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Zea(الذرة لصفراءفي نمو وحاصل تأثیر األشطاء  mays L.(  

  

  قحطان جاسم حمودوحمد جمیل محموداعبد محمود ضاحي ،

  الهیأة العامة للبحوث الزراعیة

  

  خالصةال

فـي محطـة بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة وبأربعـة مكـررات فـي تجربـة عاملیـة حقلیةتجربةنفذت 

. 2007و 2006مـــة للبحـــوث الزراعیـــة فـــي الموســـمین لهیـــأة العاا/یـــة فـــي أبـــي غریـــب  اصـــیل الحقلأبحـــاث المح

التجربة شملتالذرة الصفراء،اء على صفات النمو وحاصل الحبوب لنباتتأثیر األشطالهدف من الدراسة معرفة 

و 3003انهجینـــوال)مجـــامیع تركیبیـــة"(ربیـــع"و"مســـره"و"5012"و"106بحـــوث"ســـتة تراكیـــب وراثیـــة هـــيعلـــى

A5XR5عــدد األشــطاء فــي معـدلأظهـرت النتــائج بــأن.مواعیــد الزراعــة للموسـمین منتصــف شــهر تمــوزكانـت

فـي موسـم شـطأ ) 2.1(وكـان مـن األشـطاءأعلى عدد"106بحوث" النبات تباینت من موسم آلخر حیث أعطى 

لــم یكــن لعــدد   .)2.3(ء أعلــى معــدل لعــدد األشــطا"A5XR5"أعطــى الهجــین 2007موســمفــيبینمــا2006

ارتفــاع النبــات فــي الموســم الثــاني فــيارتفــاع النبــات فــي الموســم األول فیمــا أثــرت فــيمعنویــااً تــأثیر النبــاتشــطاءا

أعطــت نباتــات التراكیــب . م1.17بلــغرتفــاع لالمعــدلأعطــت نباتــات التراكیــب الوراثیــة بــدون أشــطاء أعلــىحیــث 

لــم . علــى التــوالي2م0.29و0.33ورقیــة فــي كــال الموســمین بلغــت الســاحة ممعــدل للالوراثیــة بــدون أشــطاء أعلــى

وعـدم وجـود أشـطاء فـي الموسـم األول، أمـا أللتراكیـب الوراثیـة بوجـود معنویـاالواحـدعـدد أوراق النبـاتمعدلیتأثر

لعــدد األوراق فــي الموســم الثــاني فقــد تفوقــت نباتــات التراكیــب الوراثیــة الخالیــة مــن األشــطاء بإعطائهــا أعلــى معــدل

فقد تفوقت نباتات التراكیـب الوراثیـة الخالیـة مـن االشـطاء فـي النباتاما بالنسبة الى حاصل.لنباتل)ورقة14(

نسـتنتج مـن .علـى التـواليالنبـات/غم  95.71و 121.1من الحبوب بلغ دلكالالموسمین حیث اعطت اعلى مع

  .نبات وعلیه یجب ان ننتج تراكیب وراثیة خالیة من االشطاءهذا البحث بان لالشطاء تاثیر سلبي على حاصل ال
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Abstract
An experiment carried out at the Field Crop Research Station / State Board for 

Agricultural Research during 2006 and 2007 seasons. The study aimed to investigats 
the effect of tillers in plant growth and its yield in maize. Six genotypes were used in 
this study included; (Research 106, 5012, Rabe, Masarra) synthetics, and (3003 and 
A5XR5) hybrids. Experiment factorial in a randomized complete block design with 
four replications was used.

Results showed the average of tillers number per plant differs from season to 
season, 106 Research gave higher number of tillers in the 2006 season (2.1) tillers, 
where as the hybrid A5XR5 gave the highest  number of tillers per plant in 2007 (2.3) 
tillers. No effect of tillers in plant height at 2006 but their is effect in plant height at 
2007. The genotypes without tillers showed higher plant height (1.17) m more ever 
gave higher leaf area in both seasons averaged (0.33) m2 and (0.29) m2 at 2006 and 
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2007 respectively. Leaf number not affected by plant with and without tillers at 2006 
season, while at 2007 the genotypes without tillers gave higher number of leaves per 
plant as it averaged (14.0) leaves. The genotypes without tillers gave higher yield in 
both season (121.1 and 95.71) gm per plant respectively. Can be conclude there were 
negative effect of tillers in plant yield, also to increase maize productivity should be 
produce genotypes tillerless.

  

  المقدمة

Zea mays)الــذرة الصــفراء  L.) مــن المحاصــیل الحبوبیــة الرئیســیة فــي العــالم، ســاهمت زراعتهــا فــي

وقـد لـوحظ بـأن بعـض التراكیـب الوراثیـة التـي . تخفیف أزمة الغـذاء العالمیـة وكـذلك اسـتعملت لألغـراض الصـناعیة

قائمــة تظهــر مــن إبــاط األوراق أو مــن هــي أفــرع قائمــة أو شــبهلتــيواتــزرع فــي العــراق تحمــل عــددًا مــن األشــطاء

علـى المـاء والعناصـر الغذائیـة مصفة غیر مرغوب فیهـا ألنهـا تنـافس نباتـات األالوتعتبر هذه ). 7(قاعدة النبات 

ســــواءلــــذلك یجـــب الــــتخلص منهـــا بإتبــــاع طـــرق التربیــــة المعروفـــة . فــــي الحاصـــلاوالضـــوء ممـــا تســــبب انخفاضـــ

.االنتخاب أو التهجینب

مربــي النبــات تنحصــر فــي ثالثــة أســس عامــة هــي إزالــة عیــب مــن المحصــول وزیــادة حاصــله أن أهــداف

علــى الكثافــة النباتیــة حیــث یــزداد عــددها بقلــة یعتمــدتكــّون االشــطاء وعــددهاان.)9(وتربیــة الصــنف لهــدف معــین

ب الــوراثي حیـــث ان التركیـــفضــال عـــن تــأثیرى النتـــروجین الكثافــة النباتیـــة او زیــادة خصـــوبة التربــة وارتفـــاع مســتو 

بینمـا توجـد تراكیـب وراثیـة اخـرى التكـون اشـطاء حتـى   االشـطاءتكـوینعلـى قابلیـةاللهـا بعض التراكیب الوراثیـة 

مـن الصـفات الكمیـة التـي تـتحكم بهـا مجموعـة كبیـرة صـفة االشطاء تعتبر،)1(ولو زرعت على مسافات متباعدة

جــة كبیــرة لكــون تاثیراتهــا بســیطة ولكنهــا تجمیعیــة تتجمــع مــع بعضــها مــن الجینــات وهــذه الجینــات تتــاثر بالبیئــة بدر 

على أصناف مختلفة من الذرة سةمن خالل درا  .)3(البعض لتؤثر على ظهور تلك الصفة في بیئة دون اخرى

وزة ال تعطـي أشـطاءً غـبـأن الـذرة المنوجـدpopcornالفشارو sweetcornالحلوةو dentوزةغالمنوهيالصفراء

وعلیـه، فـإن عـدد . ) 4(تعطـي عـدة أشـطاء وعـدة عـرانیص  الفشارالحلوة و عطي عرنوص أو عرنوصین، بینماوت

أن تكــوین األشــطاء یعتمـــد بدرجــة كبیــرة علـــى العوامــل التـــي .األشــطاء وعــدد العـــرانیص مــرتبط بالتركیــب الـــوراثي

كافیــةفرة بكمیــة العوامــل األخــرى متــو تشــجع النمــو الخضــري الســریع وخاصــة المــاء والنــایتروجین إذا كــان الضــوء وا

)2(.  

مــنفــي العقــد العلیــا مــاتظهرعــادةفــإن األفــرع TillersواالشــطاءBranchesفــرع ولكــي نمیــز بــین اال

تظهـر مـن العقـد القریبـة مـن سـطح التربـة وتحتـوي علـى فانهـاوال تحتوي على جذور، أما األشطاء الساق الرئیسي 

تعــد ظــاهرة التفــرع فــي الــذرة .)Tassel()6(النورة الذكریــةاألفــرع واألشــطاء بــوفــي الــذرة تنتهــي كــل مــن . جــذور

مالئمة للنمـو ،غیـر انهـا الصفراءهي جزء من العملیات الفسلجیة في النبات وتحصل عندما تكون الظروف البیئیة 

دیر بالـذكر ان عندما یكون هناك ضرر في السـاق الـرئیس فـي المراحـل المبكـرة مـن النمـو ومـن الجـتحصل احیانا 

وبالنظر لعدم توافر ایة دراسة في العراق حول اثر ظاهرة االشـطاء فـي ).8(ظاهرة التفرع هي لیست دائما مضرة 

صـفات النمـو وحاصــل النبـات فــي فــيمعرفــة تـأثیر األشـطاءدفهـبهــذه الدراسـة انتاجیـة الـذرة الصــفراء لـذا نفـذت 

  .بعض التراكیب الوراثیة للذرة الصفراء

  

  

  واد وطرائق البحثالم
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نفــذ البحــث فــي حقــول الهیــأة العامــة للبحــوث الزراعیــة فــي محطــة أبحــاث المحاصــیل الحقلیــة فــي أبــي 

ـــمت إلـــى ألـــواح . غریـــب ) م5(م وزرعـــت التراكیـــب الوراثیـــة فـــي خطـــوط بطـــول 5×م6حرثـــت األرض ونعِّمـــت وقسِّ

و 2006تمـوز مـن عـامي الدراسـة فـي منتصـف وذلـكم0.25م وبین جـورة وأخـرى 0.75بمسافة بین خط وآخرو 

بـدون طاء ووجود أشـ(في تجربة عاملیة بعاملین األول RCBDوفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة . 2007

والعامـل الثـاني سـتة في حالة وجودهـاحیث تم ازالة االشطاء یدویا من المعامالت الخالیة من االشطاء  )أشطاء

وبأربعــة ) A5XR5والهجــین الفــردي 3003هجــین ثالثــي وبیــع و مســرهو ر 5012و106بحــوث(تراكیــب وراثیــة 

أجریــت عملیــات خدمــة المحصــول مــن تســمید وري ومكافحــة وخــف حســب التعلیمــات العلمیــة الموصــى . مكــررات

أخـذت عینـة مـن كـل وحـدة تجریبیـة تتكـون مـن خمسـة نباتـات عشـوائیة . بها، علمًا أن الـري كـان علـى میـاه اآلبـار

وعــدد أوراق النبــاتالمســاحة الورقیــةو ارتفــاع النبــاتو عــدد األشــطاء للنبــاتمــنریــت القیاســات لهــاومحروســة وأج

  ).غم(وحاصل الحبوب للنبات 

  

  النتائج والمناقشة

  :)م(متوسط ارتفاع النبات -1

بـأن التـداخالت بـین نباتـات التراكیـب الوراثیـة ووجـود أشـطاء وبـدون وجـود أشـطاء ) 1(یتضح من جدول 

فـي كـال أظهـرت نباتـات التراكیـب الوراثیـة فیمـا بینهـا فروقـًا معنویـة بینمـا . ل حد المعنویة في كال الموسـمینلم تص

بینمــا أعطــى . م لكــال الموســمین وعلــى التــوالي)1.24، 1.36(أعلــى ارتفــاع 106الموســمین حیــث أعطــى بحــوث

  .م بالتتابع)1.01، 1.14(الصنف ربیع أقل ارتفاع ولكال الموسمین

معدالت نباتات التراكیب الوراثیة بوجود أشطاء وبدون أشطاء معنویة فـي الموسـم الفروقات بینم تكنول

األول فیما كانت معنویـة فـي الموسـم الثـاني وتفوقـت نباتـات التراكیـب الوراثیـة بـدون أشـطاء بإعطائهـا أعلـى معـدل 

  .العناصر الغذائیةالم على الماء و م الن االشطاء تنافس النبات ا)1.17(لالرتفاع بلغ

  

  للتراكیب الوراثیة المدروسة) م(النباتتأثیر األشطاء على متوسط ارتفاع) 1(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي   2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

1.181.291.24  1.36  1.361.36  106بحوث

50121.261.30  1.28  1.061.191.13

0.921.091.01  1.14  1.14  1.13  ربیع

1.111.171.14  1.16  1.08  1.23  مسره

30031.15  1.23  1.19  1.121.181.15
A5XR5  

  %5م .ف.أ

1.22  

  م.غ

1.26  

  ــــ
1.24  
0.11  

1.04  

  م.غ

1.12  

ــــ
1.08  
0.09  

  المعدل

  %5م .ف.أ

1.23  

  م.غ

1.23  

  ــــ

1.23  

  ــــ
1.07  
0.05

1.17  

ــــ

1.12  

ــــ

  

  

  

  :)2م(متوسط المساحة الورقیة للنبات -2
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لم تكن التداخالت بین نباتات التراكیب الوراثیة ووجود من عدم وجود أشطاء معنویـة ولكـال الموسـمین كمـا 

ــ). 2(فــي جــدول  A5XR5و 3003اناختلفــت نباتــات التراكیــب الوراثیــة فیمــا بینهــا معنویــًا حیــث أعطــى الهجین

فـي الموسـم األول، وكـذلك أعطـت نفـس التراكیـب السـابقة ) 2م(0.37و 0.36أعلى معدل للمساحة الورقیـة بلغـت

  .بالتتابع2م)0.30، 0.28، 0.29(106ة إلى بحوثــاني باإلضافـــأعلى معدل للمساحة الورقیة في الموسم الث

ن نباتــات التراكیــب الوراثیــة الخالیــة مــن األشــطاء تفوقــت وكــذلك تشــیر النتــائج المبینــة فــي الجــدول أدنــاه بــأ

و 0.33معنویــًا علــى نباتــات التراكیــب الوراثیــة الحاملــة لألشــطاء وفــي كــال الموســمین بإعطائهــا أعلــى معــدل بلــغ 

  .بالتتابع2م0.29

  

  للتراكیب الوراثیة المدروسة)2م(المساحة الورقیة تأثیر األشطاء على متوسط ) 2(جدول 

  اكیبالتر 

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي   2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

0.280.320.30  0.31  0.280.34  106بحوث

5012  0.280.31  0.30  0.250.250.25

0.220.260.24  0.31  0.270.34  ربیع

0.230.270.25  0.25  0.230.37  مسره

30030.350.37  0.36  0.260.320.29
A5XR5  

  %5م .ف.أ

0.36  

  م.غ

0.37  

  ــــ
0.37  
0.03  

0.25  

  م.غ

0.30  

ــــ
0.28  
0.05

  المعدل

  %5م .ف.أ

0.30  
0.02

0.33  

  ــــ

0.32  

  ــــ
0.25  
0.03

0.29  

ــــ

0.27  

ــــ

  

  :متوسط عدد أوراق النبات-3

لموسم األول للتداخالت بین نباتات التراكیـب الوراثیـة ووجـود وجود فروق معنویة في ا) 3(یوضح جدول 

وبوجـــود أشـــطاء علـــى التراكیـــب الوراثیـــة األخـــرى حیـــث أعطـــىA5XR5حیـــث تفـــوق الهجـــین ،وبـــدون أشـــطاء

بإعطائهــا أعلــى A5XR5وكــذلك تباینــت التراكیــب الوراثیــة فیمــا بینهــا معنویــًا حیــث تفــوق الهجــین .ورقــة)14.9(

  .شطاء وبدون أشطاءولم تختلف نباتات التراكیب الوراثیة معنویًا في حالة وجود أ. ورقة)14.2(معدل بلغ

أمــا فــي الموســم الثــاني فلــم تكــن التــداخالت بــین نباتــات التراكیــب الوراثیــة ووجــود وبــدون وجــود أشــطاء 

ومســــره والهجــــین 106معنویــــًا، ولكــــن نباتــــات التراكیــــب الوراثیــــة اختلفــــت معنویــــًا فیمــــا بینهــــا حیــــث تفــــوق بحــــوث

A5XR5ورقــة، وكــذلك تفوقــت نباتــات )13.9، 14.1، 14.6(علــى بــاقي نباتــات التراكیــب الوراثیــة بإعطائهــا

14.0التراكیب الوراثیة بدون أشطاء معنویًا على نباتات التراكیب الوراثیة بوجود أشطاء بإعطائها أعلى معدل بلغ

  .ورقة

  

  

  

  للتراكیب الوراثیة المدروسةعدد أوراق النباتتأثیر األشطاء على متوسط) 3(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة
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14.514.614.6  13.1  13.013.2  106بحوث

5012  13.013.7  13.8  12.513.813.2

12.413.412.9  12.5  11.913.1  ربیع

14.313.814.1  12.0  11.912.0  مسره

300312.713.1  12.9  13.113.313.2
A5XR5  

  %5م .ف.أ
14.9  
0.97

13.4  

  ــــ
14.2  
0.7  

13.6  

  م.غ

14.1  

ــــ
13.9  
0.95

  المعدل

  %5م .ف.أ

13.1  

  م.غ

13.1  

  ــــ

13.1  

ــــ
13.4  
0.55

14.0  

ــــ

14.0  

ــــ

  

  :)غم(بوب النبات متوسط وزن ح-4

حاصــل النبــات نــاتج مــن تــداخل وراثــي بیئــي متعــدد األبعــاد حیــث أن حاصــل النبــات یحكمــه مــا یقــارب 

بــــأن هنالــــك فروقــــًا معنویــــة للتــــداخالت بــــین نباتــــات ) 4(یالحــــظ مــــن جــــدول . )5(زوج مــــن الجینــــات) 20-30(

أعلـى معـدل لحاصـل 3003ى الهجـین وجـود أشـطاء فـي الموسـم األول حیـث أعطـعـدمالتراكیـب الوراثیـة بوجـود و 

ممـا یـدل علـى مقارنـة بالتـداخالت االخـرىغـم)167.81(غم وبدون أشطاء بلغ )120.28(النبات وبوجود أشطاء

مــن و قــد اســتفاد مــن قــوة الهجــین فــي زیــادة حاصــله عــن طریــق زیــادة صــافي التمثیــل الضــوئي3003أن الهجــین 

وكـذلك اعطـى اعلـى مسـاحة ورقیـة بوجـود وعـدم وجـود اشـطاء ) 1.5(ناحیة اخـرى اعطـى اقـل عـدد مـن االشـطاء 

  2م)0.37و0.35(

3003وقـد ظهـرت فـروق معنویـة بـین نباتـات التراكیـب الوراثیـة فـي الموسـم األول حیـث تفـوق الهجــین . 

اختلفـت نباتـات التراكیـب .)2م(0.36العطائه مساحة ورقیة عالیة بلغت )غم(144.05بإعطائه أعلى معدل بلغ

121.1اشـطاء حیـث تفوقـت بـدون اشـطاء بأعطائهـا اعلـى معـدل بلـغ وجـودوراثیة معنویا في حالة وجود وبدونال

  .)غم(

بوجـــود اشـــطاء وبـــدونها أمـــا بالنســـبة للموســـم الثـــاني فلـــم تكـــن التـــداخالت بـــین نباتـــات التراكیـــب الوراثیـــة 

و3003الهجینــان  و 106بحــوثًا حیــث تفــوق معنویــة، فیمــا اختلفــت نباتــات التراكیــب الوراثیــة فیمــا بینهــا معنویــ

A5XR50.29، 0.30عطــاء هــذه التراكیــب اعلــى مســاحة ورقیــة بلغــت ألعلــى بقیــة نباتــات التراكیــب الوراثیــة ،

كذلك تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة بدون أشطاء علـى نباتـات التراكیـب الوراثیـة بوجـود . على التوالي) 2م(0.28

ان انخفــاض الحاصــل فــي التراكیــب الوراثیــة .غــم)95.71(طائهــا أعلــى معــدل لحاصــل النبــات أشــطاء معنویــًا بإع

واإلضـاءة ممـا والمـاء یدل على أن األشطاء تقوم بمنافسة النبـات علـى الغـذاءالحاملة لالشطاء في كال الموسمین 

  .خسارة في الحاصلعنها یتسبب

  

  

  

  

  

  للتراكیب الوراثیة المدروسة) غم(النبات حاصل حبوبتأثیر األشطاء على متوسط ) 4(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي   2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء
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67.18113.7290.45  75.22  44.26106.17  106بحوث

5012119.77128.70  124.24  63.0994.2478.65

64.1771.1267.65  86.20  63.19109.45  ربیع

59.7074.1066.90  102.78  106.2298.73  مسره

3003120.28167.81  144.05  81.60112.6997.15
A5XR5  

  %5م .ف.أ
116.25  
14.7

115.63  

  ــــ
115.94  
10.4  

79.29  

  م.غ

108.40  

ــــ
93.85  
15.44

  المعدل

  %5م .ف.أ

95.0  
6.0

121.1  

  ــــ

108.1  

ــــ
69.17  
8.91

95.71  

ــــ

82.44  

ــــ
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