عــدد اطفــرع الغيــر فعالــة/م 2فقــد تفــوق المســتوى
النتروجينـي  180كغــم/ Nىـ ـ معنويــا عمـى بقيــة المســتويات بلعطائــو أعمـى عــدد مــن الفــروع الغيـر الحاممــة لمــداليات بمغــت 46.17
فرعا مقارنة بالمستوى  0كغم /Nىـ الذي اعطى اقل معدل لعدد الفروع بمغ 27.06فرعا ويعزى السبب الى توفر النتـروجين الـذي
حفز النبات في انتاج المزيد مـن التفرعـات والتـي اسـتمرت بـالظيور الـى م ارحـل متـاخرة فـي دورة حيـاة النبـات وىـذا مـا يـؤدي إلـى
اجيــاض وعــدم تكــون ونشــوء التفرعـات المتــأخرة فــي م ارحــل مبكـرة مــن نموىــا ،وىــذه التفرعـات المتــأخرة قــد تحمــل داليـات متــأخرة
النضــج ،غيــر مكتممــة ،وقــد ط تحمــل داليــات ابــداً (تفرع ـات متطفمــة  . )Parasiticان ىــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا وجــده بــاحثون
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اخـ ـ ـ ــرون (Yoshida، 1964 ،Tanakaو Wells، 1972 ،Paraoو 1978 ،Fawو Ghoshو )1984 ،Reddyوط تتفـ ـ ـ ــق
مــع نتــائج  )1993(Sakadaمــن ان المســتويات العاليــة مــن الســماد النتروجينــي طتزيــد مــن عــدد اطفــرع الغيــر فعالــة فــي وحــدة
المساحة.
اختمفــت التراكيــب الوراثيــة معنوي ـاً فــي عــدد التفرعــات غيــر الفعالــة/م ،2إذ احــرز التركيــب الــوراثي عنبــر 33اعمــى معــدل لعــدد
التفرعــات غيــر فعالــة بمغــت 43.76فرعــا ،بينمــا احــرز التركيــب الــوراثي ياســمين اقــل عــدد بمــغ  24.70فرعــا ،ويعــود الســبب فــي
اختالف التراكيب الوراثية في عدد الفروع غير الفعالة الى اختالف قابميتيا التفريعية ،وقد يكـون ظيـور نمـوات متـاخرة غيـر فعالـة
طيــؤثر كثي ـ ار فــي الحاصــل النيــائي اذ مــاقورن بعــدد التفرعــات الفعالــة طن عــدد الفــروع الفعالــة ىــي الت ـي تــؤدي الــى زيــادة كميــة
الحاصــل النيــائي لمتركيــب الــوراثي  ،ىــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا وجــده بــاحثون اخــرون ( Fageriaواخــرون 1997 ،العيســاوي،
2004و.) 1996Khush
ويشير (الجدول) 3الى عدم وجود تداخل معنوي بين مستويات السماد النتروجيني والتراكيب الوراثية في ىذه الصفة.
جدول( :) 3تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في عدد الفرو الغير فعالة/م.2
مستويات التسميد(كغم/Nىـ)

التراكيب
الوراثية

متوس ـ ـ ــط التراكي ـ ـ ــب
الوراثية

0

60

120

180

33

36.16

34.43

48.23

56.21

43.76

ياسمين

17.13

21.08

28.18

32.43

24.70

صيني5

22.05

33.10

35.68

43.22

33.51

T85

32.93

38.12

45.66

52.83

42.38

متوسط التسميد

27.06

39.43

46.17

عنبر

ا.ف.م
0.05

31.68

السماد النتروجيني

التراكيب الوراثية

0.24

0.31

السماد×التراكيب
n.s

تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في وزن ورقة العمم(ممغم).
أظيرت نتائج (جدول ) 4وجود فروق معنوية بين مستويات التسـميد النيتروجينـي فـي معـدل وزن ورقـة العمـم إذ أن المسـتوى
النيتروجيني  180كغم/ىـ أعطى أعمـى معـدل لـوزن ورقـة العمـم بمـغ 186.53ممغـم مقارنةب ـ128.77ممغـم لممسـتوى 0كغـم /Nىــ.
وقــد يعــود الســبب إلــى وف ـرة النيتــروجين مقارنــة بالمس ـتوى األخي ـر ،ىــذه الــوفرة ســاعدت عمــى توســع الورقــة وزيــادة فعاليــة البنــاء
الضــوئي وكميــة المـواد المتمثمــة والمتجمعــة فــي الورقــة ،كمــا أن نقــص النيتــروجين يســبب انخفــاض وزن الورقــة ويســبب شــيخوخة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األوراق بصــورة مبكـرة .وىــذا يتفــق مــع مــا ذك ـره كــل مــن (،1996 ، Khush ،1972 ، Parao, Yoshideالمشــيداني 2003
وعيسي .)1990 ،
أختمفت التراكيب الوراثيـة معنويـًا  ،فـي وزن ورقـة العمـم  .اذ احـرز التركيـب الـوراثي عنبـر 33اعمـى معـدل لـوزن ورقـة العمـم
بمــغ194.74ممغــم مقارنــة بـ ـ131.13ممغــم لمتركيــب الــوراثي ياســمين ويعــود إخــتالف التراكي ـب الوراثيــة فــي وزن ورقــة العمــم الــى
إختالفيــا فــي مســاحة ورقــة العمــم  ،وســمكيا ومــدة بقاءىــا فعالــة  ،ان ىــذه النتيجــة تتفــق مــع ماوجــده بــاحثون آخــرون (Rong
وآخرون  2001 ،والطائي .) 2000،
وجد تداخل معنوي بـين مسـتويات التسـميد والتراكيـب الوراثيـة فـي وزن ورقـة العمـم اذ اعطـى التركيـب الـوراثي عنبىر  33مىا
المسىىتىي180كغىىم/Nهىىـ اعلىىً وزن لىرقىىت العلىىم بلىىغ 224.90ملغىىم فىىي حىىيه اعطىىً التركيىىب الىىىراثي يالىىميه مىىا المسىىتىي 0
كغم/Nهـ اقل وزن بلغ 109.53ملغم ويعىد السبب في للا الختالف المساحت باختالف التركيب الىراثي.
جدول( :)4تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في وزن ورقة العمم (ممغم).
التراكيب
الوراثية

متوسـ ـ ـ ـ ــط التراكيـ ـ ـ ـ ــب

مستويات التسميد(كغم/Nىـ)

الوراثية

0

60

120

180

163.22

186.55

204.32

224.90

194.74

ياسمين

109.53

121.26

137.93

156.03

131.13

صيني5

122.33

154.20

183.12

190.23

162.47

120.21

138.15

168.36

174.96

150.42

173.43

186.33

عنبر

33

T85

متوسط التسميد
ا.ف.م
0.05

150.04

128.77
السماد النتروجيني

التراكيب الوراثية

9.37

5.88

السماد×التراكيب
12.18

وزن  1000حبت (غم):

تشـير النتـائج المبينـة فـي جـدول ( )5إلـى تفـوق المســتوى النتروجينـي  180كغـم/Nى ـ معنويـا عمـى بقيـة المسـتويات بلعطائــو
أعمى وزن ل ـ1000حبـة بمـغ 21.86غـم فـي حـين أعطـت معاممـة المقارنـة بـدون تسـميد أقـل معـدل لمـوزن بمـغ 19.65غـم ،ويعـود
السبب إلى إن إضافة المستويات العالية من النيتروجين  180كغم /Nىـ أعطت فرصة كافيـة لنقـل نـواتج التمثيـل الضـوئي مـن
المصدرالى المصب،وىذا مما يتيح الفرصة لزيادة إمتالء الحبوب،أما عندما تكـون التغذيـة بـالنيتروجين غيـر كافيـة فـان دورة حيـاة
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النبات تقصر ويحـدث نضـج مبكـر لمنبـات نتيجـة الشـيخوخة المبكـرة لـألوراق ممـا يـنعكس عمـى شـكل الحبـوب و حجميـا وبالتـالي
قمة الحاصل ورداءة نوعيتو ،وىذه النتائج تتفق مع النتائج التي توصل ألييا كل )1993(Sakadaو Yingوآخرون (.)1998

ويبين الجدول نفسو وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثيـة إذ تفـوق التركيـب الـورثي T-85معنويـا فـي وزن ال ـ 1000حبـة
وبمــغ 22.90غــم فــي حــين أعطــى التركيــب الــوراثي ياســمين أقــل معــدل لمــوزن بمــغ 18.20غــم ويعــود الســبب إلــى معــدل اطمــتالء
الجيــد الــذي تــوفر لمتركيــب الــوراثي ، T-85وىــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــو عــدد مــن( الطــائي 2000،وFageria

واخــرون،

.)1997
أما التداخل بين مستوى النيتروجين والتراكيب الوراثية فمم يكن معنويا.
جدول( :) 5تأثير مستويات النيتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في معدل وسن1000حثح.
التراكيب الوراثية

متوسط التراكيب

مستوى التسميد(كغم/Nىـ)
0

60

120

180

عنبر 33

18.500

19.600

20.167

21.000

19.817

ياسمين

17.300

18.133

18.367

19.033

18.208

صيني5-

21.200

22.200

22.400

23.267

22.267

T-85

21.633

22.667

23.133

24.167

22.900

متوسط التسميد

19.658

20.650

21.017

ا.ف.م
0.05

21.867

السماد النيتروجيني

التراكيب الوراثية

السماد×التراكيب

0.386

0.335

n.s

تاثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينيما في حاصل الحبوب (طن/ىـ).
توضــح نتــائج جــدول () 6وجــود تــأثير معنــوي لمســتويات التســميد النتروجينــي والتراكيــب الوراثيــة والتــداخل بينيمــا فــي حاصــل الحبــوب اذ
حصمت زيادة معنوية في حاصل الحبوب مع زيادة مستويات النتروجين اذ اعطى المستوى  180كغم/ Nىـ أعمى معدل لحاصل الشمب بمغ
 7.13طن/ىـ وبزيادة مقدارىا 1.1،2.14و 0.51طن /ىـ عن مستويات التسميد 120،60،0كغم/Nىـ وعمى التوالي.ان تفوق المستوى 180
كغم/Nىـ في وزن المادة الجافة ،وزن ورقة العمم و وزن1000حبة (الجداول4،1و ) 5مما انعكس في زيادة حاصل الشمب وىذا يتفق مع ما
توصل إليو كل من Heenan ،)1982( Rayonو)1987)Baconوالمشيداني(.)2003
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ويشير جدول () 6أيضـا وجـود تـأثير معنـوي لمتراكيـب الوراثيـة فـي ىـذه الصـفة ،إذ تفـوق التركيـب الـوراثي  T85معنويـا بـاعمى
معــدل لحاصــل الحبــوب وبمــغ 7.60طن/ى ــ،وازداد بمقــدار 1.03،1.89،2.75طن/ىـ ـ عــن التراكيــب الوراثيــة

عنبــر33

،ياســمين

وصـيني 5عمـى التـوالي ويعـزى السـبب إلــى ان تفـوق التركيـب الــوراثي T85فـي حاصـل الحبــوب جـاء انعكاسـا لكفائتــو العاليـة فــي
استغالل نواتج البناء الضوئي وتحويميا الى الحبوب وىذا يتفق مع ماوجده كل من Yingوآخرون ()1998والعيساوي(.)2004
ويبين جدول( )5إلى أن التداخل بين التراكيب الوراثية ومستويات النتروجين كان معنويا إذ تفوق التركيب الـوراثيT85المسـمد
بالمستوى السمادي 180كغم/Nىـ بأعمى معدل لحاصل الحبوب بمغ 8.68طن/ىـ واختمف معنويا عن جميع المعامالت اطخـرى
وبفـارق مقـداره  5.59طـن عـن التركيـب الـوراثي عنبـر  33والـذي أعطـى أقـل حاصـل بمـغ  3.09طن/ىــ.كما تفـوق ىـذا التركيـب
عـن التراكيـب اطخـرى

(عنبـر33

،ياســمين وصـيني) 5المسـمدة بـنفس المســتوى(180كغـم /Nى ـ بمقـدار2.23،2.66و1.33طن/ىـ ـ

وعمــى التوالي.وىــذه النتــائج تــدل عمــى ان التركيــب الــوراثي T85قــد اســتغل قد ارتــو الوراثيــة والفســمجية بكفــاءة عاليــة لالســتفادة مــن
عنصر النتروجين وعوامل النمو اطخرى مما انعكس في زيادة وزن المادة الجافـة ووزن1000حبة(حـدولي )5،1عمـى التـوالي وبالتـالي
زيادة الحاصل اضافة الى انخفاض درجة اطضطجاع( جدول.)2
جدول( :) 6تأثير مستويات النتروجين والتراكيب الوراثية والتداخل بينهما في حاصل الحبوب طن/هة.

التراكيب الوراثية

متوسط التراكيب الوراثية

مستويات التسميد(كغم/Nىـ)
0

60

120

180

33

3.09

4.80

5.54

6.02

4.86

ياسمين

5.03

5.52

5.88

6.45

5.72

صيني5

5.45

6.46

7.04

7.35

6.58

T85

6.40

7.33

8.02

8.68

7.61

متوسط التسميد

4.10

6.03

6.62

عنبر

ا.ف.م0.05

7.13

السماد النتروجيني

التراكيب الوراثية

0.15

0.18

السماد×التراكيب

0.36

المصادر :
الساهوكي ،مدحت ،وكريمة محمد وهيب . 1990 .تطبيقات في تصميم وتحميل التجارب .
الشركة العامة لتجارة الحبوب . 2010.التقارير الشهرية والسنوية إلنتاج وتصنيع الشمب /قسم تصنيع الشمب وزارة التجارة.العراق.
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