
 صالح واخرون                                                                (1424) , 444-484(: 4) 5 - عيةمجلة الفرات للعلوم الزرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

484 
ISSN 2072-3875 

 

( لمستويات مختلفة من .Zea mays Lإستجابة عدة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء )

 التسميد الفوسفاتي

          

 رشيد خضير الجبوري محمد أحمد االنباري                                          علي فاضل صالح

 كلية الزراعة/ جامعة بابل                                         الزراعة/جامعة كربالء  كلية          

 

 : الخالصة

نفذت تجربة حقلية في حقل التجارب في محطة البستنة والغابات في قضاء الهندية/ محافظة كربالء المقدسة،           

، ضمن تصميم Spilt Plot Arrangementبإستخدام ترتيب األلواح المنشقة  1422خالل الموسم الخريفي 

( وبثالثة مكررات لتقييم إداء خمسة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء )الهجين RCBDعات العشوائية الكاملة )القطا

والصنف التركيبي   241، الصنف التركيبي بحوث 5421الفردي شهد، الصنف التركيبي مها، الصنف التركيبي 

( كغم 444، 144، 244، 4ميد الفوسفاتي )( والتي وضعت في األلواح كعامل ثانوي ألربعة مستويات من التس5428

P2O5هـ .
-2

والتي وضعت في األلواح الرئيسة.وأستعمل أقل فرق معنوي للمقارنة بين متوسطات المعامالت  

 %.5وبمستوى معنوية 

( كغم. 241.41أعطى أعلى معدل للفسفور الكلي الممتص ) 241أوضحت النتائج. إن الصنف التركيبي بحوث       

هـ
-2

( حبة/ صف، عدد 51.11( صف/ عرنوص، عدد الحبوب بالصف )21.11د الصفوف في العرنوص )، عد

( كغم. هـ15454( حبة/ عرنوص، الحاصل البايولوجي )454.44الحبوب بالعرنوص )
-2

.إن أفضل توليفة هي  

. هـP2O5كغم  444المستوى السمادي )
-2

ومعدل ( سم 14.44( مع الهجين الفردي شهد، معدل طول العرنوص )

( 184.44أعطى أعلى تداخل لكفاءة الحاصل بلغت ) 5428( غم. كما إن الصنف التركيبي 144.44حبة ) 244وزن 

غم. م
-1

. هـP2O5 كغم  444ما أعلى حاصل حبوب فقد تحقق عند المستوى  
-2

مع كل من التركيبين الوراثيين بحوث  

كغم. هـ 22141، 21424وشهد بلغ  ) 241
-2

 ( على التوالي.

لصفة  241كغم/ هـ مع التركيب الوراثي بحوث  444تحقق أفضل تداخل معنوي لمعاملة المستوى السمادي       

كغم. هـ 21424حاصل الحبوب في وحدة المساحة بلغ )
-2

(. يستنتج من الدراسة إن زراعة التركيبين الوراثيين بحوث 

. هـP2O5كغم   444وشهد مع المستوى السمادي ) 241
-2

ة كال الصنفين فضالً على الصنف التركيبي ( أو زراع

 عند معاملة المقارنة بدون تسميد يعد وسيلة فعالة لزيادة حاصل حبوب الذرة الصفراء. 5428

 

Response several Genotypes of maize to Different levels of Phosphate fertilizer 

and Estimate the Genotypic and Phenotypic correlations 

 

 Ali F. Saleh         Mohammed Ahmed          Rasheed Kedair Al –Jubory  

 

ABSTRACT : 

       Afield experiment was conducted at the farm of Instait Agriculture in Al- heendia- 

Karbala province during the autumn season 2011. Asplit plot arrangement within 

Rondomized Complete Block Design with three replicates was used. The objectives of 

this experiment were to investigate the response of five genetic structures of maize were 

assigned in subplot (shahd- single haybord, syn-maha, syn    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول    
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5012, sye 106, syn 5018) to four phosphorus fertilize levels. (0, 100, 200 and 300 kg 

P2O5/ ha) were assigned in the main plots.analysis the variance was significant at 5%.  

     The results the cultivar 106 for higher total uptake of phosphours (147.97 kg/ ha) 

number rows of ear (16.67 row) number grains in row (57.27 grain) number grain in ear 

(954.90 grain) biomass yield (25959 kg/ ha). the showed the highest interaction (300 kg 

P2O5/ ha) and shaheed single cross for concentrations phosphours % gave in (0.66%), ear 

length (23.03 cm), 100 grain weight (294.40 gm) and the cultivar 5018 gave in the 

highest interaction for yield efficiency (284.30 gm/ m
2
) and  The interaction between 300 

kg P2O5.ha
-1

 and syn gave the highest grain yield (12313kg/ha). It  could be concluded 

from this experiment that planting 106 syn and shahd with 300 kg P2O5.ha
-1

 of planting 

the two genotypes and 5018 syn control were of important active to increase grain yield 

of corn.    

                                                                                      

 : المقدمة

( من أهم محاصيل الحبوب المهمة غذائياً وصناعياُ في العالم، إذ تحتل .Zea mays Lتعد الذرة الصفراء )         

المرتبة الثالثة بعد محصولي الحنطة والرز من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج العالمي، وبسبب األهمية اإلقتصادية 

ذلك إستخدامات متعددة أخرى كالعالج وإنتاج األصباغ واستخدامه كوقود حيوي الكبيرة لتغذية األنسان والحيوان وك

  King of cropsوعد بديال عن وقود السيارات التقليدي أو غيرها من اإلستخدامات سمي بملك المحاصيل 

(Burton ،2444(و )License ،1448.) 

بسبب الزيادة السكانية في العالم والتوسع إن أهمية هذا المحصول إزدادت أهمية المحصول بشكل سريع         

بمشاريع الثروة الحيوانية، وبالرغم من أهمية هذا المحصول إال أنه اليزال يعاني نقصاً في معدل اإلنتاج لوحدة 

طن. هـ 1.144في العراق  1445المساحة في العراق مقارنة باإلنتاج العالمي، إذ بلغ معدل الغلة لعام 
-2 

قياساً بمعدل 

طن. هـ 4.111لة العالمي الذي بلغ الغ
-2 

(FAO ،1445 وإن من بين أسباب هذا الفرق الكبير لربما هو قلة إستخدام .)

التراكيب الوراثية ذات اإلنتاجية العالية والمالئمة للظروف البيئية العراقية وعدم تأمين خدمة التربة والمحصول 

العالم، باإلضافة إلى ذلك عدم توفر تراكيب وراثية تمتلك قابلية بالشكل المطلوب كما هو الحال في العديد من بلدان 

 (.1444وراثية أصال تؤهلها لإلنتاج العالي في ظل توفر عوامل اإلنتاج واإلدارة بالصورة المثلى )الفالحي ومزعل، 

لعناصر الغذائية الرئيسة يؤدي الفسفور ادواراً عديدة ومهمة للنبات إذ يعد أساسيا لعملية اإلنبات كما يعد الفسفور من ا

التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة نسبياً وإن عملية تغذية المحصول بالعناصر المغذية من أهم العوامل المساعدة في 

زيادة األنتاج لوحدة المساحة في حاصل حبوب الذرة الصفراء وتحسين نوعيتها، ولما يؤديه من وظائف مهمة داخل 

(. إن حاجة النبات للفسفور أكيدة وذلك لما له من دور متميز في العديد من العمليات 2488س، النبات )أبو ضاحي واليون

الحيوية التي تجري في الخاليا النباتية والتي تنعكس إيجابياً على زيادة األنتاج، االأنه قد اليكون متوفراً في التربة بشكل 

بة أو المضاف كسماد لتعرضه إلى عمليات اإلمتزاز جاهز وبكمية كافية سواء كان الموجود منه أصالً في التر

والترسيب أو الحجز، ولما كانت الحاجة اليه مستمرة خالل مدة نمو النبات، لذلك دعت الحاجة إلى إضافته كسماد 

( في دراستهم لبيان دور إضافة 1424وبمستوى يساعد على توفره جاهزاً للنبات. توصل أبو ضاحي والتميمي )

كغم   137.4التربة وبالرش في نمو وحاصل الذرة الصفراء إلى تفوق معاملة اإلضافة األرضية البالغة الفسفور إلى 

P2O5هـ .
-2

  % 21.14سم وبنسبة زيادة قدرها  144.54في إرتفاع النبات وأعطت أعلى قيمة بلغ مقدارها  

فة من التسميد الفوسفاتي على ( في دراستهم لمعرفة تأثير مستويات مختل1422وآخرون ) Masoodوجد          

الحاصل ومكوناته لمحصول الذرة الصفراء وأشاروا إلى إن هنالك زيادة معنوية لعدد الحبوب في العرنوص وإن 

( حبة بالمقارنة مع أقل قيمة 411/ هـ قد حقق أعلى معدل لعدد الحبوب في العرنوص بلغ )P2O5كغم  244المستوى )

 ( حبة.144)من الواح المقارنة التي بلغت 
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. هـP2O5( كغم 206.10، 103.05، 4( من دراسة إضافة مستويات من الفسفور )1441وجد جاسم وآخرون  )
-2

 

وأثرها  في نمو وحاصل الذرة الصفراء بزيادة مستويات إضافة الفسفور قياساً بمعاملة المقارنة وكان أعلى حاصل 

.هـP2O5كغم 206.10للوزن الجاف عند مستوى 
-2

على ماسبق نفذ هذا البحث بهدف تحديد التركيب الوراثي .بناءاً 

 األكثر إنتاجية واألكثر إستفادة من السماد الفوسفاتي.

 

 : المواد وطرائق البحث

في حقل تجارب محطة البستنة والغابات في الهندية شرق مدينة كربالء  1422/ تموز/ 14نفذت تجربة حقلية في      

 راثية من الذرة الصفراء وهي:وذلك بإستخدام خمسة تراكيب و

 التركيب الوراثي           الرمز   ت           

 صنف تركيبي             5421 .2

 صنف تركيبي           5428 .1

 صنف تركيبي      241بحوث  .4

 مها               صنف تركيبي .4

 شهد              هجين فردي .5

 أبو غريب. -للبحوث الزراعية تم الحصول عليها من قسم الذرة في الهيئة العامة 

مع تصميم  Split plote arrangement  أستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بترتيب األلواح المنشقة         

، 144، 244، 4( وبثالث مكررات يمثل العامل الرئيسي التسميد الفوسفاتي )RCBDالقطاعات العشوائية الكاملة )

. هـP2O5كغم  444
-2 

ويمثل العامل الثانوي خمسة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء وأعطيت  Pأعطيت الرمز ( و

 .Vالرمز 

سم بين  15متر وبمسافة ) 5شملت كل وحدة تجريبية على أربعة خطوط لكل تركيب وراثي وبطول خط           

من الحراثة والتنعيم والتسوية سم بين الخطوط( وأجريت كافة العمليات الزراعية وخدمة المحصول بدأ  15الجور و

%( كمصدر للفسفور، أضيفت جميع المستويات دفعة واحدة P2O5 =14وأستعمل سماد السوبر فوسفات األحادي )

. هـNكغم  414% نتروجين( كمصدر للنتروجين بواقع 41عند تهيئة األرض للزراعة، وأستخدم اليوريا )
-2 

أضيفت 

األنبات والدفعة الثانية عند بداية  ظهور الحرائر، كوفحت حشرة حفار ساق  على دفعتين األولى بعد عشرة أيام من

كغم. هـ 1% بمقدار 24( بإستعمال مبيد الديازينون المحبب criteca Sesamiaالذرة )
-2 

تلقيما على القمم النامية 

مكافحة األولى كما تم إجراء يوم من ال 25يوم من الزراعة والثانية بعد  14للنباتات ولمرتين خالل الموسم األول بعد 

 باقي عمليات خدمة التربة والمحصول.

 

 : النتائج والمناقشة

 إرتفاع النبات:

حقق أعلى معدالً بإرتفاع النبات مقداره  241( إذ يالحظ من الجدول إن الصنف التركيبي بحوث 2يشير جدول )      

 ( سم.284.14فاع النبات مقداره )( سم. في حين حقق الهجين الفردي شهد أقل معدل إلرت111.44)

يوضح الجدول إن مستويات التسميد الفوسفاتي أثرت بصورة معنوية في معدل إرتفاع النبات )سم(. ويالحظ من 

/ هـ( أدى إلى حصول P2O5كغم  444و  144، 244إلى  4( إذ أدت زيادة تركيز السماد الفوسفاتي )من 2الجدول )

%( ويعزى سبب ذلك إلى التأثير اإليجابي للفسفور في معظم 22.48لنبات بلغت )زيادة معنوية في معدل إرتفاع ا

العمليات الحيوية التي تجري داخل النبات وإنقسام الخاليا كما يدخل في تركيب المادة النووية الحية في النبات 

ة لزيادة الفسفور (. كما يمكن أن يعزى زيادة مساحة األوراق نتيج2444(. )النعيمي، RNA  و DNAكاألحماض )

(  تؤدي إلى زيادة التظليل وهذا بدوره يؤدي إلى نشاط األوكسينات والجبرلينات التي تؤدي إلى زيادة نشاط 1جدول )

 Alimohammadiإستطالة السالميات وبالتالي زيادة إرتفاع النبات. وهذه النتائج تتفق مع ماتوصل اليه 
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ن أشاروا إلى حصول زيادة معنوية في إرتفاع النبات بزيادة ( والذي1422وآخرون ) Masoodو  1422وآخرون

 مستويات التسميد الفوسفاتي.

( إلى إن التراكيب الوراثية للذرة الصفراء على الرغم من إنها حققت زيادة معنوية في إرتفاع النبات 2ويشير جدول )

مع مستوى السماد  106التركيبي بحوث  بزيادة مستوى السماد إال أنها تباينت في نسبة إستجابتها، إذ حقق الصنف

سم( ولم يختلف إحصائياً عن بقية المستويات  145.51/ هـ( أعلى معدل إلرتفاع النبات مقداره )P2O5كغم  144)

وجميعها تفوقت على معاملة المقارنة وقد يعزى السبب إلى الطبيعة الوراثية لهذا التركيب وقابليته على النمو 

 ات النمو.واإلستفادة من متطلب

 

 ( تأثيرالتراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي والتداخل بينهما في معدل إرتفاع النبات )سم(1جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 177.33 195.40 176.57 210.17 191.32 190.16 

100 166.27 207.43 200.20 232.77 199.63 201.26 

200 195.70 209.25 201.93 235.52 205.22 209.52 

300 199.12 222.65 200.80 227.28 209.22 211.81 

  201.35 226.43 194.88 208.68 184.60 المعدل

 

  V=5.20               P=8.70                 P× V =11.86                  L.S.D 

 

 المساحة الورقية:

الغذائية في النبات بإعتبارها العضو النباتي الرئيس في عملية التمثيل الضوئي وإن  تعد الورقة مصنع المواد       

لقياس المساحة الورقية أهمية في إبراز القدرة اإلنتاجية للنبات، وتختلف المساحة الورقية في تأثيرها على زيادة 

( إلى 1( و يشير جدول )Elsahookie ،1441الحاصل بإختالف التركيب الوراثي للصنف وعوامل النمو المتاحة )

وجود فروق إحصائية معنوية بين المتوسطات الحسابية للمساحة الورقية بتأثير التراكيب الوراثية، ومستويات التسميد 

أعطى أعلى معدل معنوياً في  106الفوسفاتي والتفاعل بينهما. إذ يالحظ من الجدول إن الصنف التركيبي بحوث 

سم 1411ت المساحة الورقية التي بلغ
1

في متوسطها وام يختلف إحصائياً عن بقية األصناف. ربما يعزى ذلك  

لإلختالفات الوراثية بين تلك التراكيب في كفائتها إلعطائها مساحة ورقية عالية إستجابة لعوامل النمو. هذه النتيجة 

ية على الصنف بصورة معنو Composite- 17( إذ الحظوا تفوق 1444وآخرون ) Aliasأتفقت مع ماذكره 

Golden . 

يتضح من الجدول نفسه أدت زيادة مستوى التسميد الفوسفاتي إلى حصول إرتفاع معنوي في المساحة الورقية       

. هـP2O5كغم  144وأعطى المستوى السمادي )
-2

سم 1524( أعلى معدل بلغ 
1

ولم يختلف إحصائياً عن باقي  

ية إلى تأثير الفسفور بشكل رئيس وذلك لدوره في تكوين األغشية الخلوية المستويات وتعزى الزيادة في المساحة الورق

ونقل السكريات من أماكن تكوينها في الورقة إلى جميع أجزاء النبات وزيادة عملية التمثيل الضوئي في النبات مما 

( من 2444ليه الساهوكي )يزيد من فعاليته والذي أنعكس على زيادة المساحة الورقية. وهذه النتيجة تتفق مع ماأشار ا

( من زيادة المساحة الورقية 1424تطور األعضاء النباتية بالخدمة الجيدة للمحصول، كما وتتفق مع ماوجده التميمي )

 (.1444وآخرون ) Aliasبزيادة مستويات الفسفور. وكذلك تتفق مع ماأشار اليه 

( إن 1اتي والتراكيب الوراثية ويالحظ من الجدول )ووجد تأثير معنوي للتداخل بين مستويات التسميد الفوسف     

. هـP2O5كغم  244حقق أعلى تفاعل للمساحة الورقية مع المستوى التسميدي ) 106الصنف التركيبي بحوث 
-2

( بلغ 

سم 1444
1

وهو لم يختلف معنوياًعن بقية التوليفات ويعزى سبب ذلك إلى الطبيعة الوراثية للصنف وقابليته في النمو  

 .ستفادة من متطلبات النموواإل
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 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي 5جدول )

في المساحة الورقية )سم
5

 ) 

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 5647 6314 5602 7014 5275 5970 

100 6660 6189 5639 7494 5504 6297 

200 7066 6310 6418 7099 5676 6514 

300 6714 6655 5744 6498 6062 6335 

  5629 7026 5851 6367 6522 المعدل

   

  V=252.9             P=230.1               P× V =488.3                   L.S.D 

 

 عدد العرانيص بالنبات:

الحاصل المهمة والتي تؤثر بصورة مباشرة في حاصل النبات الواحد من  يعد عدد عرانيص النبات من مكونات    

(  وجود إختالفات معنوية في معدل عدد العرانيص/ نبات 4(. تشير النتائج في جدول )2444الحبوب )الساهوكي، 

والذي  106بين التراكيب الوراثية للذرة الصفراء المستخدمة في هذه الدراسة، وقد تفوق الصنف التركيبي بحوث 

 عرنوص/ نبات. 2.24والذي أعطى  5428عرنوص/ نبات يليه الصنف التركيبي  2.11حقق معدل بلغ 

 أما تأثير التسميد الفوسفاتي فلم يؤثر معنوياً في هذه الصفة.

 كما تشير نتائج الجدول إلى عدم وجود تفاعل معنوي بين التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي.

 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في معدل عدد العرانيص للنبات3جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 1.07 1.10 1.07 1.30 1.20 1.15 

100 1.13 1.10 1.07 1.10 1.27 1.13 

200 1.23 1.07 1.13 1.27 1.13 1.17 

300 1.03 1.20 1.00 1.23 1.17 1.13 

  1.19 1.22 1.07 1.12 1.12 المعدل

 

  V=0.09               P=n.s                 P× V =n.s                       L.S.D 

 

 طول العرنوص:

( إلى وجود إختالفات معنوية في معدل طول العرنوص )سم( بإختالف أصناف الذرة 4أظهرت نتائج جدول )    

والذي أعطى طوالً بلغ  106لفردي شهد لم يختلف معنوياً عن الصنف التركيبي بحوث الصفراء. وقد تفوق الهجين ا

سم تتفق هذه النتيجة مع ماوجده كل من  24.48أقل معدل بلغ  5421سم في حين أعطى الصنف التركيبي  14.11

 (.2444( و )العيفاري، Nedic ،2481( و )2484)ضايف، 

اً بإختالف مستويات التسميد الفوسفاتي إذ تفوق المستوى التسميدي كما أختلف معدل صفة طول العرنوص معنوي

. هـP2O5كغم  244)
-2

سم األأنه لم يختلف معنوياً عن  12.14( عن بقية المستويات وأعطى أطول عرنوص بلغ 
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. هـP2O5كغم  444المستوى السمادي )
-2

سم أما أقل المعدالت في صفة طول العرنوص فكانت  12.42( والذي بلغ 

 سم. 21.11( حيث بلغ معدله Controlللمستوى التسميدي )

وكان لتفاعل العاملين تأثيراً معنوياً في معدل طول العرنوص )سم( حيث أدت زيادة مستويات الفسفور إلى       

. هـP2O5كغم  444حدوث زيادة معنوية في معدل هذه الصفة للهجين الفردي شهد عند المستوى السمادي )
-2

(  حيث 

سم أي تفوق معنوياً على بقية األصناف المستعملة في هذه الدراسة وعلى جميع مستويات التسميد  14.44 بلغ

 .Controlسم عند مستوى المقارنة  21.21أدنى المعدالت حيث بلغ  5421األخرى، في حين كان الصنف التركيبي 

 

 معدل طول العرنوص( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في 4جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 18.68 16.40 16.17 18.62 18.23 17.62 

100 21.63 21.03 20.67 22.27 20.55 21.23 

200 21.32 20.63 20.23 19.77 20.25 20.44 

300 23.03 19.83 20.43 22.03 19.70 21.01 

  19.68 20.67 19.38 19.48 21.17 المعدل

  

  V=0.74               P=0.84                 P× V =1.50                    L.S.D 

 

 عدد الصفوف/ عرنوص: 

( إلى وجود إختالفات معنوية في معدل عدد الصفوف/ عرنوص بإختالف األصناف 5تشير نتائج جدول )         

 21.11معنوياً على بقية األصناف حيث بلغ  5428ركيبي المختلفة المستعملة في هذه الدراسة، حيث تفوق الصنف الت

 24.44حيث بلغ  5421صف/ عرنوص. أما أقل المعدالت في عدد الصفوف/ عرنوص فكانت للصنف التركيبي 

صف/ عرنوص. وربما يعود السبب في ذلك إلى طبيعة التركيب الوراثي لكل صنف ومدى تأثره بعوامل البيئة 

 (.1445وآخرون،  El-Aref( و )2444( و )العيفاري، 2484جة مع ماوجده )ضايف، وطبيعة، وتتفق هذه النتي

. هـP2O5كغم  444أما بالنسبة لمستويات التسميد الفوسفاتي فقد تفوق المستوى التسميدي )
-2

( معنوياً في معدل عدد 

لمعاملة صف/ عرنوص، في حين كان  21.44الصفوف/ عرنوص على بقية المستويات المستخدمة حيث بلغ 

 Libenصف/ عرنوص. وتتفق هذه النتائج مع ماوجده )  25.42أدنى المعدالت حيث بلغت  Controlالمقارنة 

 (.1442وآخرون، 

وكان لتفاعل العاملين تأثيراً معنوياً في معدل عدد الصفوف/ عرنوص، حيث أدت زيادة مستويات الفسفور إلى       

عند المستوى التسميدي  106ة لجميع األصناف وخاصة الصنف بحوث حدوث زيادة معنوية في معدالت هذه الصف

. هـP2O5كغم  444)
-2

 5428صف/ عرنوص، األ أنه لم يختلف معنوياً عن الصنف التركيبي  21.11(  حيث بلغ 

أدنى المعدالت  Controlعند المستوى التسميدي  5421لنفس المستوى التسميدي. في حين كان للصنفين شهد و 

صف/ عرنوص على التوالي. ربما يعود السبب في ذلك إلى قابلية كل صنف من  24.11و  24.14ت حيث بلغ

األصناف المتفوقة على اإلستجابة العالية للتسميد الفوسفاتي المضاف وبالتالي إنعكاس هذه اإلستجابة على صفات 

 مكونات الحاصل والتي ضمنها عدد الصفوف/ عرنوص.
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 اكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في معدل عدد الصفوف في العرنوص( تأثير التر2جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 14.23 15.20 14.27 15.13 16.23 15.01 

100 15.30 16.00 15.33 15.73 16.13 15.70 

200 14.93 14.67 14.80 15.80 16.13 15.27 

300 16.43 15.33 15.33 16.67 16.40 16.03 

  16.22 15.83 14.93 15.30 15.22 المعدل

  

  V=0.37               P=0.48                 P× V =0.77                    L.S.D 

 

 عدد حبوب في الصف:

يتحدد العدد األقصى للبويضات في الصف بعد تحديد طول العرنوص وعدد صفوفه في محصول الذرة        

 ء.الصفرا

تأثرت صفة عدد الحبوب بالصف معنوياً بإختالف أصناف الذرة الصفراء المستعملة في هذه الدراسة ويتضح        

حبة/ صف، األ أنه لم يختلف  44.14على بقية األصناف حيث بلغ  106( تفوق الصنف التركيبي بحوث 1من جدول )

حبة/  44.88هجين شهد أدنى المعدالت حيث بلغ في حين كان لل 5428و  5421معنوياً عن الصنفين التركيبين 

 صف.

كما أدت زيادة مستويات الفسفور إلى حدوث زيادة معنوية في معدل عدد الحبوب/ صف، وقد تفوق المستوى       

. هـP2O5كغم  444التسميدي )
-2

( معنوياً على بقية المستويات المستعملة في هذه الدراسة، حيث حقق معدالً بلغ 

. هـP2O5كغم  144بة/ صف، إال إنه لم يختلف معنوياً عن مستوى التسميد )( ح54.12)
-2

(، أما أقل المعدالت في 

حبة/ صف وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه  44.12حيث بلغ  Controlهذه الصفة فكانت لمعاملة المقارنة 

(Bader  ،و  1444و المعيني وآخرون،  1444وآخرونIbrahim  ،1441وآخرون ،) حيث زادت معدالت هذه

 الصفة معنوياً مع زيادة مستويات الفسفور المضافة.

وكان لتفاعل عاملي التراكيب ومستويات التسميد الفوسفاتي أثراً معنوياً في معدل عدد الحبوب/ صف، حيث        

وق الصنف أدت زيادة مستويات الفسفور المضافة إلى حدوث زيادة معنوية في معدل عدد الحبوب/ صف وقد تف

 .حبة/ صف 51.11عند المستوى التسميدي الثالث حيث أعطى  Bohooth 106التركيبي 

  

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في معدل عدد الحبوب بالصف1جدول)

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 40.24 36.24 46.48 42.36 38.24 40.71 

100 45.02 47.43 42.51 49.73 49.65 46.87 

200 42.93 50.22 48.48 47.61 50.46 47.94 

300 47.36 42.61 54.47 57.27 49.33 50.21 

  46.92 49.24 47.99 44.13 43.88 المعدل

  

  V=3.62               P=2.87                 P× V =6.86                   L.S.D 
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 ص:عدد الحبوب في العرنو

( إلى تأثير صفة عدد الحبوب/ عرنوص بإختالف التراكيب للذرة الصفراء، وكمحصلة 1تشير نتائج الجدول )     

وكانت الزيادة  241نهائية للزيادة في صفات عدد الصفوف/ عرنوص وعدد الحبوب/ صف تفوق الصنف بحوث 

حبة/ عرنوص على التوالي. أما أوطأ  118.4معنوية على بقية األصناف المستعملة في هذه الدراسة حيث بلغ 

 حبة/ عرنوص. 111.44المعدالت فكانت للصنف التركيبي مها حيث بلغ 

وكان لزيادة مستويات التسميد الفوسفاتي أثراً معنوياً في معدل عدد الحبوب/ عرنوص حيث زادت معدالت هذه 

. هـP2O5كغم  444الصفة وصوالً عند المستوى السمادي )
-2

حبة/ عرنوص، أما أوطأ  844.44( والذي بلغ 

حبة/ عرنوص. وتتفق هذه النتائج مع كثير من  124.14الذي بلغ  Controlالمعدالت فكانت للمستوى التسميدي 

( الذين 1441وآخرون ) Hussain( و 1441وآخرون ) Ahmed( و 1422وآخرون ) Masoodالدراسات منهم 

 ة عند زيادة مستويات التسميد الفوسفاتي.أشاروا إلى إن هنالك زيادة معنوية في هذه الصف

وقد أدى تفاعل عاملي التجربة إلى حدوث إختالفات معنوية في معدالت هذه الصفة وكان للصنف التركيبي بحوث      

. هـP2O5كغم  444عند المستوى التسميدي ) 106
-2

حبة/ عرنوص، إال إنه لم  454.44(أعلى المعدالت حيث بلغ 

حبة/ عرنوص، في  811.44( عند نفس المستوى السمادي حيث بلغ 5421الصنف التركيبي )يختلف معنوياً عن 

 554.14حيث بلغ  Controlحين كانت أوطأ المعدالت لهذه الصفة للصنف التركيبي مها عند المستوى التسميدي 

 حبة/ عرنوص.

 

 بوب بالعرنوص( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في عدد الح7جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 574.80 550.60 664.40 641.10 619.90 610.20 

100 688.60 758.10 651.80 781.70 796.90 735.40 

200 640.80 736.70 717.70 734.10 813.20 728.50 

300 767.50 622.60 867.00 954.90 808.30 804.00 

  759.60 778.00 725.20 667.00 667.90 المعدل

 

  V=47.62               P=44.37                 P× V =92.28               L.S.D 

 

 حبة )غم(: 111معدل وزن 

حبة )غم( معنوياً بإختالف أصناف الذرة الصفراء  244( إلى تأثر صفة معدل وزن 8تبين نتائج جدول )     

 181.8ث تفوق الهجين الفردي شهد على بقية األصناف التركيبية حيث حقق معدالً بلغ المستعملة في هذه الدراسة، حي

غم،  121.2حبة )غم( إذ بلغ معدله  244أدنى المعدالت في معدل وزن  5428غم، في حين كان للصنف التركيبي 

قطع شوط أكبر في ويعود سبب تفوق الهجين الفردي شهد إلى طول فترة النضج )حسب تركيبه الوراثي( ويكون قد 

فترة النمو والزيادة في المساحة الورقية وبالتالي كان هناك الوقت الكافي إلمتالء الحبوب إضافة إلى كفاءة التحويل 

مما أدى إلى زيادة وزن الحبة  Sink and sourceلعمليات التمثيل الكاربوني والتي تجري بين المصدر والمصب 

( على نتائج مشابهة إذ الحظ تفوق الهجين 1441وآخرون ) Ahmedل بالمقارنة مع األصناف اآلخرى، توص

(Pioneer- 3057( على بقية األصناف في هذه الصفة حيث حقق )141 .)غم 

كما أختلف معدل وزن الف حبة )غم( معنوياً بإختالف مستويات التسميد الفوسفاتي المضاف، إذ أدت زيادة      

. هـP2O5كغم  444ن الف حبة )غم( وقد تفوق المستوى التسميدي )مستوياته إلى الزيادة في معدالت وز
-2

( على بقية 
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 112.4أقل المعدالت في هذه الصفة بلغ  Controlغم في حين سجل المستوى التسميدي  158.4المستويات حيث بلغ 

 غم.

هـ. P2O5كغم  444نالحظ من الجدول وجود تأثير معنوي للتداخل وقد أعطت التوليفة شعد عند )
-2

( أعلى معدل بلغ 

 Ahmedغم وهذا يتفق مع ماوجده  281.14أقل معدل بلغ  5421غم في حين أعطت معاملة المقارنة مع  144.44

 الفسفور( تأثير معنوي لوزن الف حبة. × ( إن لتداخل العاملين )التراكيب1441وآخرون )

 

 حبة 1111في معدل وزن ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي 5جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 276.40 210.80 186.60 212.00 221.40 221.40 

100 276.70 253.10 231.30 211.90 204.20 235.40 

200 283.60 247.30 227.90 244.80 199.90 240.70 

300 294.40 286.20 244.00 244.00 223.10 258.30 

  212.10 228.20 222.40 249.30 282.80 المعدل

 

  V=16.57               P=17.24                 P× V =32.74              L.S.D 

 

 حاصل الحبوب )كغم/ هـ(:

( إلى إختالف الحاصل الكلي من الحبوب )كغم/ هـ( بإختالف أصناف الذرة الصفراء، فقد 4يشير جدول )       

لفردي شهد في حاصل النبات الواحد )غم( في موقع التجربة على الحاصل الكلي من الحبوب إنعكس تفوق الهجين ا

كغم/ هـ األ أنه لم يختلف معنوياً عن حاصل  4124كغم/ هـ، حيث تفوق معنوياً فأعطى حاصال من الحبوب بلغ 

ات مكونات الحاصل كغم/ هـ. يعزى السبب في ذلك إلى إختالف صف 4528الذي بلغ  241الصنف التركيبي بحوث 

 لكل تركيب وراثي النها تحدد مقدار الزيادة والنقصان في حاصل حبوب الذرة الصفراء.

كما أوضحت النتائج إن مستويات التسميد الفوسفاتي قد زادت من الحاصل الكلي للحبوب حيث بلغت أعلى        

. هـP2O5كغم  444معدالتها عند المستوى )
-2

كغم/ هـ وبذلك تفوقت معنوياً عن مستويات التسميد  24812( فكانت 

الفوسفاتي األخرى. وكان لتداخل عاملي التجربة أثراً معنوياً في معدالت هذه الصفة حيث تفوق الصنف التركيبي 

. هـP2O5كغم  444معنوياً عند المستوى التسميدي ) 241بحوث 
-2

ه لم كغم/ هـ ولكن 21424(وأعطى حاصالً بلغ 

. هـP2O5كغم  444يختلف معنوياً عن حاصل الهجين الفردي شهد لنفس المستوى التسميدي )
-2

 22141( حيث بلغ 

كغم/ هـ  1244أوطأ المعدالت إذ بلغ  Controlكغم/ هـ، في حين كان للصنف التركيبي مها عند المستوى التسميدي 

ضاف ربما يكون قد حفز على اإلسراع في نمو الجذور .وربما يعزو سبب ذلك إلى إن زيادة مستويات الفسفور الم

وإنتشارها وتغلغلها في التربة وبالتالي زيادة كفاءة إستخدام الماء باإلضافة إلى التمثيل الضوئي وسرعة إنقسام الخاليا 

هذا إلى إن  241والتشجيع على النضج المتجانس وإمتالء الحبوب، وكذلك ربما يعود تفوق الصنف التركيبي بحوث 

الصنف بإعتباره صنف متأخر النضج )حسب تركيبه الوراثي( يكون قد قطع شوط أكبر في فترة النمو والزيادة في 

( وبالتالي أخذ الوقت الكافي إلمتالء الحبوب وزيادة عدد حبوب الصف 1المساحة الورقية كما موضح في جدول )

على حاصل الحبوب وبالمقارنة مع األصناف ( مما إنعكس بالتالي 1(، عدد حبوب العرنوص جدول )1جدول )

اآلخرى. ومدى إرتباط هذه التغيرات بالصنف المبكر النضج )الهجين الفردي شهد( والذي حقق أعلى المعدالت 

ولمعظم الصفات المدروسة والتي أهمها الحاصل الكلي للحبوب بالمقارنة مع األصناف اآلخرى بعكس الصنف 

. هـP2O5كغم  444و  144جابة ضعيفة لمستويات الفسفور )التركيبي مها والذي أبدى إست
-2

( اإل إن هنالك إستجابة 

عالية فقط للمستوى التسميدي األول والتي تفوقت على باقي األصناف المستخدمة ضمن نفس المستوى وقد يعود 

اج متوسط من هذا السبب في ذلك إلى طبيعة العامل الوراثي لهذا الصنف التركيبي ولكون هذا المحصول ذو إحتي
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العنصر مما يستوجب مراعاة الجانب اإلقتصادي عند إضافة السماد الفوسفاتي، حيث ينبغي إستخدام األسمدة لتأمين 

إحتياجات المحصول من العنصر الغذائي إضافة لما هو متوفر أصال في التربة مع ضرورة تحقيق مردود إقتصادي 

( في دراستهم لمعرفة إستجابة 1441وآخرون ) Ahmedق ماتوصل اليه مع المحافظة على خصوبة التربة. نتائج تتف

عد تراكيب وراثية من الذرة الصفراء لمستويات مختلفة من التسميد الفوسفاتي حيث أشاروا إلى وجود تداخل معنوي 

مع المستوى التسميدي  Monsantoكغم/هـ للهجين  1422الفسفور( لحاصل الحبوب والذي بلغ × )التراكيب

. هـP2O5كغم  114.84)
-2

.) 

 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في معدل حاصل الحبوب كغم/ هـ9جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 8044 6190 6537 7778 7306 7171 

100 9001 10231 8046 8388 8603 8854 

200 10064 9709 8708 9594 8674 9350 

300 11742 9490 11160 12313 9601 10861 

  8546 9518 8613 8905 9713 المعدل

 

 

 الحاصل البايولوجي:

إختلفت التراكيب الوراثية في معدل الحاصل البايولوجي كغم. هـ       
-2

 241فوق الصنف بحوث ( فقد ت24)جدول  

كغم. هـ 12141معنوياً على بقية األصناف في معدل هذه الصفة إذ بلغ 
-2

في حين إنخفض متوسط هذه الصفة للهجين  

كغم. هـ 21841الفردي شهد بإعطاء أقل وزن للحاصل البايولوجي بلغ 
-2

. إن هذا يعطينا صورة واضحة عن تأثير 

. كذلك يعود سبب الزيادة في وزن المادة الجافة إلى العالقة الطردية بين الوزن تباين التراكيب الوراثية في هذه الصفة

الجاف للنبات والمدة من الزراعة حتى التزهير الذكري واألنثوي والنضج الفسلجي إتفقت هذه النتائج مع كثير من 

 Raymond (1441.)الباحثين ومنهم 

بزيادة مستويات التسميد الفوسفاتي حيث حقق المستوى األعلى كما إن متوسط الحاصل البايولوجي قد إزداد        

. هـP2O5كغم  444)
-2

كغم. هـ 12141( أعلى المعدالت حيث بلغ 
-2

والذي تفوق معنوياً عن باقي مستويات التسميد  

كغم. هـ 21441أوطأ المعدالت إذ بلغ  Controlفي حين أعطى المستوى التسميدي 
-2

صل .وقد تعزى الزيادة في الحا

البايولوجي إلى زيادة تركيز الفسفور وجاهزيته لإلمتصاص من قبل النات بزيادة مستوى اإلضافة فيه إذ إن للفسفور 

القادرة على تزويد النبات بالطاقة، فضالً عن دخوله  ATPدوراً مهماً في تكوين األحماض النووية ومركبات الطاقة 

والتي تعتمد على نشاطها الكثير من العمليات األيضية، كما  NADPو  NADفي تركيب المرافقات األنزيمية مثل 

إن له دور في إنقسام الخاليا ومن ثم في تطور الجذور مما يساعد في إنتشارها وزيادة إمتصاصها للمغديات )النعيمي، 

( 1441( والعزاوي )1441( والدليمي )1444( والموسوي )1444(، وهذا يتفق مع كل من شوقي ومحمد )2444

 لذين حصلوا على زيادة معنوية في الوزن الجاف نتيجة إلضافة الفسفور للنبات.ا

( إلى إن 24ووجد تفاعل معنوي بين مستويات التسميد الفوسفاتي والتراكيب الوراثية للذرة الصفراء. ويشير الجدول )

. هـP2O5كغم  444مع المستوى التسميدي ) 241الصنف التركيبي بحوث 
-2

 15454لمعدالت إذ بلغ ( قد حقق أعلى ا

كغم. هـ
-2

كغم.  24141أوطأ المعدالت للتداخل إذ بلغ  Controlفي حين حقق الهجين شهد مع المستوى التسميدي  

هـ
-2

. 

 

 

V=368.2               P=301.8                P× V =700.7               L.S.D 
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 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في الحاصل البايولوجي11جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 13797 14910 14628 19516 19108 16392 

100 16231 18587 17842 20012 18428 18220 

200 18059 22416 20722 21040 20091 20465 

300 19502 18916 20960 25959 22693 21606 

  20080 21632 18538 18707 16897 المعدل

 

 

 دليل الحصاد:

تمتاز األصناف ذات اإلنتاجية العالية في مقدرتها العالية على اإلستفادة من عوامل النمو المتاحة وتمثيلها ونقلها من     

نسيج ألخر في النبات ومن ثم من المصدر إلى المصب بحسب حالة توازن فعالية هرمونات النمو التي ترفع من قيمة 

 وكفاءة الصنف المزروع. HIاد دليل الحص

( وجود فرقات معنوية بين التراكيب الوراثية في متوسطات دليل الحصاد، لقد تفوق الهجين 22يتبين من الجدول )

أقل معدل  106، في حين اعطى الصنف التركيبي بحوث 51.12الفردي شهد معنوياً في متوسط دليل الحصاد إذ بلغ 

ى ذلك إلى إن إنتاجية الصنف أو الهجين المتميز مرتبطة المكونات الوراثية الفسلجية وقد يعز 41.44لهذه الصفة بلغ 

 DTMوعدد األيام الالزمة للنضج  TDMالناتجة عن معدل نمو المحصول ودليل الحصاد ومجموع المادة الجافة 

Wallace  وYan (2448 وأيده )Tollenaar ( و 1441( و الساهوكي )1441وآخرون )Lee  وTollenaar 

ولمستويات التسميد الفوسفاتي وجود إختالف معنوي بينها في معدل دليل الحصاد إذ حقق المستوى  (.1441)

. هـP2O5كغم  244التسميدي )
-2

( والذي لم يختلف معنوياً عن المستوى 52.44( أعلى معدل لهذه الصفة بلغ )

. هـP2O5كغم  444التسميدي )
-2

. هـP2O5 كغم 144( في حين أعطى المستوى )
-2

. نتائج 44.41( أقل معدل  بلغ 

( حيث أشاروا إلى وجود تأثير معنوي لمستويات التسميد 1422وآخرون ) Faboodiمشابهة ماتوصل اليها 

كما تشير نتائج الجدول نفسه إلى وجود تفاعل معنوي بين التراكيب الوراثية ومستويات التسميد  الفوسفاتي.

. هـP2O5كغم  244هجين الفردي شهد معنوياً عند المستوى التسميدي )الفوسفاتي، إذ يالحظ تفوق ال
-2

( ولكنه لم 

. هـP2O5كغم  444يختلف معنوياً عن المستوى التسميدي )
-2

إنخفاضاً  241( في حين أظهر الصنف التركيبي بحوث 

. هـP2O5كغم  144في دليل الحصاد عند مستوى التسميد )
-2

اف حافظت على غير إن بقية األصن 48.45( بلغ 

 مستوى جيد ومتماثل نسبياً عند مختلف مستويات التسميد.

 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في دليل الحصاد11جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 58.60 41.46 45.09 40.06 38.61 44.76 

100 62.21 55.52 45.07 45.88 48.78 51.49 

200 49.84 43.33 45.32 38.45 43.17 44.02 

300 60.21 50.22 55.68 45.17 42.31 50.72 

  43.22 42.39 47.79 47.63 57.71 المعدل

  V=1044.1              P=1816.6              P× V =2449.7          L.S.D 

  V=2.81               P=3.75                 P× V =5.90                   L.S.D 
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 كفاءة الحاصل:

 ار لتمييز التراكيب الوراثية ذات الحاصل العالي من غيرها.تعد كفاءة الحاصل معي      

( إلى إن التراكيب الوراثية للذرة الصفراء المستخدمة في هذه الدراسة قد إختلفت بصورة معنوية 21يوضح  جدول )

غم/ م 184.44أعلى المعدالت بلغ  5428فيما بينها في هذه الصفة حيث حقق الصنف التركيبي 
1

ف ولكنه لم يختل 

غم/ م 111.44الذي بلغ  5421معنوياً عن الصنف التركيبي 
1
. 

( إن مستويات التسميد الفوسفاتي تأثيراً معنوياً في معدل هذه الصفة إذ حقق المستوى التسميدي 21ويشير جدول )      

غم/ م 411.14/ هـ( أعلى المعدالت بلغ P2O5كغم  444)
1

أ أوط Controlفي حين حقق المستوى التسميدي  

غم/ م 111.44المعدالت بلغ 
1
. 

ووجد تفاعل معنوي بين مستويات التسميد الفوسفاتي والتراكيب الوراثية للذرة الصفراء المستخدمة في هذه       

 415.44/ هـ( أعلى المعدالت بلغ P2O5كغم  444مع المستوى التسميدي ) 5421الدراسة إذ حقق الصنف التركيبي 

غم/ م
1

مع نفس المستوى التسميدي. نتائج مشابهة  Bohooth 106نوياً عن الصنف التركيبي ولكنه لم يختلف مع 

( حيث أشاروا إلى وجود تداخل معنوي بين الهجن المستخدمة ومستويات 1441وآخرون ) Ahmedتوصل اليها 

 الفسفور المختلفة في هذه الصفة.

 

 تي في كفاءة الحاصل( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفا15جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 265.80 185.00 218.70 207.90 259.80 227.40 

100 283.60 310.40 269.00 240.50 292.90 279.30 

200 239.00 288.60 254.50 221.60 287.40 258.20 

300 328.10 268.10 365.30 355.00 296.90 322.70 

  284.30 256.30 276.90 263.00 279.10 المعدل

 

 النسبة المئوية للزيت في الحبوب %:

 1.18حقق أعلى متوسط  للنسبة المئوية للزيت بلغ  106( إن  الصنف التركيبي بحوث 24توضح نتائج جدول )       

( فال توجد بينها فروق معنوية وهذا يؤكد إن هذه الصفة 5428، 5421ألصناف األخرى)الهجين الفردي، شهد، أما ا

 بالعامل الوراثي .

إن التسميد الفوسفاتي أثر معنوياً في متوسط النسبة المئوية للزيت في الحبوب إذ أدى زيادة التسميد الفوسفاتي        

. هـP2O5كغم  444صفة إذ حقق المستوى التسميدي )إلى حصول إرتفاع معنوي في هذه ال
-2

 1.41( أعلى معدل بلغ 

وقد تعزى الزيادة في النسبة المئوية للزيت في الحبوب إلى دور الفسفور في زيادة حاصل الحبوب للنبات وبالتالي 

 (.2488زيادة المحتوى من الزيت. وهذه النتيجة تتفق مع ماأشار اليه أبوضاحي واليونس )

أعلى تداخل للنسبة المئوية  106كذلك كان التفاعل معنوياً في هذه الصفة حيث حقق الصنف التركيبي بحوث      

. هـP2O5كغم  144للزيت في الحبوب مع المستوى التسميدي )
-2

% في حين حقق الصنف التركيبي 8.14( بلغ 

   %.5.14أوطأ المعدالت للتداخل بلغ  Controlمع المستوى التسميدي  5421

 

 

   

  V=14.97               P=7.65                 P× V =27.44                L.S.D 



 صالح واخرون                                                                (1424) , 444-484(: 4) 5 - عيةمجلة الفرات للعلوم الزرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

441 
ISSN 2072-3875 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في النسبة المئوية للزيت في الحبوب%13جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 5.49 5.68 5.24 5.46 5.42 5.46 

100 5.50 5.92 5.61 5.53 5.84 5.68 

200 6.22 6.18 6.87 8.64 6.77 6.94 

300 7.39 6.28 7.32 7.49 6.82 7.06 

  6.21 6.78 6.26 6.01 6.15 المعدل

  

 تركيز الفسفور:

األكثر يزداد تركيز الفسفور في التربة بزيادة مستوى إضافته ويقل مع الزمن نتيجة إلمتصاص النباتات الصيغ      

 (.2411وآخرون ) Brownذوباناً وإلمتزازه وترسيبه 

% يليه الصنف التركيبي 4.14( إن الهجين الفردي شهد حقق أعلى معدل لتركيز الفسفور مقداره 24يبين جدول )

% لكالً منها 4.51% في حين حققت باقي األصناف التركيبية معدالً بلغ 4.54الذي بلغ معدل تركيز الفسفور  5428

 (.1424زى زيادة تركيز الفسفور في الهجين الفردي شهد إلى الطبيعة الوراثية له )التميمي، تع

إن مستويات التسميد الفوسفاتي أثرت بصورة معنوية في معدل تركيز الفسفور، ويعزى السبب في ذلك إلى إن       

ا أدى إلى زيادة الكمية الممتصة من قبل زيادة التسميد الفوسفاتي أدت إلى زيادة الكمية الجاهزة منه في التربة مم

/ هـ( قد حقق أعلى معدل لتركيز الفسفور بلغ P2O5كغم  444نباتات الذرة الصفراء فقد حقق المستوى التسميدي )

 %(.4.51أوطأ المعدالت لتركيز الفسفور بمقدار ) Control%( في حين حقق المستوى التسميدي 4.54)

ستويات التسميد الفوسفاتي والتراكيب الوراثية للذرة الصفراء إذ أعطى الهجين الفردي ووجد تفاعل معنوي بين م      

% يليه 4.11/ هـ( بمقدار P2O5كغم  444شهد أعلى معدل لتركيز الفسفور بلغ بتداخله مع المستوى التسميدي )

 % .4.12الذي حقق معدالً بلغ  5428الصنف التركيبي 

 

 اثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في تركيز الفسفور ( تأثير التراكيب الور14جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 0.60 0.54 0.54 0.54 0.58 0.56 

100 0.62 0.55 0.58 0.55 0.59 0.58 

200 0.64 0.57 0.55 0.56 0.60 0.58 

300 0.66 0.58 0.56 0.57 0.61 0.59 

  0.59 0.56 0.56 0.56 0.63 المعدل

   

 الفسفور الكلي الممتص:  

( ضعف من محتوى محلول التربة وهذا يعني إن إمتصاص 2444 -244إن محتوى النبات من الفسفور يقارب )    

 (.Kirkby ،2481و  Mengelاص حيوي )الفسفور من قبل النبات هو ضد منحدر التركيز أي إمتص

كغم/ هـ   214.81حقق أعلى معدل للفسفور الممتص بلغ  106.ويالحظ من الجدول تفوق  الصنف التركيبي بحوث 

كغم/ هـ في حين حقق الصنف التركيبي  224.15والذي بلغ   5428والذي لم يختلف معنوياً عن الصنف التركيبي 

  V=0.19               P=0.21                 P× V =0.39                  L.S.D 

  V=0.007               P=0.009               P× V =0.015               L.S.D 
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ويعود السبب في ذلك إلى اإلختالفات الوراثية لكل تركيب  كغم/ هـ 244.45ة بلغت أوطأ المعدالت لهذه الصف 5421

 في كفاءته في إمتصاص العنصر.

وإن لمستويات التسميد الفوسفاتي تأثيراًمعنوياُ في معدل الفسفور الكلي الممتص إذ أدت زيادة مستوى التسميد        

/ هـ( أعلى المعدالت إذ P2O5كغم  444حقق المستوى التسميدي ) الفوسفاتي إلى زيادة معدل الفسفور الممتص، إذ 

كغم/ هـ والسبب في  41.41أوطأ المعدالت بلغ  Controlكغم/ هـ في حين حقق المستوى التسميدي  218.21بلغ 

دة ذلك يعزى إلى إن زيادة كمية الفسفور المضاف أدت إلى زيادة الكمية الجاهزة منه في التربة، مما أدى إلى زيا

( وعلي حسين 1442الكمية الممتصة منه من قبل نباتات للذرة الصفراء،تتفق هذه النتائج مع ماأكده الراوي وآخرون )

( في دراستهم لمعرفة تأثير إضافة الفسفور إلى التربة والرش في نمو وجاهزية 1441( والدليمي )1444)

ج إلى إن إضافة الفسفور إلى التربة أعطت زيادة وإمتصاص الفسفور من نباتات الذرة الصفراء وقد أكدت النتائ

 معنوية لجميع المستويات في اإلمتصاص

كان التفاعل معنوي بين مستويات التسميد الفوسفاتي والتراكيب الوراثية للذرة الصفراء إذ تشير البيانات إلى          

/ هـ( بلغ P2O5كغم  444التسميدي )قد حقق أعلى معدالً للتفاعل مع المستوى  241إن الصنف التركيبي بحوث 

والذي لم يختلف معنوياً عنه ولنفس المستوى التسميدي إذ بلغ  5428كغم/ هـ( يلية الصنف التركيبي  241.41)

حيث  Controlأوطأ المعدالت مع المستوى التسميدي  5421كغم/ هـ( في حين سجل الصنف التركيبي  241.14)

السبب في ذلك لإلختالفات الوراثية بين تلك التراكيب في كفاءتها في عملية كغم/ هـ(. ربما يعزى  18.44بلغ )

 األمتصاص.

 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في الفسفور الكلي الممتص12جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 83.21 81.01 78.43 106.00 111.43 92.02 

100 101.76 102.78 104.01 110.80 109.33 105.73 

200 114.98 127.00 113.34 118.52 120.54 118.88 

300 128.05 109.07 118.03 147.97 137.69 128.16 

  119.75 120.82 103.45 104.97 107.00 المعدل

   

 : االستفادةالنسبة المئوية لكفاءة  

تعرف كفاءة اإلستفادة من الفسفور بأنها وزن حاصل الحبوب إلى الفسفور الكلي الممتص في النبات وتزداد معدل     

 كفاءة اإلستفادة من الفسفور عندما يقل مستوى التسميد الفوسفاتي.

لصفة إذ تفوق الهجين الفردي شهد معنوياً في معدل كفاءة ( وجود تأثير معنوي للتراكيب في هذه ا21يبين جدول )

( عندما الحظ تفوق 1444) Hussein( تتفق مع نتائج 42.14اإلستفادة من التسميد الفوسفاتي وحقق معدل مقداره )

في معدل كفاءة اإلستفادة بنسبة زيادة بلغت  Hageen asgroمعنوياً على الصنف  Hageen niagraالصنف 

1.48% 

أثرت مستويات التسميد الفوسفاتي بصورة معنوية في معدل كفاءة اإلستفادة من التسميد الفوسفاتي إذ حقق         

. هـP2O5كغم  244المستوى التسميدي )
-2

والذي لم يختلف معنوياً عن المستوى  88.14( قد حقق أعلى معدل بلغ 

. هـP2O5كغم  444التسميدي )
-2

يعزى السبب في ذلك إلى إن جاهزية الفسفور هي  85.52( الذي أعطى معدالً بلغ 

عماية متداخلة، تسهم فيها معظم تفاعالت اإلمتزاز والترسيب واإلذابة والتحرر، والتي تؤثر في كمية الفسفور الجاهز 

  V=6.10               P=9.60                P× V =13.57                   L.S.D 
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(.علماً إن كمية الفسفور الممتص الكلي يزداد 2484) Barberو  Silberbushفي محلول التربة ومنه إلى النبات 

 ة مستوى الفسفور وكذلك حاصل الحبوب بزياد

( إلى إن 21ووجد تداخل معنوي بين مستويات التسميد الفوسفاتي  والتراكيب الوراثية، ويشير الجدول )           

التراكيب الوراثية المستخدمة في هذه الدراسة على الرغم من إنها حققت زيادة معنوية في معدل كفاءة اإلستفادة من 

وسفاتي بإنخفاض مستوى السماد إال إنها تباينت في نسبة إستجابتها، إذ حقق الصنف التركيبي مها مع التسميد الف

. هـP2O5كغم  244المستوى التسميدي )
-2

في حين حقق الصنف  244.48( أعلى معدل للتفاعل لهذه الصفة بلغ 

 .15.41صفة بلغ أوطأ معدالت التداخل لهذه ال Controlمع المستوى التسميدي  5428التركيبي 

إن الزيادة في معدل مستويات التسميد الفوسفاتي المضاف أدى إلى إنخفاض في اإلستفادة بسبب إن اإلستفادة         

، Black manمن المغذيات تنخفض بشكل متزايد حسب معدل العنصر المضاف. حسب قانون العوامل المحددة )

 (.Liebig ،2844للحد األدنى ) Liebig( وقانون  2445

 

 ( تأثير التراكيب الوراثية ومستويات التسميد الفوسفاتي في كفاءة اإلستفادة11جدول )

 

P  V المعدل 

 2115 111 2115 مها شهد

0 97.10 76.33 83.82 73.71 66.17 79.43 

100 99.32 100.29 77.33 87.41 78.85 88.64 

200 78.30 76.46 77.28 70.88 71.97 74.98 

300 91.69 87.08 94.70 84.32 69.74 85.51 

  71.68 79.08 83.28 85.04 91.60 المعدل

  

  :المصادر

لبحث العلمي . . دليل تغذية النبات . وزارة التعليم العالي وا 2488ابو ضاحي ، يوسف محمد ومؤيد احمد اليونس . 

 جامعة بغداد.

. دور إضافة الفسفور إلى التربة وبالرش في نمو وحاصل الذرة الصفراء. 1424أبو ضاحي وعلي جاسم التميمي. 

 215 -221(: 1) 42مجلة العلوم الزراعية العراقية. 

سالة ماجستير. . دور إضافة ورش الفسفور في حاصل ونوعية حبوب الذرة الصفراء. ر1424التميمي، علي جاسم. 

 كلية الزراعة/ جامعة بغداد. قسم علوم التربة والمياه.

. تأثير إضافة الفسفور إلى التربة والرش في نمو وجاهزية وإمتصاص الفسفور والزنك 1441الدليمي، حسن يوسف. 

 .11-25(: 1) 41والنحاس للذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية. 

. تأثير مستوى وموعد إضافة السماد 1442دي وتركي مفتن سعد ورحيم هادي عبد هللا. الراوي، أحمد عبد الها

( العدد 2الفوسفاتي في حاصل وبعض مكونات الحاصل للذرة الصفراء. مجلة آباء لألبحاث الزراعية. المجلد )

(2.) 

لعالي والبحث العلمي ، . الذرة الصفراء إنتاجها وتحسينها . وزارة التعليم ا 2444الساهوكي ، مدحت مجيد . 

 .جامعة بغداد . طبع بمطابع التعليم العالي . العراق

. )ملحوظة بحثية( . افق جديدة للتنبؤ بعدد الهجن الزوجية من تضريب سالالت 1441الساهوكي ، مدحت مجيد. 

 .211-215:  2. العدد  48باحتماالت متعددة . مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد 

. إستنباط وتقويم إداء 2444، عبد األمير ضايف ومحمد علي حسين الفالحي وخضير عباس سلمان.العيفاري

 .42-41(: 1) 4بعض الهجن الجديدة من الذرة الصفراء. مجلة الزراعة العراقية. )عدد خاص( 

  V=6.01              P=8.14                P× V =12.68                  L.S.D 
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ذرة . تقدير الثبات المظهري  لتراكيب وراثية من ال1444الفالحي ، علي حسين وعبداالمير ضايف مزعل. 

 . 421-445: 4. العدد  42الصفراء. مجلة الزراعة العراقية. مجلد 

. تأثير التداخل بين الفسفور والزنك في 1444المعيني، عبد المجيد تركي وإبراهيم لفته جياد وناهض عبد األمير. 

 14-14(: 2) 4نمو وحاصل الذرة الصفراء. مجلة الزراعة العراقية. 

. االسمدة وخصوبة التربة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة  2444 . النعيمي ، سعدهللا نجم عبدهللا

 الموصل.

. تأثير اضافة اسمدة 1441جاسم ، عبدالرزاق عبداللطيف وعالء عيدان حسن وحامد حسين رجب الجبوري . 

 .18-14( : 5) 44اء. الفسفور والخارصين في امتصاص النتروجين والفسفور والبوتاسيوم لنبات الذرة الصفر

. تأثير الكثافة النباتية على بعض صفات الهجن واألصناف التركيبية مختلفة النضج من 2484ضايف، عبد األمير. 

 .41-41(: 2) 4الذرة الصفراء. مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية. 

البوتاسيوم في حاصل الذرة الصفراء . تأثير التسميد بالفسفور و1444علي، نور الدين شوقي وحسين عزيز محمد. 

 .44-45(: 2. )44وكفاءة إستعمال المياه. مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
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