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 اءبيضوالحاصل ومكوناته لصنفين من الذرة ال نموالصعق الكهربائي في صفات ال تأثير

 مجاهد إسماعيل حمدان       عبد اللطيف محمود علي     عمر إسماعيل خلف
 وزارة الزراعة –دائرة البحوث الزراعية                 األنبار جامعة  –كلية الزراعة                         

  الخالصة

استنبتت بذور صنفين  البيضاء،لمعرفة تأثير الصعق الكهربائي في التغايرات المظهرية لصفات الذرة 
 كلوريد الصوديوم( لمدة ستة ساعات ثم %1ثم وضعت في محلول ملحي ) ،551وجيزة المحصول إنقاذمن 

وبشدة  AC 220وأوصل قطبان كهربائيان الى المحلول وفتح تيار كهربائي  المحلول.يحوي نفس  إناءنقلت الى 
الى معاملة المقارنة )بدون صعق( غسلت البذور  إضافة دقائق. 5 مدةلأمبير و  6و 4و 2مختلفة  تيار

 أحدث .M2الجيل  إلىالحقل  زرعت فيالمحلول الملحي ثم  أثارالمصعوقة بالماء الجاري للتخلص من 
المدروسة: إذ تفوق الصنف إنقاذ في اغلب الحقلية  الصنفين في اغلب صفات الصعق الكهربائي تغايرًا معنوياً 
الذي ابدى استجابة إيجابية لعملية الصعق وأدت الى زيادة الحاصل بنسبة  113الصفات على الصنف جيزة

الى زيادة ارتفاع النبات والمساحة الورقية للنبات وعدد األفرع  أما بالنسبة الى الصعق الكهربائي أدى 35%
في كال الجيلين  SH3للنبات والوزن الجاف للنبات وعدد الرؤوس للنبات ووزن الحبوب بالرأس عند المستوى 

M1 وM2 . 

Effect of Electric shock on growth characteres yield and yield 

component of two varieties of sorghum 

A. Mahmood          O. I. Khalaif          M. I. Hemdian 

                         Coll. of Agri.-Univ. of Anbar                   Agric. Res. Office  

Abstract 

 To investigate the effect of electric shock on growth variation of sorghum. Seed 

of two Varieties Inkath and Gezea113 of crop were germinated. Seedling were socked in 

1% NaCl solution for 6h then transferred to container with same solution.  Wire with two 

polar were connected to the container and AC current 220V was switched with 2, 4 and 6 

Amber for 5 minutes. Seedling then washed and planted at the field. Electric shock 

induced significant variations in most of agronomic traits studies. Inkath variety showed 

response to electric shock an increase 35% in grain yield. Electric shock induced an 

increase in plant height, leaf area per plant, number of pod per plant, number of head per 

plant, plant dry weight and grian weight per head for SH3 treatment in M1 and M2.                                                 

 

 

                                                           
  الباحث الثاني  أطروحةالبحث مستل من         
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 المقدمة

وغيرها من العوامل البيئية مناخ والتدهور البيئي وقلة التنوع الحيوي وركود العائد المالي تغير ال يعتبر 
 20الذرة بنسبة  إنتاجيةخفضت  إذ العالم،الغذائي في  واألمن األخرى ذات تأثير مباشر وغير مباشر على إنتاج

الغذائي ال سيما في  األمنفي تحقيق  االستراتيجية المهمةمن المحاصيل  البيضاءفقط. تعد الذرة  أفريقيافي  %
عد ابتالغذائي فكلما زاد ال واألمنتعزز الغذاء  إنتاجيتهاان التنوع الوراثي وتحسين و  العراق.الدول النامية ومنها 

 لإلجهاداتمقاومة  أكثر وأصحبت عالية قوة هجينأعطى  واألصنافالوراثي بين السالالت المنتجة للهجن 
 الوراثية. تهاقاعد وذلك التساع يائيةاإلح وغير اإلحيائية

استطاع المزارعون  (،55) 7111 إلى 1961عالميًا من  %275بنسبة البيضاء الذرة  ارتفع إنتاجلقد  
على عتماد بااللمرتين في السنة بداًل من موسم واحد  زيادة إنتاجهو  زراعة المحصولوبمساندة الباحثين من 

 اإلنتاجال يمكن التوسع في مساحة  النضج. ةدة وتنوع وراثي عاٍل ومبكر وهجن عالية الغلة وذات قاع أصناف
دامتها  محصولال إنتاجبسبب الكلفة العالية وخطر زيادة تدهور الترب الزراعية فضاًل عن تباطؤ معدل نمو  وا 

(، ال توجد 55سنويًا في الواليات المتحدة ) %1.5في العراق يقابله متوسط نمو عالمي سنويًا  2-1%
 إحصائيات واضحة عن إنتاجية الذرة البيضاء والمساحة المزروعة في العراق.

جرت محاوالت عديدة لتحسين اإلنتاج كمًا ونوعًا من خالل استحداث تغايرات وراثية جديدة يكون لها 
دور فعال في توسيع القاعدة الوراثية وزيادة احتمال الحصول على أصناف جديدة متميزة، ان احدى مصادر 

تغاير التي يعمل عليها مربي النبات ناتجة عن انعزاالت الهجن المزروعة في األجيال األخرى وان االنعزاالت ال
التي تحدث في الهجن نتيجة الطفرات المستحدثة باستخدام المطفرات الفيزيائية والكيميائية هي مصدر 

مكانية حدوثها احد اهم اإلنج حيث  ،ات العلمية في تاريخ علم الوراثةاز للتغايرات، تعد المطفرات الفيزيائية وا 
. إذ ان اع من المواد المطفرة الفيزيائيةأحدثت تقدم كبير في فهم وراثة الكائنات الحية من خالل استخدام أنو 

مقدرة الصعق الكهربائي على أحداث الطفرات وبتكرار عاٍل، جعلت من الممكن إجراء العديد من الدراسات 
 (.5ن تطبيقها على الطفرات الطبيعية النادرة الحدوث )الوراثية التي ال يمك

 المواد وطرائق العمل

ساعات لضمان حصول بداية  6ونقعت بالماء لمدة ال تقل عن  113للصنفين إنقاذ وجيزة غسلت بذور 
لمدة ثالث ساعات للمساعدة في توصيل التيار  %1بعد ذلك تنقع بمحلول كلوريد الصوديوم تركيز  ،اإلنبات

 10بالستيكي يحوي على  إناء إلىالبذور  تالبذرة عندما تتعرض له، نقل أجزاءداخل  إلىالكهربائي بصورة افضل 
ووضع عليها  األلمنيوموألجل ضمان غطس البذور في المحلول فقد وضعت داخل ورق  أعالهلتر من المحلول 

ذات  استعمل جهاز الصعق الكهربائي ،لمحلول بعد لفها جيداً لضمان دخول ا األلمنيومثقل معدني وتم ثقب ورق 
رمز لها بالرموز  ،أمبير 6و 4و2  بلغت و بشدة تيار في عملية الصعق (فولت AC 220التيار الكهربائي )

SH1 وSH2 وSH3 نبتةالبذور الم أخرجتدقائق بعد ذلك  5ابتة بحسب المعاملة و لمدة زمنية ث بالتتابع ،
وبعدها تم نقل البذور المصعوقة الى الحقل لغرض الزراعة فضاَل  األمالحوضعت في ماء جاري للتخلص من و 

 (. ال  معاملة المقارنة )بدون الصعقعن استعم
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حرثت ارض التجربة ثم نعمت  ،بثالث مكررات RCBDطبق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 
، الوحدة التجريبية على خمسة خطوطاحتوت  ،م4 ×  4وسويت وبعد ذلك قسمت الى وحدات تجريبية أبعادها  

/ 1/4زرعت تجربة الموسم الربيعـــي بتاريــخ  ،م 0.25 وأخرم والمسافة بين نبات 0.75 المسافة بين خط وأخر
بذرات في الجورة الواحدة، تم ري  3وذلك بوضع  1/8/2015تاريخ الموســم الخريفي فقد زرعت ب أما ،2015

خفت النباتات ليبقى نبات واحد في الجورة ولجميع  ،مباشرًة ثم كرر الري حسب الحاجة التجربة بعد الزراعة
الوحدات التجريبية، عشبت ارض التجربة  للتخلص من األدغال النامية مع المحصول حسب الحاجة. استخدم 

عند الزراعة  األولىالدفعة  أضيفت البيضاء،الذرة  لمحصول 5-كغم دونم 524( بمعدل N%46يوريا )سماد ال
السماد الفوسفاتي على شكل سوبر فوسفات  وأضيف والثانية بعد شهر من الزراعة والثالثة عند بداية التزهير

واحدة عند الزراعة مباشرًة وحسب التوصية  دفعة 5-كغم دونم 511بمعدل ( 5O2P %46)الكالسيوم الثالثي 
األولى عند ظهور البادرات والثانية  ،وعلى مرتين (Sesamia cretica) الذرة تم مكافحة حفار ساق (.8العلمية)

 لتر ماء.   100لكل  3سم 250باستخدام مبيد سوبر اسيد السائل وبمقدار  األولىيوم من المكافحة  20بعد 

كافة العمليات من تحضير ارض التجربة وخدمة التربة  إجراءبعد  :(M1) 2015الربيعي  الموسم
سجلت بيانات على عشرة نباتات محروسة  التام،والمحصول والمكافحة وبعد وصول النبات الى مرحلة النضج 

 ضاألمراتم انتخاب نباتات سليمة وخالية من  تجريبية،ومأخوذة من الخطوط الوسطية بصوره عشوائية لكل وحدة 
حصدت النباتات المنتخبة بصورة مستقلة، ثم خلطت حبوب كل وحدة تجريبية محصودة مع  ومتجانسة،والحشرات 

 بعضها لزراعتها في الموسم القادم.

في الموسم الخريفي تم زراعة بذور النباتات التي تم انتخابها في الموسم  (:M2) 2015الموسم الخريفي 
الربيعي السابق وسجلت البيانات لعشرة نباتات محروسة من الخطوط الوسطية والمأخوذة بصورة عشوائية لكل 

  األتية:عليها الدراسات  وأجريت تجريبية،وحدة 

المساحة الورقية ، قدرت بة حتى آخر عقدة على الساقمن سطح التر  )سم( ارتفاع النبات تم قياس االرتفاع
عدد حسب (، 3) 6.18الثابت  في ثم ضربت األقصىفي عرضها وضربها قياس طول الورقة الرابعة ب( 2)سم

ذو  توسطهاعدد التفرعات لعشرة نباتات ثم أخذ ممن حساب ( 1-)فرع نبات للنبات األفرع  يالساق الرئيس يمثل ا 
الحصاد وتركها الى الجفاف التام وبعد  أثناءعشرة نباتات  ادحصب )غم( الوزن الجاف للنباتاألول، قدر الفرع 

من رأس )غم( وزن الحبوب بالحسب ، و (1-)رأس نبات للنبات رؤوسعدد الذلك تم وزنها حتى ثبات الوزن، كما 
 المعادلة أدناهمن ( 1-)طن هــالحاصل بوحدة المساحة ، قدر لرأسا في حبوبال وزن  متوسطخالل 

   الكثافة النباتية × وزن الحبوب بالرأس × لرؤوس للنباتعدد ا = الحاصل

 النتائج والمناقشة

 )سم(ارتفاع النبات

الى حدوث زيادة واضحة في متوسط ارتفاع النبات بتأثير مستويات الصعق  1تشير نتائج جدول  
للجيلين  سم 725112و 262.41بأعلى متوسط للصفة بلغ  113تفوق الصنف جيزة إذ واألصناف،الكهربائي 

وربما يعزى تفوق الصنف  سم، 511121و 155.58متوسط اقل للصفة بلغ  إنقاذالصنف  أعطىبالتتابع في حين 
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تفوق  M1مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة ففي الجيل  أثرت للصنف.الى الطبيعة الوراثية  113جيزة
بمتوسط للصفة بلغ  M2في الجيل  SH3 وتفوق المستوى سم  218.00متوسط للصفة بلغ وحقق  SH1المستوى 
اظهر التداخل بين  سم. 191.67بينما ظهر اقل متوسط للصفة عند معاملة المقارنة وللجيلين بلغ  سم، 226.67
 SH1عند المستوى  113تفوق الصنف جيزة إذ الصفة،ومستويات الصعق فروق معنوية في متوسط  األصناف

معاملة المقارنة للصنف  أعطتبالتتابع بينما  سم 721162و 278.00بأعلى متوسط للصفة ولكال الجيلين بلغ 
تشير العديد من الدراسات الى ان صفة  بالتتابع،للجيلين  سم 547162و 147.00متوسط للصفة بلغ  أقل إنقاذ

يجاباارتفاع النبات لعدة محاصيل تتأثر بالمطفرات الفيزيائية سلبًا   2و 1مع نتائج كل من ) وجاءت متفقة وا 
  (.12و

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل )سم(متوسط ارتفاع النبات  1جدول 
 2015ربيعي وخريفي لموسمين اء لبيضال

 ( 2المساحة الورقية للنبات)سم

معنويًا في متوسط  أثرتبجميع مستوياتها  الكهربائي الصعقو  األصنافان  2يتضح من جدول  
 4508.27متوسط مساحة ورقية بلغ  إنقاذ بأعلىتفوق الصنف  إذالمساحة الورقية للنبات وفي كال الجيلين، 

 122415و 4195.4 بلغ متوسط للصفة أقل 113جيزةالصنف  أعطىبينما  بالتتابع،للجيلين  2سم 4115141و
بلغ بأعلى متوسط للصفة  SH1مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة وتفوق المستوى  أثرت. بالتتابع 7سم

 3826.8متوسط للصفة عند معالمة المقارنة بلغ  أقلللجيلين بالتتابع بينما ظهر  2سم 4714.6و 4478.6
 ينالجيل كال في  SH1عند المستوى  إنقاذبالنسبة الى التداخل الثنائي فقد تفوق الصنف  أما ،2سم 3838.8و

 3777.0، في حين ظهر اقل متوسط للصفة بلغ للجيلين بالتتابع 2سم 5070.0و 4870.7لصفة امتوسط وبلغ 
في الجيل  SH2وعند الصنف نفسه مع المستوى  M1في الجيل  113المقارنة للصنف جيزةعند معاملة  2سم

M2  باحثين من زيادة المساحة الورقية  إليه، تتفق نتائج مع ما توصل 2سم 3315.3ليعطي متوسط للصفة بلغ
 .( 15و 13و 4لمحاصيل متعددة بفعل المطفرات الفيزيائية )

 عدد األفرع للنبات

ولكال للنبات  األفرعفي صفة عدد  بين األصنافوجود فروق معنوية  إلى 3 دولجتبين نتائج  
للجيلين  1-نبات فرع 5144و 1.71في كال الجيلين وحقق متوسط للصفة بلغ  إنقاذتفوق الصنف  إذ الجيلين،
 أثرت. بالتتابع 1-نبات فرع 5175و 1.28متوسط للصفة بلغ  اقل 551الصنف جيزة أعطىبينما  بالتتابع،

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ الصعق مستويات
0 147.00 236.33 191.67 142.67 240.67 191.67 

  SH1 158.00 278.00 218.00 159.67 285.67 222.67 

SH2 156.00 273.33 214,67 162.67 281.00 221.83 

SH3 161.33 262.00 211.67 174.33 278.33 226.67 

  271.58 159.83  262.41 155.58 المتوسط
L S D 5% V = 1.89 SH=2.68 SH=3.88×V V=2.01 SH=2.85 SH=4.03×V 
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متوسط للصفة بلغ  أعلى SH3المستوى  أعطى إذين، مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة في الجيل
فرع  1.00المتوسط  وأعطتعند معاملة المقارنة متوسط للصفة  أدنىبينما ظهر  1-نبات فرع 5146و 1.91
التداخل  أعطى إذومستويات الصعق فروقات معنوية في متوسط الصفة،  األصنافاظهر التداخل بين  .5-نبات

 M2و M1 ينفي الجيل 1-نبات فرع 5126و 2.22اعلى متوسط بلغ  SH3عند المستوى  إنقاذبين الصنف 
  .1-فرع نبات 1.00بلغ  يناقل متوسط للتداخل عند معاملة المقارنة للصنف ُسجل ،بالتتابع

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل المساحة الورقية للنبات متوسط 2 جدول
 2015ربيعي وخريفي لموسمين اء لبيضال

 

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1ينالطفوري ينللجيل األفرععدد متوسط  3 جدول
 2015ربيعي وخريفي  لموسميناء لبيضال

  )غم(الوزن الجاف للنبات

. يًا في متوسط الوزن الجاف للنباتمعنو  أثرت لصعقومستويات ا األصنافان  4تظهر نتائج جدول  
الصنف  أعطى بالتتابع، بينماغم للجيلين 277.60  و 246.73متوسط للصفة بلغ  بأعلى إنقاذتفوق الصنف  إذ

مستويات الصعق معنويا في  أثرت بالتتابع،غم بالتتابع في الجيلين  249.9و 241.2بلغ  أقلمتوسط  311جيزة
 أقلبينما ظهر  بالتتابع، غم 302.3و 276.6للصفة بلغ  الجيلين بمتوسطفي  SH3تفوق المستوى  إذالصفة، 

غم للجيلين بالتتابع. تفوق التداخل بين الصنف  209.3و 196.1 معاملة المقارنة بلغمتوسط للصفة عند 
بمتوسط  M2عند المستوى نفسه في الجيل  إنقاذالصنف و  M1الجيل  في SH3عند المستوى  113جيزة

 71211و 194.3بلغ متوسط للتداخل  أقلظهر حين بالتتابع في  غم 15211و 295.3للتداخل في الجيلين بلغ 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ مستويات الصعق
0 3876.7 3777.0 3826.8 3975.3 3702.3 3838.8 

SH1 4870.7 4478.6 4674.6 5070.0 4358.7 4714.65 

SH2 4638.0 4294.3 4466.15 4637.3 3315.3 3976.3 

SH3 4656.7 4231.7 4444.2 4443.2 4160.3 4301.7 

  3884.1 4531.4  4195.4 4508.27 المتوسط
L S D 5% V=21.61 SH=30.66 SH=43.6×V V=28.82 SH=40.76 SH=51.91×V 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ مستويات الصعق
0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

SH1 1.59 1.22 1.40 1.46 1.33 1.40 

SH2 2.05 1.28 1.63 1.53 1.33 1.43 

SH3 2.22 1.61 1.91 1.76 1.16 1.46 

  1.21 1.44  1.28 1.71 المتوسط
L S D 5% V = 0.05 SH=0.07 SH=0.11 ×V V=0.05 SH=0.07 SH=0.10×V 
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الى تفوقها في صفة  أعاله، ويرجع سبب تفوق المعامالت إنقاذلصنف معاملة المقارنة لعند  بالتتابع غم
( على 14و 10واتفقت هذه النتائج مع ما وجده كل من )( 1و 2)جدول  للنبات األوراقوعدد  المساحة الورقية

 .أخرى محاصيل 

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل الوزن الجاف للنبات )غم(متوسط  4 جدول
 2015ربيعي وخريفي لموسمين اء لبيضال

 

 للنباتعدد الرؤوس 

للنبات  رؤوسفي صفة عدد ال M2و M1 ينفوق في الجيلت إنقاذان الصنف  5تشير نتائج جدول 
نفسه في الجيلين  متوسطال 113جيزةالصنف  أعطىبينما بالتتابع،  1-نبات رأس 1.38و 1.46وسجل متوسط بلغ 

للنبات  األفرعفي الصفة الى تفوقه في صفة عدد  إنقاذويعود سبب تفوق الصنف  ،1-نبات رأس 1.00 بلغ
مستويات الصعق اختالفات معنوية في متوسط  أحدثت. في زيادة الرؤوس للبنات إيجابا( مما انعكس 3)جدول 

في  ،1-نبات رأس 5117و 1.43بلغ ط للصفة متوس أعلىوسجل  SH3تفوق المستوى  إذ ين،الصفة في الجيل
التداخل الثنائي معنويًا في متوسط  أثر .5-نبات رأس 1.00بلغ  نفسهمتوسط لمعاملة المقارنة ا أعطتحين 
 ،1-نبات رأس 1.63و 1.86بلغ متوسط  بأعلى SH3عند المستوى  إنقاذتفوق التداخل بين الصنف  إذ الصفة،

 .1-نبات رأس 1.00المتوسط نفسه بلغ  وأعطتعند معاملة المقارنة للصنفين متوسط للصفة  أدنىبينما ظهر 

 وزن الحبوب بالرأس )غم(

في والتداخل بينها  ومستويات الصعق األصنافات معنوية بين قوجود فرو  إلى 6تشير نتائج جدول  
 بالتتابع، غم 21166و 87.67للصفة بلغ  الجيلين بمتوسطفي  113جيزةتفوق الصنف  إذ، رأسالحبوب بال وزن 
تفوق الصنف جيزة  ويرجع سبب بالتتابع، غم 22147و 65.33 بلغ متوسط للصفة أقل إنقاذالصنف  أعطىبينما 
 أثرت إنقاذ.حجما من حبوب الصنف  أكبرطبيعة الصنف الوراثية من ناحية حجم الحبوب التي تكون  إلى 113

اعلى متوسط للصفة بلغ  SH2المستوى حقق  إذجيلين، مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة في كال ال
بينما انخفض ، SH3عن المستوى  M2للجيلين بالتتابع ولم يختلف معنويًا في الجيل  غم 11111و 84.00

حقق  بالتتابع. غم 22147و 62.83بلغ متوسط للصفة  معاملة المقارنة في الجيلين ليسجلمتوسط الصفة عند 

 M2 الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ مستويات الصعق
0 194.3 198.0 196.1 207.3 211.3 209.3 

SH1 246.3 226.3 236.3 285.7 237.3 261.5 

SH2 288.3 245.3 266.8 300.3 263.3 281.8 

SH3 258.0 295.3 276.6 317.3 288.0 302.3 

  249.9 277.6  241.2 246.7 المتوسط
L S D 5% V =3.69 SH=5.22 SH=7.40 ×V V=4.46 SH=6.31 SH=8.93 ×V 
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للجيلين  غم 511111و 100.00بلغ  تداخلمتوسط للاعلى  SH3عند المستوى  113جيزةالتداخل بين الصنف 
، إنقاذ معاملة المقارنة للصنف بالتتابع عند غم 65.33و 11162 بلغتداخل في حين ظهر اقل متوسط للبالتتابع، 

 18و 16من )كل  إليهالسنبلة نتيجة لفعل الصعق الكهربائي توصل  أوالقرنة  أوان زيادة وزن الحبوب بالرأس 
 (.19و

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل عدد الرؤوس للنباتمتوسط  5 جدول
 2015ربيعي وخريفي لموسمين اء لبيضال

 

بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل وزن الحبوب بالرأسمتوسط  6 جدول
 2015ربيعي وخريفي لموسمين اء لبيضال

 

  (1-ه)طن  حاصل الحبوب بوحدة المساحة

وفي كال  األصنافالى وجود اختالفات معنوية في متوسط الصفة تحت تأثير  7تشير نتائج جدول  
بالتتابع، بينما  للجيلين 5-هــ طن 61115و 5.323بأعلى متوسط للصفة بلغ  إنقاذتفوق الصنف  إذ الجيلين،
في  إنقاذويعود تفوق الصنف  ،1-هــ طن 41174و 4.819بلغ للصفة  أقلمتوسط  113الصنف جيزة أعطى

( وعدد 4الجافة )جدول  ( وحاصل المادة3للنبات )جدول  األفرعصفة الحاصل الى تفوقه في صفة عدد 
مستويات  أثرت المساحة.في زيادة الحاصل بوحدة  اإليجابي( والتي انعكست بدورها 5الرؤوس للنبات )جدول 

طن  5.915متوسط للصفة بلغ  أعلى SH2المستوى حققت  M1الجيل  الصفة، ففيمتوسط زيادة الصعق في 
طن  6.628متوسط للصفة  أعلىمتوسط الصفة بلغ وسجل  SH3تفوق المستوى فقد  M2في الجيل  أما 1-هــ
 .عند متوسط  معاملة المقارنة 1-طن هــ 3.691و 3.453بلغ متوسط للصفة  أقلبينما ظهر  1-هــ

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ مستويات الصعق
0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

SH1 1.36 1.00 1.18 1.43 1.00 1.22 

SH2 1.63 1.00 1.32 1.46 1.00 1.23 

SH3 1.86 1.00 1.43 1.63 1.00 1.32 

  1.00 1.38  1.00 1.46 المتوسط
L S D 5% V =0.03 SH=0.05 SH=0.08 ×V V=0.02 SH=0.03 SH=0.04 ×V 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 113جيزة  إنقاذ المتوسط 113جيزة  إنقاذ مستويات الصعق
0 55.67 70.00 62.83 65.33 69.00 77.42 

SH1 69.67 87.67 78.67 71.00 89.67 80.33 

SH2 75.00 93.00 84.00 87.00 99.67 93.33 

SH3 61.00 100.00 80.50 86.33 100.33 93.33 

  89.66 77.42  87.67 65.33 المتوسط
L S D 5% V =1.53 SH=2.16 SH=3.05 ×V V =1.35 SH=1.91 SH=2.70 ×V 
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التداخل بين  أعطى إذمستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة، و  األصنافالتداخل بين  أثرت 
 6.717متوسط للصفة بلغ  M2في الجيل  SH3ومع المستوى  M1في الجيل  SH2و المستوى  إنقاذالصنف 

 3.793و 3.057بلغ متوسط للصفة  أقل إنقاذمعاملة المقارنة للصنف  أعطتبينما  بالتتابع، 1-طن ه 7.740و
 أعالهتفوقه في الصفات  إلىفي حاصل الحبوب بوحدة المساحة  إنقاذوربما يعود تفوق الصنف ، 1-طن هــ

 .(18و 15و 13عدد من الباحثين على محاصيل مختلفة ) إليهوتتفق هذه النتائج مع توصل 

بتأثير الصعق الكهربائي  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل حاصل الحبوب بوحدة المساحةمتوسط  7 جدول
 2015ربيعي وخريفي للموسمين اء بيضمن الذرة اللصنفين 
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