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 الورقية بالبورون يةاستجابة الذرة الصفراء للسماد البوتاسي والتغذ

 نمارق داود حميد الحديثي                           الدليمي  عبد اهللبشير حمد 
 األنبارمديرية بيئة -وزارة البيئة                                    ألنباراجامعة -كلية الزراعة          

 ةصخالال

 األنبارمحافظة  مركزفي مدينة الرمادي  5135نفذت تجربة حقلية في الموسمين الربيعي والخريفي لعام 
 B7كغم (372و 17.2و 1) ثالث تراكيز من البورون تأثيرطينية غرينية بهدف دراسة  جةمزي في تربة ذات نسجة

( وثالث مستويات من السماد البوتاسي 3.71%B)3BO3Hحامض البوريك  منكتغذية ورقية  أضيفالذي و  3-ـه
تركيبين  حاصل( في نمو و 12%O2K) 4SO2Kكبريتات البوتاسيوم  من سماد 3-7هـK(كغم511و 311و  1)

المنشقة وفق تصميم -المنشقة األلواحنفذت التجربة بنظام  (3117وبحوث 2135وراثيين من الذرة الصفراء )اباء
 :باآلتيالقطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات، وتلخصت النتائج 

معنويا في عدد حبوب العرنوص وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي ودليل  2135تفوق التركيب الوراثي اباء 
على التوالي مقارنة  %1713و 35715و .3174و 33712الحصاد وبنسبة زيادة بلغت وكمعدل لموسمي التجربة 

معنويًا في  3-7هـKكغم 511تفوق المستوى وقد  7الذي تفوق في المساحة الورقية 113 بالتركيب الوراثي بحوث
المساحة الورقية وعدد الحبوب بالعرنوص وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي ودليل الحصاد وبنسبة زيادة بلغت 

اقل  أعطتقياسًا بمعاملة المقارنة التي  %31755و .1471و 2.753و 157.2و 357.1وكمعدل للموسمين 
( زيادة معنوية في 3-7هـBكغم372ركيز العالي للبورون)التغذية الورقية بالت أعطت معدل لتلك الصفات وعلى التوالي7

( B0بينما بلغ في معاملة المقارنة ) 3-طن7هـ 35,11و 31715جميع الصفات المدروسة وبلغ حاصلها من الحبوب 
  7وللموسمين على التوالي 3-طن7هـ 751.و 1715

 والبورون للبوتاسيوم العالي المستوى مع 2135اباء الوراثي للتركيب الثالثي التداخل أعطى 
الحبوب  وحاصل بالعرنوص الحبوب ولعدد الورقية للمساحة معنوي معدل اعلى 3-7 هـ(BكغمK + 1.5كغم511)

 على الموسمين كال في %21715و 21755الحصاد  ودليل البايولوجي والحاصل 3-هـ7طن 317.5و75153
المغذيات فحقق معدال  إلضافةاستجابة  األكثركان  2135التركيب الوراثي اباء إننستنتج من هذه الدراسة  التوالي7

 الموسمين7وفي كال منها عاليًا للصفات المدروسة والسيما عند المستويات العالية 

Response of Maize to Potassium fertilizer and Boron leaves nutrition 

B. H. A. AL-Dulami                                                  N. D. H. AL-Hadethi 

             College of Agric. /Al-Anbar Univ.                                     Environment minstery 

Summary 

The field experiment was carried out in the spring and autumn season of 2012 in 

the city of Ramadi , Anbar province in  loam clay silty soil texture in order to study the 

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني *
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effects of three concentrations of boron (0, 0.75, 1.5) KgB.ha-1 was added as foliar 

application in the form of boric acid H3BO3(17.4%B) and three levels of potassium 

fertilizer (0, 100, 200) KgK.ha-1 of potassium sulfate K2SO4 (45%K) as its source in the 

growth and productivity of two genotypes of maize (IPA 5018  and Bohoth 106). The 

experiment split-split plot with R.C.B.D. design was used with three replications. 

The results of this study were: 

The IPA genotype had significant superior in grains number per ear, grains 

yield, biological yield and harvest index, the increase percentage as average of two 

season was 11.35, 14.97, 12.02 and 4.41% respectively compared to Bohoth genotype, 

which was superior in leaf area. The highest Level of potassium (200KgK.ha-1) had 

significant superior in leaf area, number of grains per ear, grains yield, biological yield 

and harvest index, the increase percentage as average of two season were 12.74, 48.75, 

57.81, 39.67 and 14.28% compared to control treatment, which gave the lowest mean 

for this characters respectively. 

Foliar application with high concentration of boron (1.5Kg B.ha-1) gave 

significant increase in all studied characters. The grain yield at this concentration  was 

10.32 and 12.43 ton.ha-1 compared to control treatment (6.48 , 7.86) ton.ha-1 of the two 

seasons respectively .The triple interaction of IPA genotype with highest level of both 

fertilizers (200Kg K+1.5Kg B).ha-1 gave the highest average of leaf area , grains number 

per ear , grains yield (12.80 , 14.72) ton . ha-1, biological yield and harvest index (56.82 

, 56.42)% in both seasons respectively. It can be concluded that the IPA5018 genotype 

was more responsive for application of nutrients as it gave highest average for studied 

characteristics especially in high levels in both seasons. 

 المقدمة 

بعد محصولي الحنطة والرز من حيث المساحة  الثالثةالمرتبة  L.   Zea maysتحتل الذرة الصفراء
فضاًل عن  ،في تركيبة عليقة الدواجن المركزة والحيواناتو تدخل حبوبها في صناعة المعجنات و  ،واإلنتاجالمزروعة 

وهيدرات والمواد في الدول الفقيرة لما تحتويه من نسبة عالية من البروتينات والكرب لإلنسانتستعمل كغذاء  إنها
أهمية هذا المحصول إال أن إنتاجيته  وعلى الرغم من7 (5الفيتامينات ) بعض ، وكذلك احتوائها علىوالزيت المعدنية

 3-ـه7طن 2.500إذ بلغ معدل إنتاجيته في العراق  ،العالمي باإلنتاجمتدنيًا مقارنة بوحدة المساحة في العراق ال زال 
7 إن النقص الكبير في (11) 3-طن7هـ 4.47( أما معدل إنتاجيته عالميًا ولنفس العام فقد بلغ 31) 5111لعام 

7 إن التركيب الوراثي ذو اإلنتاجية العالية لمية وتطبيقية لمعالجة هذا النقصمعدل اإلنتاجية يتطلب إجراء دراسات ع
درجة استجابتها  الحاصل وفيفي صفات النمو و إذ تختلف التراكيب الوراثية كثيرًا  الدراسات،يأتي في مقدمة هذه 

 إلىلعمليات خدمة التربة والمحصول وفي قدرتها الوراثية والفسلجية لتحويل منتجات عملية التمثيل الضوئي 
 7س على كمية الحاصل بوحدة المساحةوهذا ينعك االقتصاديالحاصل 

نتاجية النبات من خالل عمله على  بان وجد وقد  للتسميد بعنصر البوتاسيوم دورًا مهمًا في زيادة نمو وا 
إنزيمًا وفي فتح وغلق الثغور وتنظيم الجهد االزموزي للخاليا النباتية وزيادة نفاذيتها والمساهمة  51تنشيط أكثر من 

 51النباتية ) واألمراضالنبات لالضطجاع  في عملية التمثيل الضوئي وانتقال نواتجه وانقسام الخاليا ومقاومة
نباتات ين أداء النبات ورفع إنتاجيته رغم حاجة الس7 أيضًا تعد التغذية الورقية بعنصر البورون مهمة في تح(15و

العالي لعنصر البورون وال سيما في  االحتياجإال إن الذرة الصفراء تعد من المحاصيل ذات  ،بكميات قليلة نسبياً  اليه
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7 وأن تأثيره أصبح واضحًا في تسهيل (11تكون أكثر فترة حساسة لنقص هذا العنصر )التي حلة التكاثرية و المر 
في النبات وخصوصًا في المرحلة التكاثرية للنبات التي تؤدي  احتياجهامناطق  إلى األوراقحركة الكربوهيدرات من 

لتحديد أفضل تركيب وراثي وأفضل مستوى من  7 تهدف هذه الدراسة(51زيادة نسبة الخصب وتكوين الحبوب ) إلى
 المساحة7أعلى إنتاجية بوحدة ب مقرونةالسماد البوتاسي والتغذية الورقية بالبورون 

 المواد وطرائق العمل 

م في حقل أحد المزارعين في مدينة 5135نفذت تجربة حقلية في الموسمين الربيعي والخريفي لعام 
وبحوث  2135ُأستخدم في التجربة تركيبين وراثيين من الذرة الصفراء وهما إباء  األنبار7الرمادي مركز محافظة 

ومصدرهما الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية وكذلك أستخدم ثالثة مستويات من السماد البوتاسي وهي  311
د التربة بع إلى( والتي أضيفت 12%O2K) 4SO2Kعلى شكل كبريتات البوتاسيوم  3-هـk7كغم  511و  311و  1

على  3-7هـ Bكغم  372و  17.2و  1ثالثة تراكيز من البورون وهي  استخدمت، كما تكامل اإلنبات وبطريقة التلقيم
ري للنبات قبل غروب الشمس حتى البلل ضًا على المجموع الخش( ر 17.4% p) 3Op3Hشكل حامض البوريك 
عند بداية  األولى ،وبواقع رشتين خالل موسم النمولتر  32مرشة ظهرية سعة  وباستخدامالتام ألوراق النبات 

ت معاملة المقارنة فقد تم رشها بالماء فقط 7 تم أما ،د بداية تكوين الحبوب في العرنوصالتزهير الذكري والثانية عن
لتر ماء لتقليل الشد السطحي للماء  311لكل  1سم 32( لمحلول الرش وبمقدار إضافة المادة الناشرة )الزاهي

 7وضمان البلل التام ألوراق النبات

 ،م( X 1 5) أبعادهاوحدات تجريبية  إلىحرثت أرض التجربة ثم نعمت وسويت وبعد ذلك قسمت  
ة ( والمساف53سم ) 21م والمسافة بين خط وآخر  1طول الخط الواحد  خطوط،الوحدة التجريبية على أربعة  احتوت

م بين وحدة  7372 تركت مسافة 3-هـ7نبات 51111والتي تماثل كثافة نباتية مقدارها  ،سم 52بين جورة وأخرى 
التجربة قبل  أخذت عينات عشوائية من ارض التجريبية7األسمدة بين الوحدات  انتقاللضمان عدم  تجريبيه وأخرى

وبعد ذلك أضيف  (،3 )جدول( سم لتقدير بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لها 11 – 1الزراعة وعلى عمق )
 51على شكل سوبر فوسفات ثالثي ) 3-هـ P7كغم  311السماد الفوسفاتي خلطًا مع التربة دفعة واحدة وبمستوى 

% P كغم  511( وأضيف السماد النتروجيني وبمستوىNعلى شكل يوريا  3-7 هـ(11 % Nوعلى أرب ) عة دفعات
والثالثة عند بداية التزهير والدفعة الرابعة  األولىيوم من الدفعة  53مباشرة والثانية بعد  اإلنباتاألولى بعد  ،متساوية

 7(.عند بدء تكوين الحبوب في العرنوص )

المنشقة وبثالث  –شقة نأستخدم في تنفيذ التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بترتيب األلواح الم 
 احتلتإذ وضعت التراكيب الوراثية في األلواح الرئيسة ومستويات البوتاسيوم في المعامالت الثانوية فيما  مكررات،

 7اكيز البورون القطع تحت الثانويةتر 

( 3للموسم الخريفي ) 5135 – . – 51للموسم الربيعي وفي  5135 – 1 – 51زرعت التجربة في  
عشبت أرض  النبات7وحالة  التربة على رطوبة اعتماداً وبعد الزراعة مباشرة تم ري التجربة ثم كرر الري دوريا 
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مبيد الديازينون  باستخدام( Sesamia creticaار ساق الذرة )حفالتجربة مرتين خالل موسم النمو وتمت مكافحة 
7 وخالل فترة نمو المحصول وبالتحديد بعد عشرة أيام من (33) 3-كغم7 هـ 1وبمقدار  فعالة(مادة  % 31المحبب )

( وكمعدل لعشرة نباتات أخذت عشوائيًا من 3-7 نبات5المساحة الورقية )دسم احتسابالرشة األخيرة للبورون تم 
 التالية7الخطين الوسطيين لكل وحدة تجريبية ووفق المعادلة 

 X 17.2 (5. ) 5العلوي (الورقة تحت ورقة العرنوص  )طولالمساحة الورقية = 

من الخطوط الوسطية المحروسة  اً دت عشرة نباتات عشوائيحصالنضج التام  إلىوعند وصول المحصول 
عدد الحبوب بالعرنوص وكمعدل لعدد الحبوب  احتسابعرانيصها وبعد ذلك تم  تولكل وحدة تجريبية ثم أخذ

وزن حبوب عرانيص النباتات العشرة استخرج حاصل  ومن خالل7 عرانيص النباتات العشرة المحصودةالموجودة في 
( 3-)طن7هـلحساب حاصل الحبوب بوحدة المساحة (3-نبات7هـ 51111النبات الواحد ثم ضرب في الكثافة النباتية )

كاالتي ( 3-( وكذلك حسب الحاصل البايولوجي )طن7 هـ11و 5) % 3272أن عدل الوزن على أساس رطوبة  بعد
                     الكثافة النباتية في وحدة المساحة Xالوزن الجاف للنبات الواحد + وزن الحبوب للنبات الواحد )
 التالية:حسب دليل الحصاد وفق المعادلة  (7 كذلك3-طن7هـ)إلى ثم حول الوزن  (3-هـ نبات7 51111)

 x 311 (5)(( 1-ه )طن7البيولوجي الحاصل  \( 1-ه دليل الحصاد = حاصل الحبوب ))طن7

بيانات الصفات المدروسة إحصائيًا وفق التصميم المستخدم في التجربة  حللت التحليل اإلحصائي:
( L.S.Dتم استعمال اختبار أقل فرق معنوي)و الموضوع بالحاسبة اإللكترونية  (Genstat -15وباستخدام برنامج )

7 كما تم حساب قيم معامل االرتباط البسيط (1) % 2احتمال لتمييز المتوسطات المختلفة إحصائيًا عند مستوى 
 اإللكترونية7الموضوع بالحاسبة  SPSSبين الصفات المدروسة وفق برنامج 

 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة التجربة قبل الزراعة 1جدول

PH Ece 
1-ds.m 

البوتاسيوم 

 الجاهز

PPm 

 

الفسفور 

 الجاهز

PPm 

النترات 

الذائبة 

PPm 

 الكلس

)%( 

 الجبس

)%( 

المادة 

 العضوية

)%( 

 مفصوالت التربة

 تربة( 1-)غم.كغم

 النسجة

 غرين طين رمل

مزيجة طينية  242 33. 2. .439 .33 5.32 .4.3 .33 4.1 53.2 7..3

 غرينية

 األنبار.جامعة -كلية الزراعة التربة،تم تحليل تربة التجربة في مختبرات قسم 

 النتائج والمناقشة

 التركيب الوراثي والبوتاسيوم والبورون في الصفات المدروسة تأثير

 التركيب الوراثي تأثير

قد تفوق معنويًا في المساحة الورقية في  311إن التركيب الوراثي بحوث  5يتضح من الجدول      
عن  % 7.4.و  1715زيادة بلغت  وبنسبة 3-7 نبات5دسم (12713و 11715)الموسمين الربيعي والخريفي 
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وللموسمين  3-7 نبات5دسم 11715و  15735الذي أعطى مساحة ورقية أقل بلغت  2135الوراثي أباء  التركيب
النبات وهذا ربما  ارتفاعتفوقه في  إلىفي هذه الصفة ربما يعود  األولإن تفوق التركيب الوراثي  التوالي7على 
7 جاءت هذه النتيجة متفقة بدورها في زيادة المساحة الورقية انعكستفي النبات والتي  األوراقفي زيادة عدد  انعكس

 35و 5معنوية في المساحة الورقية بين التراكيب الوراثية للذرة الصفراء ) اختالفاتمع ما جاء به آخرون وجدوا 
 7 (13و 35و

التراكيب الوراثية ومستويات البوتاسيوم وتراكيز البورون في الصفات المدروسة ولموسمي التجربة  تأثير 2 جدول
  2112الربيعي والخريفي لعام 

 
المساحة الورقية  

 (1-.نبات2)دسم

عدد الحبوب 

 بالعرنوص

حاصل 

 (1-الحبوب)طن.هـ

الحاصل البايولوجي 

 (1-)طن.هـ
 دليل الحصاد )%(

 الخريفية الربيعية الخريفية الربيعية الخريفية الربيعية الخريفية الربيعية الخريفية الربيعية

 التراكيب الوراثية

 2..01 06.37 .21.0 13.00 0..16 10.. ..0.6 010.6 06.06 22.12 2943آباء 

 67..2 71..2 21..1 10.36 06.. 3.61 027.6 206.2 00.21 22.06 491بحوث 

 6.22 6.20 6.72 1.06 6.36 6.02 12.61 2.62 2.20 6.23 %2عند مستوى  .L.S.Dقيم 

 (4-3هـK)كغم مستويات البوتاسيوم

9 7..06 0..62 762.. 222.. 0.02 3.0. 17.66 10.0. 20.00 20.62 

499 22.17 07.63 066.6 0.2.1 6.66 16..2 13.1. 21.26 06.62 02.20 

599 20.06 00.22 000.2 000.6 16.17 12.76 1..62 27.00 02.00 07.10 

 6.17 6.16 6.20 6.26 6.73 .6.7 6.02 2.67 1.62 2.03 %2عند مستوى  .L.S.Dقيم 

 (4-3هـBتراكيز البورون )كغم

9 7..02 06.6 766.. 220.0 0.26 3.60 17.61 13.12 20.26 23.22 

9322 22.02 02.22 260.. 036.. 6.00 16.00 10..0 26.36 06.10 06.27 

432 20.12 02..6 062.0 030.0 16.72 12.22 1..20 27.61 07.21 07.06 

 6.11 6.13 6.22 6.21 6.70 6.26 3.23 7.02 .1.1 2.76 %2عند مستوى  .L.S.Dقيم 

 
بالنسبة لصفات عدد الحبوب بالعرنوص وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي ودليل الحصاد فقد  أما

في الموسمين الربيعي والخريفي  311معنويًا على التركيب الوراثي بحوث  2135تفوق فيها التركيب الوراثي آباء
 %337.2و 35715للصفة الثانية و %31735و 3.731و األولىللصفة  %5711و 31715وبنسبة زيادة بلغت 

 7وللموسمين على التوالي األخيرةة للصف%2741و 5755للصفة الثالثة و
مقدرته الوراثية العالية لالستفادة من  إلىفي هذه الصفات قد يرجع  2135تفوق التركيب الوراثي آباء  إن 

التمثيل الضوئي في الجزء الخضري لزيادة نسبة الخصب  ومنتجات عملية األخرىالعناصر الغذائية وعوامل النمو 
تفوق هذا  إنكما  الحبوب،في حاصله من  إيجاباً ومن ثم زيادة عدد الحبوب بالعرنوص والتي انعكست  األزهارفي 

هذه الصفات ترتبط  إنويؤكد ذلك  الذكر، أنفةتفوقه في الصفتين  إلىالصنف في الحاصل البايولوجي جاء نتيجة 
وجدت  أخرى7 اتفقت هذه النتائج مع نتائج بحوث (3موجبة عالية المعنوية )الملحقبينها بعالقات ارتباط فيما 

 (117و 55و 34و 31و 31اختالفًا معنويًا بين التراكيب الوراثية في تلك الصفات )
 البوتاسيوم تأثير

 إضافةوجود زيادة معنوية في قيم جميع الصفات المدروسة مع زيادة مستوى  5يتضح من الجدول 
وقد  3-7هـKكغم 511و 311البوتاسيوم باستثناء المساحة الورقية حيث لم تكن االختالفات معنوية بين المستويين 



 ISSN: 1992-7479                                                     5132، 3العدد  31للعلوم الزراعية مجلد  األنبارمجلة 
 

312 
 

لصفة  %4715و 3.745( اعلى معدل لتلك الصفات وبنسبة زيادة بلغت 3-7هــKكغم 511)األخيرحقق المستوى 
لصفة حاصل  %24742و .2271لصفة عدد الحبوب بالعرنوص و %.1471و 1.743المساحة الورقية و

لدليل الحصاد قياسًا بمعاملة  %32711و .3171للحاصل البايولوجي و %13731و .1.74الحبوب و
زيادة المساحة  أن7 ليين الربيعي والخريفي على التوااقل معدل لتلك الصفات وللموسم أعطت( التي 1Kالمقارنة)
هذا العنصر يسهم في زيادة انقسام واستطالة خاليا الورقة من خالل تنظيم  أن إلىالبوتاسيوم يرجع  بإضافةالورقية 

زيادة الضغط االنتفاخي للخلية ومن ثم زيادة المساحة الورقية  إلىالجهد االزموزي للخلية النباتية الذي بدوره يؤدي 
صفة ساهمت في زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي في النبات فضاًل عن دور البوتاسيوم ( وان زيادة هذه ال4)

( والذي ينعكس في زيادة نسبة الخصب فيها األزهارمواقع النشوء الجديدة في النبات ) إلىفي نقل هذه المنتجات 
 ومن ثم زيادة عدد الحبوب في العرنوص7

يجهزها بنواتج  أنت يستطيع عقد ونضج الحبوب التي يمكن النبا أن إلى( 51) أشاروفي هذا السياق 
هذه النتيجة عالقة االرتباط الموجبة عالية المعنوية لعدد حبوب العرنوص مع  أكدتكما  فقط،التمثيل الضوئي 

العنصر  لتأثيروان الزيادة المتحققة في حاصل الحبوب بزيادة مستوى البوتاسيوم جاءت انعكاسًا  الورقية،المساحة 
العنصر في زيادة المساحة  تأثير أن، كما العرنوص وزيادة قيمة دليل الحصادالمعنوي في زيادة عدد الحبوب ب
جميع  أن( يتبين 73 ومن خالل نتائج الملحق )في زيادة الحاصل البايولوجي إيجاباً الورقية وحاصل الحبوب انعكس 

جاءت هذه النتائج متماشية مع نتائج  بينها7ة المعنوية فيما الصفات المدروسة ترتبط بعالقة ارتباط موجبة عالي
 .3و 31و 1و 2و 1البوتاسيوم في زيادة قيم الصفات المدروسة ) إلضافةالمعنوي  التأثيربينت  أخرىبحوث 

 (527و

 تأثير البورون 

البورون  إضافةهناك زيادة معنوية في قيم جميع الصفات المدروسة مع زيادة مستوى  5يتبين من الجدول
في كال  3-7هـBكغم 372و 17.2المساحة الورقية التي لم يكن فيها فروقات معنوية بين المستويين  باستثناء

 31715( اعلى معدل لتلك الصفات وبنسبة زيادة بلغت 3-7هـBكغم 372) األخيرالموسمين وقد حقق المستوى 
 %25715و 24751ب العرنوص ولصفة عدد حبو  %23715و 25741لصفة المساحة الورقية و  %5731و

لصفة دليل الحصاد قياسًا %31711و 31743لصفة الحاصل البايولوجي و %15743و 14711لحاصل الحبوب و
دور  إناقل القيم لتلك الصفات وللموسمين الربيعي والخريفي على التوالي7  أعطت( التي B0بمعاملة المقارنة )

مواقع  إلىعنصر البورون في زيادة انقسام الخاليا واستطالتها وكذلك دوره في تسهيل انتقال نواتج التمثيل الكاربوني 
الناشئة بمتطلباتها من الغذاء  األزهارانعكست في زيادة المساحة الورقية للنبات والتي بدورها جهزت  األوراقنشوء 

حبوب اللقاح ونمو  إنبات عن دور البورون الكبير في زيادة نسبة المصنع ليزيد من نسبة الخصب فيها فضالً 
 7 لتالي زيادة عدد الحبوب بالعرنوصالبويضات وبا إجهاضاللقاحية وتقليل نسبة  األنبوبة

يجهزها بنواتج  أنالنبات يستطيع عقد ونضج الحبوب التي يمكن  أن إلى( 51) أشاروفي هذا السياق 
المعنوي في  لتأثيرهة المتحققة في حاصل الحبوب بزيادة مستوى البورون جاءت انعكاسًا ، وان الزيادالتمثيل فقط

البورون في زيادة المساحة  تأثير إن، كما ص وقيمة دليل الحصادزيادة المساحة الورقية وعدد الحبوب بالعرنو 
ة قيمة دليل الحصاد فقد زياد أمافي زيادة الحاصل البايولوجي  إيجابيةالورقية وحاصل الحبوب انعكس بصورة 

هذه النتائج وجود عالقات ارتباط موجبة عالية  أكدتوقد  المساحة7جاءت نتيجة لزيادة حاصل الحبوب بوحدة 
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7 وهذه النتائج المتحصل عليها ولجميع الصفات (3مدروسة ولكال الموسمين )الملحقالمعنوية بين جميع الصفات ال
 54و 51و 55و 32و 5المعنوي للبورون في تلك الصفات ) التأثيربينت  أخرىآنفة الذكر متفقة مع نتائج بحوث 

 (117و

 المدروسة الصفات في البورون وتراكيز البوتاسيوم ومستويات الوراثية التراكيب بين الثنائية التداخالت تأثير

معنويًا لجميع تاسيوم كان ( إن تأثير التداخل بين التركيب الوراثي ومستويات البو 1يتضح من الجدول ) 
إذ نجد هناك زيادة في المساحة الورقية وعدد حبوب العرنوص وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي  ،الصفات

وكانت االستجابة أكثر وضوحًا في التركيب  الوراثيين،ودليل الحصاد مع زيادة مستويات البوتاسيوم ولكال التركيبين 
لهذه الصفة عند تسميدها  لإذ أعطت نباتاته أعلى معد ورقية،البالنسبة لصفة المساحة  311الوراثي بحوث 

في موسمي التجربة  3-7 نبات5دسم 1.7.1و  1.711والذي بلغ  (3-7هـKكغم  511)بالمستوى العالي للبوتاسيوم 
 15721أدنى معدل بلغ  2135لتركيب الوراثي أباء لحين أعطت نباتات المقارنة  التوالي فيالربيعي والخريفي على 

 7واليوللموسمين على الت 3-7 نبات5دسم  .2.71و

كثر إلضافة البوتاسيوم أ 2135التركيب الوراثي أباء  استجابةكانت ف األخرىأما بالنسبة للصفات 
حيث أعطى هذا  ،فات مع زيادة مستويات البوتاسيومهناك زيادة معنوية في قيم هذه الص اوكما أسلفن، وضوحاً 

وبنسب زيادة عن معاملة المقارنة ( 3-7هـKكغم  511)التركيب أعلى القيم لها عند المستوى العالي للبوتاسيوم 
لصفة عدد حبوب العرنوص  % 24721و  5731.التي أعطت أقل القيم لها بلغت  311للتركيب الوراثي بحوث 

و  3.715للحاصل البايولوجي و  % 2.711و  217.1لصفة حاصل الحبوب و  % 7.5..و  51715و 
 استجابةإن  إلىلدليل الحصاد وللموسمين على التوالي 7 إن معنوية التداخل للصفات آنفة الذكر تشير  % 35721

التركيبين الوراثيين تحت تأثير مستويات البوتاسيوم المختلفة لم يكن واحدًا بسبب تباينها الوراثي ، ولهذا نجد إن 
 والستغاللالسماد البوتاسي  الستخدامقدراته الفسلجية والوراثية بكفاءة عالية  استغلقد  2135أباء  التركيب الوراثي

مادة جافة  إلىعوامل البيئة المحيطة لخدمة عملية التمثيل الضوئي ومن ثم تحويل منتجات عملية التمثيل الضوئي 
إيجابًا في إعطاء أعلى المعدالت لمعظم الصفات المدروسة وهذا ربما ناجم عن طريق قدرته في  انعكستالتي 

معظم  إلىالتحوير بزاوية أوراقه مع الساق لتؤمن له الحصول على التهوية الجيدة ووصول الضوء بشكل مناسب 
 7 النبات أوراق

ي جميع الصفات لوراثيين وتراكيز البورون فالتأثير المعنوي للتداخل بين التركيبين ا إلى 1الجدول  شيري
ها تحت تأثير مستويات كما سلك التركيبين الوراثيين تحت تأثير مستويات البورون نفس سلوك ،الجدولالمؤشرة في 
المساحة الورقية معنويًا ولكال التركيبين الوراثيين مع زيادة مستويات البورون ولكن الزيادة  ازدادت7 إذ البوتاسيوم

 3-ـ7هBكغم  372الذي سجل أعلى معدل لها عند المستوى  311أكثر وضوحًا في التركيب الوراثي بحوث  كانت
المغذى بنفس  2135ولم يختلف معنويًا عن التركيب الوراثي أباء  3-7 نبات5دسم 1.755و 1.715والذي بلغ 

 15725)كان معنويًا في الموسم الخريفي  االختالفغير إن  (3-7 نبات5دسم 12753)المستوى في الموسم الربيعي 
 1.751والذي بلغ  2135أما أقل معدل فقد حصل في نباتات المقارنة للتركيب الوراثي أباء  7(3-7 نبات5دسم
فقد تفوق فيها التركيب  األخرى7 أما الصفات ين الربيعي والخريفي على التواليوللموسم 3-7 نبات5دسم 2.725و

وبزيادة  األخرىمقارنًة بمعامالت التداخل ( 3-7هـBكغم  372)مغذى بالمستوى العالي للبورون ال 2135الوراثي أباء 
 1735. هاالتي أعطت أقل معدل لهذه الصفات بلغت نسب 311معنوية عن نباتات المقارنة للتركيب الوراثي بحوث 
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 21715و  .2.71لصفة حاصل الحبوب و  % 51722و  52752لصفة عدد حبوب العرنوص و  % 3711.و 
ين الربيعي والخريفي وللموسم % 51711و  35711للحاصل البايولوجي فيما بلغت نسبة الزيادة لدليل الحصاد  %

 7على التوالي

لمؤشرة في الجدول ولكال امعنوية تداخل البوتاسيوم مع البورون في جميع الصفات  1 يتبين من الجدول
حيث أعطت النباتات  ،7 كما يتبين وجود زيادة في قيم هذه الصفات مع زيادة مستوى إضافة العنصرين الموسمين

 أعلى متوسط معنوي لتلك الصفات 3-7هـBكغم  372ذات التغذية بالتركيز  3-7هـKكغم  511المسمدة بالمستوى 
( التي أعطت أقل  K0B0)  لكال العنصرين عن معاملة المقارنةمعنوية زيادة وب األخرىمقارنة بمعامالت التداخل 

لصفة  % .35271و  3517.1لصفة المساحة الورقية و  % 51714و  14714 القيم لتلك الصفات بلغت نسبها
للحاصل  % 311711و  .5572لصفة حاصل الحبوب و  % 31.735و  3117.1عدد حبوب العرنوص و 

لصفة دليل الحصاد وللموسمين الربيعي والخريفي على التوالي 7 إن معنوية  % 11724و  54743البايولوجي و 
في زيادة تلك  انعكسحصول توازن غذائي جيد بين عنصري البوتاسيوم والبورون والذي  إلىتعود هذه التداخالت 

لهما دور واضح في تسهيل خاليا الورقة وكذلك  واستطالةانقسام إذ إن العنصرين لهما دور في زيادة  الصفات،
مواقع نشوء األوراق واألزهار ليزيد من عدد األوراق التي تنعكس في زيادة  إلىنواتج التمثيل الضوئي  انتقال

التي  وامتالئهاالمساحة الورقية وكذلك زيادة نسبة الخصب في األزهار التي تنعكس في زيادة عدد حبوب العرنوص 
  7الحاصل البايولوجي ودليل الحصادزيادة دة المساحة ومن ثم تنعكس في زيادة حاصل الحبوب بوح

 تأثير التداخل الثالثي بين التراكيب الوراثية ومستويات البوتاسيوم وتراكيز البورون في الصفات المدروسة

( وكذلك 1في الجدول ) المؤشرهفي الصفات  بمعنويتهسلك التداخل الثالثي نفس سلوك التداخالت الثنائية 
إذ حصلت زيادة في المساحة الورقية ولكال التركيبين الوراثيين مع زيادة مستويات البوتاسيوم  ،النتائج اتجاهفي 

الذي أعطى أعلى  311والبورون ولكال الموسمين ولكن الزيادة كانت أكثر وضوحًا في التركيب الوراثي بحوث 
والذي  3-(7 هـBكغم  K + 372كغم 511)نصرين متوسط للمساحة الورقية عند تسميده بالمستوى العالي لكال الع

المسمد بنفس  2135عن التركيب الوراثي أباء  % 1و 5وبنسبة زيادة بلغت  3-7 نبات5دسم 15751و 15734بلغ 
قياسًا بنباتات التركيب الوراثي أباء  % 11711و 21712 إلىالمستوى من العنصرين غير إن الزيادة وصلت 

للموسمين  5دسم 23731و 13731أعطت أقل معدل للصفة بلغ كال العنصرين والتي بغير المسمدة  2135
 7يفي على التواليالربيعي والخر 

قيمها مع زيادة مستوى إضافة  ازدادتفإنها أيضًا  1أما بالنسبة لبقية الصفات المؤشرة في الجدول 
الذي  2135العنصرين ولكال التركيبين الوراثيين ولكن الزيادة هنا كانت أكثر وضوحًا في التركيب الوراثي أباء 

مع التغذية الورقية ( 3-هـ K7كغم  511)سجل أعلى معدل لتلك الصفات عند تسميده بالمستوى العالي للبوتاسيوم 
المسمد بنفس  311وبفارق معنوي عن التركيب الوراثي بحوث ( 3-هـ B7كغم  372)بالتركيز العالي للبورون 

 %31735و 51715ولصفة عدد الحبوب بالعرنوص  % 1715و 35713المستوى من كال العنصرين بلغت نسبته 
لصفة دليل  % 5755و  752.لصفة الحاصل البايولوجي و  % 557.1و  31711لصفة حاصل الحبوب و

 ي7مين الربيعي والخريفي على التوالالحصاد وللموس
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 31273وصفة عدد الحبوب بالعرنوص ل % 41725و 41711 إلىالزيادة  وصلتفي حين 
 % 557.3و 55722ولصفة الحاصل البايولوجي  % 37.2.و 15714ولصفة حاصل الحبوب  %333714و

كال العنصرين والتي سجلت أقل بغير المسمدة  311لصفة دليل الحصاد قياسًا بنباتات التركيب الوراثي بحوث 
إن معنوية التداخل الثالثي في هذه الصفات تبين  7ين الربيعي والخريفي على التواليالقيم لتلك الصفات وللموسم

في  فانعكسفي المستويات العالية منهما وخصوصًا حصول توازن غذائي جيد بين عنصري البوتاسيوم والبورون 
هذه العناصر لخدمة  استغاللالعالية في  2135كفاءة التركيب الوراثي أباء  ىإلزيادة قيم هذه الصفات فضاًل 

الحبوب الناشئة ليزيد من نسبة العقد فيها وعدم إجهاضها وكذلك زيادة وزن هذه  إلىنواتجه  والنتقالالتمثيل الضوئي 
 7في زيادة الحاصل الكلي للحبوب ستانعكالحبوب التي 

في الصفات  البورون(تراكيز  البوتاسيوم،مستويات  الوراثية،التداخالت الثنائية بين )التراكيب  تأثير 3جدول 
 .2112المدروسة ولموسمي التجربة الربيعي والخريفي لعام 

المساحة الورقية  

 (1-.نبات2)دسم

عدد الحبوب 

 بالعرنوص

حاصل 

 (1-الحبوب)طن.هـ

الحاصل البايولوجي 

 (1-)طن.هـ

 (%دليل الحصاد )

 خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي
 مستويات البوتاسيوم× التراكيب الوراثية 

آباء 

8105 
2 22.22 22.22 212.2 222.1 2.12 2.2 12.22 12.12 22.22 22.22 

122 23.22 21.23 232.3 233.2 2.22 11.22 12.22 33.22 21.2 22.32 

322 22.22 22.12 222.2 222.2 11.22 12.13 32.33 32.22 22.21 22.12 

بحوث 

011 
2 22.22 23.33 222.2 222.2 2.23 2.22 13.22 12.31 22.22 22.22 

122 22.21 22.23 222.2 221.22 2.32 12.12 12.22 32.22 22.22 22.32 

322 22.22 22.22 232.2 222.2 2.33 11.22 12.22 31.22 21.22 23.12 

عند  .L.S.Dقيم 

 %8مستوى 

3.22 3.22 2.12 11.22 2.21 2.22 1.12 2.22 2.32 2.32 

 تراكيز البورون× التراكيب الوراثية 
آباء 

8105 
2 22.22 22.22 222.2 223.2 2.22 2.21 12.22 12.22 22.22 22.22 

2.22 22.22 21.22 212.2 222.2 2.22 11.22 12.22 31.22 22.22 22.22 

1.2 22.31 23.22 232.2 223.2 11.22 12.12 32.22 32.22 22.22 22.22 

بحوث 

011 
2 21.32 23.23 222.2 212.2 2.12 2.13 12.22 12.32 22.21 22.22 

2.22 22.22 22.22 222.1 222.2 2.22 12.31 12.22 12.22 22.22 22.32 

1.2 22.23 22.33 222.2 222.2 2.22 11.22 12.22 33.32 21.22 23.22 

عند  .L.S.Dقيم 

 %8مستوى 

3.22 1.22 2.22 11.22 2.22 2.22 1.12 2.22 2.32 2.12 

 تراكيز البورون× مستويات البوتاسيوم 

1 2 21.22 22.22 321.2 222.2 2.22 2.22 11.32 12.23 23.32 23.22 

2.22 23.22 23.22 222.2 223.2 2.32 2.22 12.22 12.23 22.22 22.32 

1.2 22.31 22.21 223.2 222.3 2.22 2.22 12.22 12.22 21.22 22.33 

011 2 21.22 23.12 222.1 223.2 2.22 2.22 12.22 12.22 22.22 22.23 

2.22 22.31 22.33 222.1 222.2 2.13 11.22 12.22 33.32 21.22 23.22 

1.2 22.22 22.32 213.2 232.2 12.22 12.22 32.13 32.22 22.23 22.22 

011 2 22.22 22.22 222.1 222.2 2.32 12.12 12.22 32.23 22.32 22.22 

2.22 22.22 22.22 222.2 222.2 12.22 13.23 12.22 32.2 23.21 22.21 

1.2 22.22 22.12 223.2 223.2 11.22 12.22 31.13 32.22 22.22 22.22 

عند  .L.S.Dقيم 

 %8مستوى 

2.22 3.22 2.32 13.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.32 2.32 
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التداخل الثالثي بين التراكيب الوراثية ومستويات البوتاسيوم وتراكيز البورون في الصفات  تأثير 4جدول 
 .2112المدروسة ولموسمي التجربة الربيعي والخريفي لعام 

 .2112 والخريفي لعامقيم معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة للموسمين الربيعي  1ملحق 

 المساحة الورقية عدد حبوب العرنوص حاصل الحبوب الحاصل البايولوجي دليل الحصاد 
 خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي

 3711 3711 1721* 17.5** 1722* 17.5** 1721* 17.5** 1711 1753** المساحة الورقية
   3711 3711 1742** 1744** 1741** 1744** 1751** 1741** عدد حبوب العرنوص
   3711 3711 1745** 1744** 1755** .174** حاصل الحبوب

  3711 3711 1751** 1741** الحاصل البايولوجي
   3711 3711 دليل الحصاد

 على التوالي 1713و 1712** معنوي عند مستوى  

 المصادر

 (.Zea mays L) الصفراء7 مراحل نمو وحاصل تراكيب وراثية من الذرة 5113شذى عبد الحسن،  احمد، -3
 جامعة بغداد7-الزراعة كلية ،ماجستيرموعد الزراعة7 رسالة  بتأثير

× التراكيب الوراثية 
× البوتاسيوممستويات 

 تراكيز البورون

المساحة الورقية 
 (3-7نبات5)دسم

عدد الحبوب 
 بالعرنوص

حاصل 
 (3-الحبوب)طن7هـ

الحاصل البايولوجي 
 (3-)طن7هـ

 دليل الحصاد )%(

 خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي

ء  
آبا

81
15

 

1 1 13731 23731 11.71 1.174 271. 1715 33715 31731 11751 11714 
17.2 137.1 11711 11274 13575 1751 .711 31711 31755 11711 11741 
372 157.1 11741 21375 2.173 4725 31715 3571 51715 257.5 21725 

311 1 14711 24741 11175 15375 1751 5711 31711 35715 11712 21723 
17.2 15711 13711 21271 1517. 4725 35711 35713 51755 23711 21734 
372 12725 15714 11.71 .1573 33711 31711 53735 527.1 22711 21731 

511 1 1171 13714 14171 24172 57.5 33735 3.721 537.1 21731 23711 
17.2 1173. 11715 13174 .3471 33725 31725 51721 51751 21751 2171. 
372 1.713 11735 .1175 ..274 35751 317.5 55721 54751 21755 21715 

ث  
حو

ب
11

1
 

1 1 15711 22751 5.275 54174 1711 2711 317.5 35715 13754 11725 
17.2 11715 12731 11172 15.75 27.1 .745 35755 31741 1273. 11715 
372 12714 12715 11171 25171 .711 4751 32735 34751 21715 1475. 

311 1 11732 11711 11171 15573 1731 .735 31751 31711 1.751 15741 
17.2 11715 117.. 1.17. 21175 57.5 31751 317.5 53735 2571. 23711 
372 1.734 1.7.. 2.571 1427. 3171 35721 34735 51711 25711 21751 

511 1 11754 1.711 1117. 23171 .7.1 4751 32711 34714 21711 15711 
17.2 1.754 1.741  21273 12.71 4725 33745 35721 53751 23714 21732 
372 15734 15751 24571 .5473 31711 31711 34715 51715 25745 21751 

عند مستوى  .L.S.Dقيم  
2% 

2752 1753 5722 35751 17.1 1751 3751 3711 1714 1754 



 ISSN: 1992-7479                                                     5132، 3العدد  31للعلوم الزراعية مجلد  األنبارمجلة 
 

332 
 

والبورون في  بالحديد الرش تأثير7 5131، المحمدي الحميد عبد ماجد وعبد اهلل عبد اهلل حمد بشير الدليمي، -5
 7         551-535(:5) 35 الزراعية، للعلوم األنبار مجلة 7الصويا فول من لصنفين النمو صفات

للسماد البوتاسي  النوعية7 استجابة نمو فول الصويا وحاصله والصفات 5132 ،الدليمي، محمد على احمد درج -1
 7األنبارجامعة  –كلية الزراعة  والتغذية الورقية بالزنك7 رسالة ماجستير،

دار الكتب  الزراعية7 مديرية7 تصميم وتحليل التجارب 3451اشع محمود وعبد العزيز خلف اهلل، الراوي، خ -1
 1557ص: جامعة الموصل /العراق7 ع  للطباعة والنشر،

السماد العضوي والبوتاسي في جاهزية البوتاسيوم وفي نمو وحاصل  تأثير7 5131 ،بشار مزهر جادو الزبيدي، -2
 جامعة بغداد7–كلية الزراعة  ماجستير،رسالة  الصفراء7الذرة 

التسميد بالبوتاسيوم والرش بالنحاس في امتصاص بعض  تأثير7 5115 ،عبد الرزاق علي حمادي الزوبعي، -1
-(7 رسالة ماجستير، كلية الزراعة.Zea mays Lالمغذيات ونمو وحاصل الذرة الصفراء )

 بغداد7جامعة 
مستويات مختلفة من السماد البوتاسي على  إضافة تأثير7 دراسة 5114 ،عطيةغسان فارس  السامرائي، -.

(Zea mays L. 7ومراحل مختلفة من نمو نبات الذرة الصفراء ) أجزاءتركيز البوتاسيوم في 
 557-53(:1)4، جلة جامعة تكريت للعلوم الزراعيةم

-7 وزارة التعليم العالي والبحث العلميوتحسينها إنتاجها7 الذرة الصفراء 3441الساهوكي، مدحت مجيد،  -5
 جامعة بغداد7

 7والمياه والبيئة األراضي7 معهد بحوث والنبات األرض7 البوتاسيوم في .511، جمال محمد، الثبيني -4
التسميد البوتاسي     تأثير7 5112 ،وطارق محمد عبد وحسام فاهم نجيب عبد اهلل، بشير حمد الصوالغ -31

والمكافحة لحفار الساق في مكونات الحاصل والحبوب ونوعيته لصنفين من الذرة الصفراء7 مجلة 
 557-11(: 3)1 الزراعية،للعلوم  األنبار

الهيئة العامة لوقاية المزروعات7 قسم بحوث الوقاية7  الزراعية7 اآلفات7 دليل مكافحة 3451عزيز،  العلي،  -33
 جمهورية العراق7 –الزراعي  واإلصالحوزارة الزراعة 

نتاجيةالتسميد البوتاسي والمكافحة لحفار الساق في نمو  تأثير7 5111حسام فاهم نجيب 7 العوادي، -35  وا 
 7راألنباجامعة -كلية الزراعة رسالة ماجستير، 7صنفين من الذرة الصفراء

السماد البوتاسي والكثافة النباتية في نمو وحاصل صنفين من  تأثير7 5135احمد جياد علي،  الفهداوي، -31
 7األنبارجامعة -7 رسالة ماجستير، كلية الزراعة(.Zea mays L)الذرة الصفراء 

فة مستويات السماد البوتاسي والكثا تأثير7 5131علي وعبد مسربت احمد الجميلي، ، احمد جياد الفهد -31
 33 ،للعلوم الزراعية األنبارمجلة  الصفراء7النباتية على الحاصل ومكوناته في صنفين من الذرة 

(3) :531-5557 
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رش السماد السائل والبورون في نمو وحاصل الذرة الصفراء7  تأثير7 .344احمد محمد لهمود،  المعموري، -32
 بغداد7 جامعة-الزراعةكلية  دكتوراه، أطروحة

 7 5111 الزراعية7المنظمة العربية للتنمية  -31
7 دور البوتاسيوم في كفاءتي استخدام السماد والماء وفي نمو وحاصل 5131، عبد اهللاحمد نجم  الموسوي، -.3

 5137-551(:2)3 الزراعية،مجلة الكوفة للعلوم  الصفراء7الذرة 
ية مختلفة من الذرة الصفراء 7 استجابة نمو تراكيب وراث5115ريسان كريم ومكية كاظم علك7 شاطيء، -35

(Zea mays L.)7  4.7 – 5.(: 5)1 ،للعوم الزراعية األنبارمجلة  مختلفة7لمسافات زراعية 
في برامج  وأهميتها7 تقييم وتوصيف بعض الطرز الوراثية للذرة الصفراء 5114، ميسون صالح صالح، -34

جامعة -كلية الزراعة الوراثية، األصولالتحسين الوراثي7 هيئة البحوث العلمية الزراعية، قسم 
 دمشق7

مترجم(7 وزارة التعليم العالي والبحث  )كتاب7 فسيولوجيا نباتات المحاصيل 3441، طالب احمد عيسى، -51
 1417ص7 جامعة بغداد7 ع –العلمي 

7 استجابة بعض التراكيب من الذرة الصفراء للمسافة بين السطور في صفات النمو 5115 سنا، قاسم، -53
 7األنبارجامعة -كلية الزراعة ماجستير،رسالة  كوناته7وموالحاصل 

التغذية الورقية بالبورون والتسميد الفوسفاتي في نمو وحاصل تركيبين  تأثير7 5114 ،إسماعيلشامل  نعمه، -55
 7األنبارجامعة -كلية الزراعة ماجستير،رسالة  الشمس7وراثيين من زهرة 
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