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صفات النمو والحاصل ونوعیته بعضتأثیر التغذیة الورقیة بالزنك و التسمید البوتاسي في

  Sorghum bicolor( L.) Moenchلصنفین من الذرة البیضاء
  

  عالء عبد الغني حسین العاني     بشیر حمد عبد اهللا الصوالغ

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

أحد الحقول الخاصة في مدینة في 2009لعام الموسمین الربیعي والخریفيفي تانحقلیتاننفذت تجرب

معرفة تأثیر ثالثة مستویات من ل,الرمادي مركز محافظة األنبار، في تربة ذات نسجة مزیجه طینیة غرینیة

م كمصدر للبوتاسیو ) K% 41.5(من سماد كبریتات البوتاسیوم 1-هـ.Kكغم )90،180، 0(السماد البوتاسي 

ZnSO4.7H2Oكبریتات الزنك المائیة من1-هـ.Znكغم )2، 1، 0(و ثالث مستویات للتغذیة الورقیة بالزنك 

)%23Zn( صفات النمو والحاصل ونوعیته لصنفین من الذرة البیضاء بعض في )نفذت التجربة .)رابح، انقاذ

– Splitالمنشقة –بنظام األلواح المنشقة  Split Plotالكاملة العشوائیةلقطاعاتوفق تصمیم اR.C.B.D.

  :مكررات، وتلخصت أهم نتائج الدراسة بما یلي ةوبثالث

ونسبة ودلیل الحصادبوحدة المساحةوحاصل الحبوب حبة 500في وزن تفوق الصنف انقاذ معنویا 

الى أعطاء 1-هـ.Kكغم 90أدت إضافة السماد البوتاسي بالمستوى. التجربةالبروتین في الحبوب في موسمي 

كغم 180فیما حقق المستوى ،حبة وحاصل الحبوب ودلیل الحصاد500لوزن و للمساحة الورقیةمتوسط أعلى 

K.التجربة وعلى التواليفي موسمي ) % 8.09و 8.14(لبروتین في الحبوب لنسبة أعلى1-هـ .  

2أعطى المستوى دراسة إذقید الالصفات زیادة مستوى الرش بالزنك الى زیادة معنویة في جمیع تأد

  . موسمي التجربة لتلك الصفات فيمعدل أعلى 1-هـ.Znكغم 

وقد أعطى . معنویًا في أغلب الصفات المدروسة سة تأثیراً ادر لأثر التداخل الثنائي والثالثي بین عوامل ا

ة الورقیة ولوزن أعلى متوسط للمساح1-هـ.Znكغم 2الرش و 1-هـ.Kكغم 90الصنف أنقاذ المسمد بالمستوى 

فیما أعطى نفس الصنف المسمد بالمستوى العالي 1-هـ.طن) 12.64، 6.76(حبة ولحاصل الحبوب 500

) %8.20، 8.28(أعلى متوسط لنسبة البروتین في الحبوب 1-هـ) .Znكغم K + 2كغم 180(للسمادین

ن األكثر كفاءة في استغالل ظروف ستنتج من هذه الدراسة بان الصنف أنقاذ كاوی.للموسمین على التوالي 

2مع التغذیة الورقیة بالمستوى 1-هـ.Kكغم 90البیئیة المحیطة والتغذیة المتوفرة له وخصوصًا عند المستوى 

  .ولكال الموسمین قیاسًا بالصنف رابح مؤشرات الدراسةفحقق معدًال عالیًا لجمیع 1-هـ.Znكغم 

  

  

  

_____________________________  

  حث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثانيالب
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Effect of Foliar application of Zinc and Potassium Fertilization on 
growth . yield and quality characteristics of two varieties of  Sorghum 

bicolor ( L.)  Moench
  

B. H. A. Al-Dulami          A. A. G. H. Alani  
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract
Two field experiment ware conducted in a private farm in the city of  Rumadi-

Anbar in the spring and autumn seasons of  2009, at silt clay loam soil. To study the 
effects of three levels of Potassium fertilizer (0, 90 and 180) Kg K. ha-1 from 
potassium sulfate (K %41.5) and three levels Zn add asd foliar application (0, 1 and 
2) Kg Zn.ha-1 as Zinc Sulphate (Zn %23). on the growth, yield and quality 
characteristics of two genotypes of Sorghum (Rabih and  Inkath) . The experiment 
split- split plot with R.C.B.D design was used with three replications. The important 
result for this study were: Inkath genotype has significant effect on weight of 500 
grain, grain yield. harvest index and the percentage of protein in grain in both seasons 
respectively. The application level 90 Kg K. ha-1 caused highest average for leaf area,
weight of 500 grain, grain yield and harvest index in both seasons, While 180 Kg K.
ha-1 gives the highest average the percentage of protein in grain (8.14 and 8.09) %  in 
both seasons. Increase level foliar feeding of Zinc have been caused increasment in all 
the growth, whereat at zinc at level 2 Kg Zn.ha-1 gave high average in both seasons.
effect the double and  triple interaction had significant effect in most of considered 
characteristics and Inkath  genotype at the middle level of potassium and highest level 
of Zinc fertilizers (90 Kg K + 2 Kg Zn) . ha-1  give the highest average for leaf area,
weight of 500 grain, grain yield (12.64 . 6.76) T. ha-1. while the same genotype at the 
highest level of both fertilizers (180 Kg K + 2 Kg Zn) . ha-1  give the highest average 
in percentage of  of protein in grain (8.53 and 8.50) %  in both seasons. from this 
study are conclude the Inkath  genotype was more efficiency in exploiting the
environmental  condition and available  nutrition especially at the level 90 Kg K. ha-1

with foliar feeding of level 2 Kg Zn is realize highest average in most of the 
characteristics in both seasons measure with Rabih genotype. 

  المقدمة

MoenchSorghum bicolorلـذرة البیضـاء  ایسـتخدم محصـول (L.) كغـذاء رئیسـي فـي كثیـر مـن

الحتواء حبوبه علـى البـروتین % 50الدول األفریقیة وذلك بخلط طحین حبوبه مع طحین الحنطة بنسبة تصل إلى

فضــال عــن اســتخدامها  فــي B،  كمــا أنهــا غنیــة بمجموعــة فیتــامین %67و الكاربوهیــدرات بنســبة% 10بنســبة 

تغذیة الحیوان ، ومؤخرا تم وصفها كمصدٍر هاًم من مصادر المواد الخام الالزمـة إلنتـاج الوقـود الحیـوي باسـتخدام 

وعلــى الــرغم مــن األهمیــة الكبیــرة للمحصــول أال أن معــدل إنتاجیتــه .)1(والمــادة العضــویة للنبــات الســكرو النشــا، 

2001فـي عـام 1-هــ.طـن 0.333إذ بلـغ ،مقارنـًة باإلنتـاج العـالمي یـةزال متدنتـبوحدة المساحة فـي العـراق مـا 

أن هــذا التــدني فــي معــدل اإلنتاجیــة یتطلــب أجــراء .)2(1-هـــ.طــن 1.301فــي حــین بلــغ معــدل اإلنتــاج  العــالمي 

تعـد .یـة العالمیـةالمزید من الدراسات العلمیة لرفع إنتاجیة المحصـول بوحـدة المسـاحة والوصـول الـى معـدل اإلنتاج

إذ تختلـــف ،التراكیـــب الوراثیـــة والســـماد البوتاســـي والتغذیـــة الورقیـــة بالزنـــك مـــن الدراســـات التـــي یســـتوجب دراســـتها
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كما أنها تختلف كثیرًا في شكل وحجم ،األصناف في استجابتها للظروف البیئیة وعملیات خدمة التربة والمحصول

ثر في اعتراضها للضوء، فضًال عن اخـتالف األصـناف فیمـا بینهـا فـي ونظام ترتیب األوراق على الساق والذي یؤ 

مــــدد النمــــو والتزهیــــر والنضــــج وفــــي كفاءتهــــا علــــى تحویــــل منتجــــات عملیــــة التمثیــــل الضــــوئي لصــــالح الحاصــــل 

  .االقتصادي 

م وحاجــة النبــات للبوتاســیو ،التــي یحتــاج إلیهــا النبــاتالرئیســیةیعــد البوتاســیوم احــد المغــذیات الضــروریة 

كمـا أن.)3(تفوق حاجته ألي من العناصر الغذائیة األخرى عدا النتروجین ، وقد یفوقـه فـي بعـض مراحـل النمـو 

المحاصـیل الحقلیـة، والزنـك واحـد مـن ثمانیـة مـن وٕانتاجیـةللتغذیة الورقیة بالعناصـر الصـغرى تـأثیر كبیـر فـي نمـو 

وتكمن أهمیته في تكـوین الحـامض .ت وتحسین نوعیتهاالضروریة والمهمة لنمو وانتاجیة النباتاىالعناصر الصغر 

الضــــروري ) IAA(والــــذي یتكــــون منــــه هرمــــون النمــــو أنــــدول أســــتیك أســــد ) Tryptophan(األمینــــي التربتوفــــان 

الســتطالة خالیــا النبــات فضــًال عــن دوره فــي عملیــة تكــوین الكلوروفیــل بســبب تــأثیره المباشــر فــي عملیــات تكــوین 

راكیـب الوراثیـة تالحظ الكثیر من الباحثین وجـود اختالفـات معنویـة بـین ال.)4(اربوهیدرات األحماض األمینیة والك

مــن الحبــوب بوحــدة المســاحة للــذرة البیضــاء فــي معــدل المســاحة الورقیــة للنبــات وفــي معــدل وزن الحبــة وحاصــلها

وهــذا االتجــاه . )9،10، 8، 7، 6، 5، 4(اختالفهــا فــي دلیــل الحصــاد ونســبة البــروتین فــي الحبــوب عــنفضــًال 

التغذیـة الورقیـة بالزنـك، إذ أدت أضـافته بمسـتویات مختلفـه  الـى زیـادة معنویـة فـي قـیم أسـتخدامأیضـًا حصـل عنـد

إضــافة الــى تــأثیره فــي زیــادة كفــاءة النبــات علــى أعــادة توزیــع منتجــات تــهتحســین نوعیو مؤشــرات النمــو والحاصــل 

علـى أهمیــة مـا تقــدم اً وبنــاء. )15، 14، 13، 12، 4،11(صـادي عملیـة التمثیـل الضــوئي لصـالح الحاصــل االقت

زراعـــة صـــنفین مــن الـــذرة البیضــاء مـــع ثالثـــة ب2009نفــذت تجربـــة حقلیــة فـــي الموســـمین الربیعــي والخریفـــي لعــام 

صـنف وأفضـل مسـتوى أفضـل لمعرفـةثالثـة تراكیـز للتغذیـة الورقیـة بالزنـك بوالـرشمستویات من السـماد البوتاسـي 

  .یعطیان أعلى إنتاجیة ونوعیة بوحدة المساحة البوتاسي مع أفضل تركیز للزنكللسماد 

  

  المواد وطرائق العمل

فـي أحـد المـزارع الخاصـة الواقعـة علـى 2009تجربة حقلیـة فـي الموسـمین الربیعـي والخریفـي لعـام نفذت

ذات صــفات فیزیائیـة وكیمیائیــه مركــز محافظـة األنبــار فـي تربـة–الضـفة الیمنـى لنهــر الفـرات فــي مدینـة الرمـادي 

  -:وهي,في نمو وٕانتاجیة الذرة البیضاءثالثة عوامل مهمة ومؤثرةلدراسة ) 1(موضحة في الجدول 

ا مـورمز لهمن السودان 1988وشملت صنفین وهما رابح وأنقاذ أدخال الى العراق في عام   -:األصناف.1

1V2وV  وزارة –مــــة للبحــــوث الزراعیــــة التطبیقیــــة ، وكــــان مصــــدر البــــذور الهیئــــة العاعلــــى التــــوالي

.الزراعة 

) 0،90،180(بثالثة مستویات و وبدفعة واحدة أثناء الزراعةالى التربةتهتم إضاف-:السماد البوتاسي.2

اســـتعمل ســـماد كبریتـــات البوتاســـیوم .علـــى التـــوالي) 0K،1K،2K(والتـــي رمـــز لهـــا1-هــــ.Kكغـــم 

K2SO4)42.5 %K ( مكمصدر للبوتاسیو.

وبثالثـة )ZnSO4.7H2O )23%Znاسـتعمل سـماد كبریتـات الزنـك المائیـة  -:التغذیة الورقیة بالزنك.3

بواقــــع علــــى التــــوالي،)2Znو 0Zn ،1Zn(والتــــي رمــــز لهــــا1-هـــــ.Znكغــــم ) 0،1،2(مســـتویات 

الـرش فـي أجریـت عملیـة ، رشتین األولى عند ظهور الـرؤوس والثانیـة فـي بدایـة مرحلـة امـتالء الحبـوب 

) محلـول التنظیـف(، تمـت إضـافة مـادة ناشـرة لتـر15وقت الصباح الباكر بواسطة مرشة ظهریة سـعة 
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لتـر مـاء لتقلیـل الشـد الســطحي للمـاء وضـمان البلـل التــام 100لكــل 3سـم15للمحلـول المغـذي وبكمیـة 

.لألوراق بهدف زیادة كفاءة محلول الرش

  

  یزیائیة للتربة قبل الزراعةبعض الصفات الكیمائیة والف.1جدول   
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م   3×2حرثــت أرض التجربــة ثــم نعمــت و ســویت وبعــد ذلــك قســمت الــى وحــدات تجریبیــة أبعادهــا 

  50وآخـرم و المسـافة بـین خـط 3خطوط، طـول الخـط 4على احتوت، إذ 2م6لتصبح مساحة الوحدة التجریبیة 

ــــین جــــوره وأخــــرى  تمــــت الزراعــــة فــــي .1-هـــــ.نبــــات 80000ســــم لتصــــبح الكثافــــة النباتیــــة 25ســــم و المســــافة ب

بـذرة فـي الجـورة،    3-2ضع  وذلك بو الخریفي الموسمفي 20/7/2009وفي الربیعي في العروة 20/3/2009

كوفحت حشـرة حفـار سـاق الـذرة .سم20-15ت الى نبات واحد في ألجوره عند وصول النباتات الى ارتفاع ثم خف

)Sesamia cretica  ( وعلـى دفعتـین1-هــ.كغـم 6مـادة فعالـة  وبمقـدار % 10نون المحبب یتلقیمًا بمبید الدیاز.

ســــمدت التجربـــة بالســــماد ,)16(یومـــًا مــــن الدفعـــة األولـــى 15یومــــًا مـــن اإلنبـــات، والثانیــــة بعـــد 20األولـــى بعـــد 

كمــا ســمدت .P% 20مــن ســماد الســوبر فوســفات الثالثــي 1-هـــ.Pكغــم 100مســتوى وبعنــد الزراعــةالفوســفاتي

بعــد (بـأربع دفعــات متســاویة ) N) (17%46(مــن ســماد الیوریــا 1-هــ.Nكغــم 200بالسـماد النیتروجینــي وبمســتوى 

جمیــع ول) یومــًا مــن الدفعــة األولــى، عنــد ظهــور الــرؤوس وعنــد مرحلــة امــتالء الحبــوب20اإلنبــات مباشــرًة ، بعــد 

10مرحلـة النضـج التـام تـم حصـاد وعنـدتـم تغلیـف الـرؤوس بأكیـاس لحمایتهـا مـن مهاجمـة الطیـور، . المعـامالت

  :لدراسة الصفات التالیة نباتات بصورة عشوائیة من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة 

وذلـك ة الثانیة للزنـكبعد عشرة أیام من الرشتم قیاس المساحة الورقیة -):نبات/2سم(المساحة الورقیة.4

ولجمیــع أوراق النبــات الواحــد ولعینــة مكونــة 0.75بقیــاس طــول الورقــة وأقصــى عــرض لهــا مضــروبا فــي 

من خمسة نباتات محروسة أخذت عشوائیا من الخطـوط الوسـطیة لكـل وحـدة تجریبیـة وكمـا فـي المعادلـة 

  :التالیة 

  .)18(   0.75×أقصى عرض للورقة× طول الورقة = المساحة الورقیة       
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حبــة بصــورة 500بعــد تفــریط حبــوب الــرؤوس العشــرة المحصــودة أخــذت منهــا -) :غــم(حبــة 500وزن .5

  .%15عشوائیة ثم وزنت على أساس رطوبة 

  -:تم حسابه وفق المعادلة اآلتیة -):1-هـ.طن(حاصل الحبوب .6

  .)19(ةالكثافة النباتی× معدل حاصل النبات الواحد  = )1-هـ.طن(حاصل الحبوب 

  

  =دلیل الحصاد -:تم حسابه وفق المعادلة اآلتیة-:دلیل الحصاد .7

                              

 micro -Kjeldhalتـم تقـدیر نسـبة النیتـروجین فـي الحبـوب بطریقـة -:نسـبة البـروتین فـي الحبـوب .8

  :وبعد ذلك حسبت النسبة المئویة للبروتین وكما یلي 

  )20(6.25×النیتروجیننسبة %) = (نسبة البروتین 

حللت البیانات إحصائیة ولكل موسم علـى حـده وفـق التصـمیم المسـتخدم فـي التجربـة ، كمـا تـم اسـتعمال 

كما تم أیجـاد . لتمییز المتوسطات المختلفه إحصائیا0.05وعند مستوى احتمال .L.S.Dاختبار أقل فرق معنوي 

  .     ت المدروسةقیم معامل االرتباط البسیط بین الصفا

  

  النتائج والمناقشة

  

  ) : 1-نبات.2سم(المساحة الورقیة 

إذ ،وجود فرق معنوي بین الصـنفین فـي هـذه الصـفة و للموسـمین الربیعـي والخریفـي) 2(یوضح الجدول 

الصـــنف رابـــح ، فـــي حـــین ســـجل1-نبـــات.2ســـم4103.80و 3285.00تفـــوق الصـــنف انقـــاذ بـــأعلى متوســـط بلـــغ 

هـذه أن تفـوق الصـنف األول فـي ،للموسمین على التواليو 1-نبات.2سم4045.60و3162.45غمتوسطا اقل بل

هذه النتیجـة اتفقت.زیادة مساحته الورقیةتي انعكست فيلالصفة ربما یعزى الى تفوقه في عدد األوراق بالنبات وا

األخرى وعزوا ذلك الى تفوقه في باألصنافنةتفوق الصنف انقاذ في المساحة الورقیة مقار الى أشاروا آخرینمع

  .)6،7،8(ارتفاع النبات وعدد األوراق 

، إذ بلغـت أقصـاها ولكـال الموسـمینأما بخصوص السماد البوتاسي فقد أثـر معنویـًا فـي المسـاحة الورقیـة 

معنویـــًا واختلفـــت 1-هــــ.Kكغــم 90بالمســـتوى فـــي النباتــات المســـمدة 1-نبـــات. 2ســم) 4183.80، 3373.00(

وعـن نباتـات المقارنـة التـي أعطـت أدنـى ) 1-هــ.Kكغـم 180(النباتـات المسـمدة بالمسـتوى العـالي للبوتاسـیوم عن

ان زیــادة ). 2الجــدول (للموســمین علــى التــوالي 1-نبــات.2ســم3974.50و 3158.90متوســط لهــذه الصــفة بلــغ 

في  زیادة انتقال نواتج التمثیـل الضـوئي الـى   المساحة الورقیة في هذه  النباتات  جاء  انعكاسا  لتأثیر البوتاسیوم

أمـــاكن احتیاجهـــا فـــي النبـــات ومنهـــا مواقـــع نشـــوء األوراق وقـــد  أنعكـــس  ذلـــك  فـــي  زیـــادة  عـــدد  األوراق  و فـــي  

وفـي هـذا المجـال أشـار آخـرون الـى وجـود . انقسام  الخالیا واستطالتها وكل ذلك یؤدي الى زیادة المسـاحة الورقیـة

أمــا ). 23، 22، 21، 10(ســاحة الورقیــة لنبــاتي الــذرة البیضــاء والصــفراء بإضــافة الســماد البوتاســي زیــادة فــي الم

، فربمـا 1-هــ.Kكغـم 90مقارنـة مـع المسـتوى 1-هــ.Kكغـم 180سبب انخفـاض المسـاحة الورقیـة عنـد المسـتوى 

ؤدي الـى الـنقص فـي محتـوى یـیعود للسلوك التوازني بین العناصـر، حیـث أن زیـادة محتـوى النبـات مـن البوتاسـیوم 

حاصل الحبوب

   الحاصل البایولوجي  

×100
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عناصر أخرى مهمة للنمو والذي ینعكس في انخفاض محتوى  النبات  من  الكاربوهیدرات مما  یـؤثر سـلبا  علـى  

  .)3(مجمل  نمو  النبات  و منه المساحة الورقیة 

  

لمساحة تأثیر التغذیة الورقیة بالزنك والتسمید البوتاسي والصنف والتداخل بینها في متوسط ا) 2(جدول 

.2009وللموسمین الربیعي والخریفي لعام ) 1-نبات.2سم(الورقیة 

Zn x K

K

مستویات

(1 -هـ.كغم(

Kمستویات

(1 -هـ.كغم(
األصناف

(1 -هـ.كغم(    Kمستویات

Zn × Vالمتوسط K0
0

K1
90

K2
180

2924.71K0V12850.393172.212670.342897.65
3009.28

3162.68K10=Zn0
2940.43K2V22999.003153.153210.523120.90
3795.20K0V13644.404071.403826.603847.46

3898.30 4020.10K10=Zn0
3879.60K2V23946.003968.903932.603949.12
3039.39K0V13037.313264.453264.013188.60

3160.49 3280.65K11=Zn1
3161.40K2V23041.473296.853058.783132.37
3932.10K0V13777.104151.804173.904034.27

4060.70 4147.90K11=Zn1
4102.20K2V24087.004143.904030.604087.17
3295.92K0V132623483.473457.83401.1

3501.47
3675.68K12=Zn2
3532.79K2V23329.813867.93607.783601.83
4196.40K0V14166.604332.904266.104255.21

4265.10
4383.40K12=Zn2
4215.60K2V24226.104433.804165.104275.00

3158.903373.003211.54المتوسط

3974.504183.804065.80المتوسط

رابح=   V1=أنقاذ V2

K0K1K2K0K1K2
3049.923306.713130.723123.433439.303292.36
3862.704185.404088.804086.404182.204042.80

3162.453285.00
4045.604103.80

  

  0.05عند مستوى أحتمال L.S.Dقیم أقل فرق معنوي   
VKZnK X VZn X VZn X KZn X K X V

52.483.9138.498.8161.4N.S288.6
45.573.754.586.766.4100.8132.9

الموسم الخریفييالموسم  الربیع

وجــود یالحــظإذ )2الجــدول (كمــا أظهــر الزنــك تــأثیرا معنویــًا فــي المســاحة الورقیــة ولكــال الموســمین 

كغـم 2صفة مع زیادة مسـتوى التغذیـة بالزنـك حتـى بلـغ أعلـى متوسـط للصـفة عنـد المسـتوىمعنویة في هذه الزیادة

Zn.النباتاتعن% 9.41و 16.36نسبتهابزیادة بلغتو1-نبات.2سم)  4265.10و 3501.47(1-هـ
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و1-نبــات.2ســم3898.30و  3009.28بلــغ للصــفة متوســطأدنــىالتــي ســجلتالمرشوشــة بالزنــك وغیــر

أن زیادة المساحة الورقیة بزیادة مستوى الزنك المضـاف یعـزى الـى دور .الربیعي والخریفي على التواليللموسمین 

الضـروري IAAیتكون منه هرمون النمو والذيTryptophanوضرورته في تكوین  الحامض األمیني العنصر

هــذه النتیجــة متماشــیة مــع نتــائج آخــرین أوضــحوا جــاءت.المســاحة الورقیــةبالتــالي زیــادةو الســتطالة خالیــا النبــات 

  ).14، 11،12،13(للزنك في المساحة الورقیةالتأثیر االیجابي 

أظهـــر التـــداخل الثنـــائي بـــین الصـــنف والبوتاســـیوم تـــأثیرا معنویـــًا فـــي المســـاحة الورقیـــة ولكـــال الموســـمین 

أعلى متوسط للصفة بلغ  ) 1K2V(1-هـ.Kكغم 90أعطت نباتات الصنف انقاذ المسمدة بالمستوى ). 2الجدول (

واختلفــت معنویــًا  عــن  جمیــع  المعــامالت  األخــرى  التــي ســجلت  فیهــا    1-نبــات.2ســم4182.20و 3439.30

-نبات.2سم3862.70و   3049.92أدنى متوسط بلغ)  0K1V(نباتات الصنف رابح غیر المسمدة بالبوتاسیوم 

.للموسمین على التوالي  1

أنَّ هناك زیادة في المساحة الورقیة مع زیادة مسـتوى التغذیـة بالزنـك ولكـال الصـنفین ) 2( یبین الجدول

ولكـــال الموســــمین ، ولكــــن الزیــــادة كانــــت أكثــــر وضــــوحا فــــي الصــــنف انقــــاذ الــــذي أعطــــى أعلــــى متوســــط للصــــفة 

معنویـًا  عـن ولم یختلـف ) 2Zn2V(عند التغذیة بالمستوى العالي للزنك 1-نبات.2سم) 4275.00و 3601.83(

فـــي الموســـم الخریفـــي غیـــر انـــه أختلـــف معنویـــًا  عـــن جمیـــع   )2Zn1V(الصـــنف رابـــح المغـــذى بـــنفس المســـتوى

أدنــــى متوســــط للصــــفة بلــــغ  ) 0Zn1V(یهــــا نباتــــات المقارنــــة للصــــنف رابــــحالمعــــامالت األخــــرى التــــي أعطــــت ف

.وللموسمین على التوالي1-نبات.2سم3847.46و 2897.65

ذأ.)2الجـدول ( فقـط تداخل بین البوتاسیوم و الزنك فكان تأثیره معنویًا  للموسـم الخریفـيأما بالنسبة لل

أعلــى ) 2Zn1K(1-هـــ.Znكغــم 2لزنــك لالمرشوشــة بالمســتوى العــالي 1-هـــ.Kكغــم 90حققــت نباتــات المســتوى 

15.50دة بلغت نسبتها مقارنة بجمیع المعامالت األخرى وبزیا1-نبات.2سم4383.40قیمة معنویة للصفة بلغت 

3795.20التـــي أعطـــت أقـــل متوســـط لهـــذه الصـــفة بلـــغ ) 0Zn0K(عـــن نباتـــات المقارنـــة للبوتاســـیوم والزنـــك% 

.  1-نبات.2سم

ولكـــال اختلفـــت اســـتجابة األصـــناف معنویـــًا  تحـــت تـــأثیر مســـتویات البوتاســـیوم والزنـــك فـــي هـــذه الصـــفة 

تحـــت تــأثیر الـــرش بالمســـتوى 1-هـــ.Kكغـــم 90دة بالمســتوى إذ حققـــت نباتــات الصـــنف انقــاذ المســـم،الموســمین

، 1-نبـــات.2ســـم4433.80و 3867.90أعلـــى متوســـط للمســـاحة الورقیـــة بلـــغ  )1-هــــ.Znكغـــم 2(العـــالي للزنـــك 

) 0Zn0K1V(مقارنة بالمعامالت األخرى والتي أعطت فیها نباتات الصـنف رابـح غیـر المسـمدة بكـال العنصـرین

  .)2جدول ال(للموسمین الربیعي والخریفي على التوالي1-نبات.2سم3644.40و 2850.39أدنى متوسط بلغ 

  

  .) غم(حبة 500وزن 

غــم، وبزیــادة 13.42و 12.27بــأعلى متوســط بلــغ قــد تفــوقالصــنف انقــاذأن) 3(یتضــح مــن الجــدول 

التجربـة بلـغ موسـميعن الصنف رابح الذي أعطى متوسطا أقـل فـي %3.31و% 12.98معنویة بلغت نسبتها 

حبــة یعــود الــى تفوقــه فــي المســاحة 500أن تفــوق الصــنف انقــاذ فــي وزن .غــم وعلــى التــوالي12.99و10.86

الورقیة وبالتالي زیادة منتجات عملیة التمثیل الضوئي  التي ساهمت بشكل فعال في زیادة امتالء الحبوب ومن ثم 

وبشـكل فعـال فـي والـذي هـو األخـر سـاهم)6الجـدول(تین البـرو مـن فضال عن زیـادة محتـوى الحبـوب ،زیادة وزنها
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تماشت هذه النتیجة مع آخرین وجدوا أختالفًا معنویًا بین أصناف الذرة البیضـاء فـي وزن الحبـة .حبة الوزنزیادة

)4،10(.  

و  12.35بلــغ حبــة 500أعلــى  متوســط لــوزن1-هـــ.Kكغــم 90أعطــت النباتــات المســمدمة بالمســتوى 

التــي أعطــت أدنــى ) 0K(عــن معاملــة المقارنــة % 9.82و 13.30وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبتها ،غــم 13.75

بنســـبةاألولـــىالمعاملـــةكمـــا ازدادت غـــم وللموســـمین علـــى التـــوالي،12.52و 10.90متوســـط للصـــفة بلـــغ 

معاملـة المقارنـة وفـي والتي بـدورها تفوقـت معنویـًا علـى 1-هـ. Kكغم 180عن معاملة التسمید % 3.00و 7.96

فــي المســاحة الورقیــة انعكســت فــي زیــادة امــتالء 1-هـــ. Kكغــم 90أن تفــوق المعاملــة . )3الجــدول (كــال الموســمین

وهـذا  یعنـي  كفـاءة  ) 5الجـدول (وزیادة وزنها، فضال عن تفوق هذه المعاملـة بـأعلى قیمـة لـدلیل الحصـاد الحبوب

أكــدت هــذه . الحبــة وزیــادة وزنهــا أمــتالءتجــات عملیــة التمثیــل لصــالح عنــد هــذه المعاملــة فــي نقــل منالبوتاســیوم

حبـــة مــع المســاحة الورقیــة ودلیـــل الحصــاد فــي كـــال 500النتیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبـــة عالیــة المعنویــة لــوزن 

وفــي هـذا الســیاق أشــارت دراسـات أخــرى الــى الـدور المعنــوي للبوتاســیوم فـي نقــل منتجــات). 1الملحــق (الموسـمین 

التمثیــل الضــوئي الــى مواقــع النشــوء الجدیــدة فــي المرحلــة التكاثریــة للنبــات و فــي زیــادة وزن الحبــة لمحصــول الــذرة 

كغـم 90مقارنـة مـع المسـتوى 1-هـ. Kكغم 180حبة عند المستوى 500انخفاض وزن أن). 24، 23(البیضاء  

K .الذي ذكر في المساحة الورقیةنفسهیعود الى السبب1-هـ.  

حبـــة فـــي الموســـمین بلـــغ 500بـــأعلى متوســـط لـــوزن )1-هــــ.Znكغـــم 2(ق المســـتوى العـــالي للزنـــك تفـــو 

عـن النباتـات المرشوشـة % 9.36و % 17.64، وبزیـادة معنویـة بلغـت نسـبتها علـى التـواليغم 14.25و 13.07

قیاســاً % 15.48و % 24.36فــي حــین ازدادت النســبة لتصــل الــى , )1-هـــ.Znكغــم 1(بالمســتوى المتوســط للزنــك 

غـــم للموســـمین الربیعـــي 12.34و 10.51والتـــي ســـجلت أدنـــى متوســـط للصـــفة بلـــغ ) 0Zn(مـــع نباتـــات المقارنـــة 

فضــًال عــن ) 2الجــدول(أن تــأثیر الزنــك فــي زیــادة متوســط المســاحة الورقیــة ). 3الجــدول (والخریفــي علــى التــوالي 

في زیادة كفاءة النبات لتحویـل منتجـات عملیـة جاباإیانعكست التي ) 5الجدول(تأثیره في زیادة قیمة دلیل الحصاد 

أن ) 1(یؤكـد الملحـق . حبـة  500التمثیل الضوئي لصالح الحبـوب النامیـة لیزیـد مـن امتالئهـا ومـن ثـم زیـادة وزن 

. حبة یرتبط بعالقة ارتباط موجبـة عالیـة المعنویـة مـع المسـاحة الورقیـة و دلیـل الحصـاد فـي الموسـمین 500وزن 

.  التمثیل الضوئي و انتقال نواتجه لمعدلهو عبارة عن دالة الحبةعلى أن وزن ) 24(عیسىكما یؤكد

حبــة 500وجــود تــداخل معنــوي بــین األصــناف والتســمید البوتاســي فــي وزن ) 3(أظهــرت نتــائج الجــدول 

أعلـى متوسـط   1-هــ.Kكغـم 90للموسمین الربیعي والخریفي، إذ حققت نباتات الصـنف انقـاذ المسـمدة بالمسـتوى 

غـم واختلفــت معنویـًا عــن جمیـع المعــامالت األخـرى باســتثناء نباتــات 13.84و 13.04للصـفة فــي الموسـمین بلــغ 

ل متوســط للصــفة فقــد حصــل فـــي فــي الموســم الخریفــي، أمــا أقـــ) 1K1V(الصــنف رابــح المســمدة بــنفس المســـتوى

ومـن هـذه . غم على التـوالي12.02و 10.40ولكال الموسمین والذي بلغ ) 0K1V(المقارنة للصنف رابحنباتات

عن المعاملـة األخیـرة فـي الموسـمین علـى % 15.14و   25.38النتائج یتبین أن المعاملة األولى قد تفوقت بنسبة 

  .التوالي

الجــدول (حبــة فــي الموســمین 500أیضــا وجــد تــداخل معنــوي بــین األصــناف ومســتویات الزنــك فــي وزن 

أعلـــى متوســـط فـــي ) 1-هــــ.Znكغـــم 2(ذ المرشوشـــة بالمســـتوى العـــالي للزنـــك إذ ســـجلت نباتـــات الصـــنف انقـــا, )3

عـن نباتـات % 3.50و % 11.32غم على التوالي وبزیادة معنویة بلغت نسـبتها 14.45و 13.77الموسمین بلغ 

% 19.05و % 37.70فــي حــین ازدادت النســبة لتصــل الــى ) 2Zn1V(الصــنف رابــح المســمدة بــنفس المســتوى 
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و 10.00والتي أعطت أدنـى متوسـط للصـفة بلـغ ) 0Zn1V(ت الصنف رابح غیر المرشوشة بالزنك مقارنة بنباتا

حبة لكال الصـنفین مـع زیـادة مسـتوى 500ومن نتائج الجدول یتبین أنَّ هناك زیادة معنویة في وزن . غم 12.18

حــت تــأثیر جمیــع مســتویات التغذیــة بالزنــك ولكــال الموســمین ، وأن الصــنف انقــاذ كــان متفوقــا علــى الصــنف رابــح ت

حبــة 500وهــذا یــدل علــى أن الصــنف انقــاذ ذو كفــاءة عالیــة فــي اســتغالل الظــروف المتاحــة لزیــادة وزن . الزنــك 

.مقارنة بالصنف رابح

  

)غم(حبة 500والتداخل بینها في وزن والصنفبالزنك والتسمید البوتاسي الورقیةتأثیر التغذیة.3جدول 

  .2009خریفي لعام والوللموسمین الربیعي

Zn x K

K مستویات

(1 -هـ.كغم(

Kمستویات

(1 األصناف-هـ.كغم(

(1 -هـ.كغم(    K مستویات
Zn ×

Vالمتوسط
K0
0

K1
90

K2
180

9.70K0V19.1310.8510.0210.00
10.51 11.21K10=Zn0

10.63K2V210.2611.5611.2311.02
11.45K0V110.9012.9612.6712.18

12.34 12.87K10=Zn0
12.68K2V212.0112.7712.7012.49
10.11K0V19.1410.9710.5110.21

11.11 11.90K11=Zn1
11.32K2V211.0912.8312.1312.02
12.22K0V111.4313.5713.3712.79

13.03 13.55K11=Zn1
13.31K2V213.0113.5413.2413.27
12.89K0V112.9113.1711.0312.37

13.07 13.95K12=Zn2
12.37K2V212.8714.7313.7113.77
13.88K0V113.7314.4613.8514.01

14.254 14.83K12=Zn2
14.06K2V214.0215.2014.2714.50

10.9012.3511.44المتوسط

12.5213.7513.35المتوسط

رابح=  V1=أنقاذ V2

K0K1K2 K0K1K2 
10.4011.6710.5211.4113.0412.36

12.02113.6613.2913.0113.8413.41
10.8612.27
12.9913.42

  

VKZnK X VZn X VZn X KZn X K X V
0.110.070.070.100.100.110.16
0.360.150.080.280.280.180.30

  الموسم الخریفي  الموسم  الربیعي
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    0.05مستوى أحتمال عندL.S.Dقیم أقل فرق معنوي 

  

فــي الصــفة ولكــال الموســمین ، وكــذا الحــال فــي التــداخل بــین البوتاســیوم والزنــك إذ حصــل تــأثیر معنــوي 

-هــ.Znكغـم 2(تحت تأثیر الرش بالمستوى العـالي للزنـك   1-هـ.Kكغم 90وبتفوق النباتات المسمدة بالمستوى 

غم على التوالي واختلفت معنویًا عن معـامالت التـداخل األخـرى وبزیـادة 14.83و 13.95بأعلى متوسط بلغ ) 1

والتي سجلت أقل متوسـط ) 0Zn0K(نباتات المقارنة لكال العنصرینعن % 29.46و % 43.82بلغت نسبتها  

  ).3الجدول (غم للموسمین الربیعي والخریفي على التوالي 11.44و   9.70للصفة بلغ 

) 3الجـدول ( أختلفت أستجابة الصنفین معنویًا بتأثیر مسـتویات البوتاسـیوم والـرش بالزنـك فـي الموسـمین 

الصــنف انقــاذ  المســمدة  بالمســتوى المتوســط للبوتاســیوم والمرشوشــة بالمســتوى  ، ووجــد أفضــل تــداخل فــي نباتــات

حبـة فـي الموسـمین 500، إذ سـجلت أعلـى قیمـة معنویـة لـوزن 1-هــ.) Znكغـم K+2كغـم 90(العـالي للزنـك 

)14.73  

التــوالي قیاســًا بجمیــع المعــامالت األخــرى التــي أعطــت فیهــا نباتــات المقارنــة للصــنف رابــحغــم علــى ) 15.20و 

)V1K0Zn0(غــــم، وبفــــارق معنــــوي لصــــالح المعاملــــة األولــــى بلغــــت نســــبته 10.90و 9.13متوســــط بلــــغ أقــــل

  .ربیعي والخریفي على التواليللموسمین ال% 39.45و 61.34

  

  .)1-هـ.طن(حاصل الحبوب 

و5.05أن الصـنف انقـاذ قـد تفـوق بـأعلى متوسـط  لحاصـل الحبـوب  بلـغ) 4( یتبـین مـن الجـدول 

عـن الصـنف رابـح الـذي أعطـى متوسـطا أقـل %15.04و 19.16وبزیادة معنویة بلغت  نسبتها 1-هـ.طن9.55

أن تفـــوق الصـــنف انقـــاذ فـــي حاصـــل .التجربـــة علـــى التـــوالي لموســـمي 1-هــــ.طـــن8.30و 4.24للصـــفة بلـــغ 

,)5الجـدول (فضـال عـن تفوقـه فـي قیمـة دلیـل الحصـاد ) 3الجـداول (حبـة 500وزن فيالحبوب یرجع الى تفوقه 

هــذه النتیجــة وفــي كـــال تینلقــد أكــدت عالقــة االرتبـــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بـــین حاصــل الحبــوب وتلــك الصـــف

جاءت هذه النتیجة متفقة مع نتائج آخرین وجدوا اختالفـا معنویـًا فـي حاصـل الحبـوب بـین .)1الملحق (سمین المو 

  .)24، 8، 6، 5، 4(التراكیب الوراثیة للذرة البیضاء 

إذ أعطــت النباتـــات .)4الجـــدول (أثــر التســـمید البوتاســي معنویـــًا فــي حاصـــل الحبــوب ولكـــال الموســمین 

علــى 1-هـــ.طــن9.72و 5.32أعلــى متوســط للصــفة فــي الموســمین بلــغ 1-هـــ.Kكغــم 90المســمدة  بالمســتوى 

عـــــن النباتـــــات المســـــمدة بالمســـــتوى العـــــالي 1-هــــــ.طـــــن0.78و 0.75التـــــوالي، وبزیـــــادة معنویـــــة بلـــــغ مقـــــدارها 

) 0K(بنباتــات المقارنــة قیاســًا  1-هـــ.طــن1.61و 1.29، فــي حــین بلغــت الزیــادة  ) 1-هـــ.Kكغــم 180(للعنصــر

للموســـمین علــى التـــوالي، كمـــا تفوقـــت نباتـــات 1-هــــ.طـــن8.11و 4.03والتــي أعطـــت أدنـــى متوســـط للصــفة بلـــغ 

أن زیــادة حاصــل  الحبــوب  عنــد  .العــالي للبوتاســیوم معنویــًا علــى نباتــات المقارنــة وفــي كــال الموســمینالمســتوى 

قیمـةحبـة  فضـًال عـن تفوقـه فـي 500وزن ًا  لتـأثیره المعنـوي  فـي  زیـادةجاء  انعكاسـ1-هـ.Kكغم 90المستوى 

وكمــا أســلفنا فــأن هــذه النتیجــة تؤكــدها عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة ).5، 3الجــدولین (دلیــل الحصــاد

أیضـا وجــد بـاحثین آخـرین زیــادة معنویـة فــي,)1الملحــق (مــع حاصـل الحبــوب ولكـال الموسـمین   لهـاتین الصـفتین

أمـا سـبب االنخفـاض فـي ). 26، 10(لمحصولي الذرة البیضـاء و الصـفراء البوتاسیوم ة بإضافالحبوبحاصل

فیرجـــع الــى نفـــس 1-هـــ.Kكغـــم 90مقارنـــة مــع المســتوى   1-هـــ.Kكغـــم .180حاصــل الحبــوب عنـــد المســتوى 

.السبب الذي ذكر عند المساحة الورقیة
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تحقیق أعلى متوسط لحاصل الحبوب الى) 1-هـ.Znكغم 2(أدى رش النباتات بالمستوى العالي للزنك 

في   1-هـ.Znكغم 1طن  عن  المستوى 1.57و 1.14، وتفوق معنویًا بمقدار 1-هـ.طن10.18و 5.55بلغ 

التـي  أعطـت  أدنـى  متوسـط  للصـفة  فـي  ) 0Zn(طن  عن معاملة  المقارنة    2.21و 1.58حین بلغ التفوق 

أن حاصـل الحبـوب بوحـدة المسـاحة یعـد ). 4الجدول (على التوالي 1-هـ.طن7.97و3.97كال  الموسمین  بلغ 

. حبـة500دالة لمكوناته، ولذلك فأن هذه الزیادة في الحاصل جاءت نتیجة لتـأثیر الزنـك االیجـابي فـي زیـادة وزن 

وفي هذا المجال أشار آخرون إلـى وجـود زیـادة معنویـة فـي حاصـل الحبـوب ولمحاصـیل حقلیـة مختلفـة نتیجـة الـى 

  ).25، 15، 14(لتغذیة الورقیة بالزنك ا

  تأثیر التغذیة الورقیة بالزنك والتسمید البوتاسي والصنف والتداخل بینها في حاصل الحبوب .4جدول 

2009وللموسمین الربیعي والخریفي لعام )1-هـ.طن(

Zn x K
Kمستویات

(1 -هـ.كغم(

Kمستویات

(1 -هـ.كغم(
األصناف

(1 -هـ.كغم(    K اتمستوی
Zn × Vالمتوسط K0

0
K1
90

K2
180

3.41K0V13.134.173.483.59
3.97

4.50K10=Zn0
4.00K2V23.694.834.504.34
7.27K0V16.798.187.957.64

7.97
8.48K10=Zn0
8.17K2V27.758.798.398.31
3.70K0V13.254.594.053.96

4.41
4.99K11=Zn1
4.54K2V24.155.395.044.86
7.83K0V17.108.738.278.03

8.61
9.24K11=Zn1
8.77K2V28.579.749.279.20
4.97K0V14.606.214.655.15

5.55
6.49K12=Zn2
5.18K2V25.356.765.725.94
9.24K0V18.4310.219.049.22

10.18
11.42K12=Zn2
9.87K2V210.0512.6410.7111.13

4.035.324.57المتوسط

8.119.728.94المتوسط

رابح=   V1=أنقاذ V2

K0K1K2K0K1K2
3.664.994.064.405.665.07
7.449.048.428.7910.399.45

4.245.05
8.309.55

  

VKZnK X VZn X VZn X KZn X K X V
0.0005260.047540.037810.054910.043710.067710.08906

0.29430.19290.11320.26780.22390.23640.3328
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  0.05ستوى أحتمال عند مL.S.Dقیم أقل فرق معنوي 
  

أثــــر التـــــداخل بـــــین األصـــــناف و مســـــتویات  البوتاســـــیوم  معنویــــًا  فـــــي  حاصـــــل  الحبـــــوب  فـــــي  كـــــال  

أعلـى متوسـط) 1K2V(1-هــ.Kكغـم 90حققت نباتات الصـنف انقـاذ المسـمدة بالمسـتوى ). 4الجدول(الموسمین 

أدنى متوسـط للصـفة ) 0K1V(نف رابح ، فیما أعطت نباتات المقارنة للص1-هـ.طن10.39و5.66بلغللصفة 

2.95و 2.00في الموسـمین علـى التـوالي، وبزیـادة لصـالح المعاملـة األولـى بلغـت 1-هـ.طن7.44و 3.66بلغ 

طــن عــن الصــنف رابــح 1.35و 0.67موســمین علــى التــوالي، كمــا أزدادت المعاملــة األولــى بمقــدار ولل1-هـــ.طــن

نتـــائج تشـــیر الـــى أن اســـتجابة الصـــنفین لـــم تكـــن متماثلـــة تحـــت تـــأثیر هـــذه ال.)1K1V(المســـمد بـــنفس المســـتوى 

  .مستویات البوتاسیوم المختلفة فاختلفت نتیجة لذلك في قیم حاصلها من الحبوب 

وجود زیـادة معنویـة فـي حاصـل ) 4(الجدول بینوكذلك الحال بالنسبة للتداخل بین الصنف والزنك ، إذ 

) 11.13و   5.94(ت الزنك في كال الموسمین ، حتـى وصـل أعلـى متوسـط الحبوب لكال الصنفین بزیادة مستویا

وبفـارق معنـوي ) 1-هــ.Znكغـم 2(فـي نباتـات الصـنف انقـاذ تحـت تـأثیر الـرش بالمسـتوى  العـالي للزنـك 1-هــ.طـن

و 2.35في حین وصـل الفـرق الـى ) 2Zn1V(طن عن الصنف رابح المغذى بنفس التركیز1.91و 0.79قدره 

والتــي أعطــت أقــل متوســط بلــغ )0Zn1V(عــن نباتــات الصــنف األخیــر غیــر المرشوشــة بالزنــك1-ـهــ.طــن3.49

، ومن خالل هذا التداخل یتبین أن استجابة الصنفین لزیادة حاصل الحبـوب كانـت أكثـر 1-هـ.طن7.64و 3.59

فــي صـــفتي ن ســـاریا وضــوحا تحــت تـــأثیر التركیــز العـــالي للزنــك مقارنـــة بالمســتوى  المتوســـط وأن هــذا االتجـــاه كــا

  .حبة500المساحة الورقیة ووزن 

أدى التــداخل بــین مســتویات البوتاســیوم والزنــك الــى أحــداث تــأثیر معنــوي فــي حاصــل الحبــوب فــي كــال 

الموسمین، إذ أعطت النباتات المسمدة بالمسـتوى المتوسـط مـن البوتاسـیوم والمرشوشـة بالمسـتوى العـالي مـن الزنـك 

فــي الموســمین علـــى 1-هــــ.طــن11.42و 6.49أعلــى متوســـط للصــفة بلــغ 1-ه) .Znكغــم K+2كغــم  90(

المقارنــة عــن نباتــات 1-هــ.طــن4.15و 3.08قــدرهالتـوالي ، مقارنــة بجمیــع المعـامالت األخــرى وبفــارق معنـوي 

)0Zn+0K (للصــفة متوســط   أدنــىأعطــتالتــي)للموســمین الربیعــي والخریفــي 1-هـــ.طــن) 7.27و 3.41

  .)4الجدول (التوالي على 

أیضا سلك التداخل الثالثـي نفـس سـلوك التـداخالت الثنائیـة فـي معنویتـه فـي هـذه الصـفة لكـال الموسـمین 

وذلـــك بتفـــوق نباتـــات الصـــنف انقـــاذ المســـمدة بالمســـتوى المتوســـط للبوتاســـیوم والمرشوشـــة بالمســـتوى  ,)4الجـــدول (

1-هــ.طـن12.64و 6.76متوسـط لحاصـل الحبـوب بلـغ بـأعلى1-هــ.) Znكغم K+2كغم 90(العالي للزنك 

-هـ.طن5.85و3.63التجربة على التوالي، مقارنة بجمیع المعامالت األخرى و بزیادة معنویة قدرها موسميفي 

6.79و 3.13والتــي ســجلت أقــل متوســط  للصــفة  بلــغ ) 0Zn0K1V(عــن نباتــات المقارنــة للصــنف رابــح 1

ـــة  .)4الجـــدول (ي والخریفـــي علـــى التـــوالي للموســـمین الربیعـــ1-هــــ.طـــن   كمـــا تفـــوق الصـــنف انقـــاذ فـــي تلـــك المعامل

)2Zn1K2V(لى الصنف رابح وتحت التأثیر نفسـهع)2Zn1K1V( هـذه النتـائج .طـن2.43و 0.55بمقـدار

خدمة عملیة تؤكد على أن الصنف انقاذ كان األكثر كفاءة في استغالل التغذیة المتوفرة له وعوامل النمو األخرى ل

والتـي انعكسـت فـي زیـادة ) 3الجـدول (التمثیل الضوئي ومن ثم تحویل منتجات التمثیل الضوئي لزیادة وزن الحبـة 

  .حاصل الحبوب بوحدة المساحة

الموسم الخریفیةالموسم  الربیعیة
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  ):%(دلیل الحصاد 

39.24و 47.30أن الصنف انقاذ قد تفوق معنویًا بأعلى قیمة لدلیل الحصـاد بلغـت )5(یبین الجدول 

أن .علـى التـوالي ولموسـمي التجربـة % 36.46و   44.39الصنف رابح الذي أعطى قیمة أقـل بلغـت قیاسا ب% 

وقـد أوضـح .)4الجدول(تفوق الصنف انقاذ في دلیل الحصاد یعود الى تفوقه في حاصل الحبوب بوحدة المساحة 

.لحبـوب فـي كـال الموسـمینأن دلیل الحصاد یرتبط بعالقة أرتباط موجبة عالیة المعنویة مع حاصـل ا) 1(الملحق

فـــي قیمـــة دلیـــل أصـــناف الـــذرة البیضـــاءمعنویـــًا بـــین اختالفـــاوجـــدوا آخـــرونجــاءت هـــذه النتیجـــة متفقـــة مـــع نتـــائج

  .)26، 6، 5(الحصاد

,)5الجدول (لكال الموسمین الحصاد ودلیل أدى التسمید البوتاسي الى أحداث تأثیر معنوي في قیمة 

و بزیادة % 40.05و  50.01أعلى  متوسط للصفة بلغ 1-هـ.Kكغم 90بالمستوى   إذ سجلت النباتات المسمدة

فـي حـین أزدادت 1-هــ.Kكغـم 180عن النباتات المسـمدة بالمسـتوى % 5.48و % 11.36معنویة بلغت نسبتها 

فة  والتــي  أعطــت  أدنــى  مســتوى  للصــ)  0K(قیاســا بنباتــات المقارنــة %  35.56و 17.37النســبة لتصــل الــى 

كغـــم 90أن زیـــادة قیمـــة دلیـــل الحصـــاد عنـــد المســـتوى .  فـــي الموســـمین علـــى التـــوالي% 35.56و 42.61بلـــغ 

K.جــاء انعكاســا لتــأثیره المعنــوي فــي زیــادة حاصــل الحبــوب فــي وحــدة المســاحة، وأكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط 1-هـــ

) 10(الــدلیمي وتتفــق هــذه النتیجــة مــع ). 1الملحــق (الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین دلیــل الحصــاد وحاصــل الحبــوب 

.الذي بین التأثیر االیجابي للسماد البوتاسي في قیمة دلیل الحصاد لنباتات الذرة البیضاء

أعلــى 1-هـــ.Znكغــم   2كمـا ســبب رش الزنــك تــأثیرا معنویـًا فــي قیمــة دلیــل الحصــاد، إذ حقـق المســتوى 

كغـــم 1تـــوالي، متفوقـــا بـــذلك معنویـــًا علـــى المســـتوى علـــى ال% 40.85و 51.09قیمـــة للصـــفة فـــي الموســـمین بلـــغ 

Zn.والتـي سـجلت أدنـى ) بـدون رش(والذي تفوق بدوره معنویًا علـى معاملـة المقارنـة ) % 37.50، 44.74(1-هـ

أن دور الزنـك الفعـال فـي ). 5الجـدول ( لموسـمي  التجربـة علـى التـوالي % 35.19و 41.70متوسط للصفة بلغ 

أنعكـــس إیجابـــًا فـــي زیـــادة قیمـــة دلیـــل ) 4، 3الجـــدولین (حاصـــل الحبـــوب بوحـــدة المســـاحة حبـــة و 500زیـــادة وزن 

. الحصاد 

وجــود تــداخل معنــوي بــین الصــنف و التســمید البوتاســي فــي هــذه الصــفة فــي ) 5(أظهــرت نتــائج الجــدول 

لـــدلیل أعلـــى قیمـــة )K12V(1-هــــ.Kكغـــم 90الموســـمین ، إذ حققـــت نباتـــات الصـــنف انقـــاذ المســـمدة بالمســـتوى 

والتــي لــم تختلــف معنویــًا عــن نباتــات الصــنف رابــح المســمدة بــنفس المســتوى % 41.85و 50.62الحصــاد بلغــت 

)K11V ( فـــي الموســـم ربیعـــي)كغـــم 180وكـــذلك عـــن الصـــنف انقـــاذ تحـــت تـــأثیر المســـتوى %) 49.41K.1-هــــ

)2K2V( للموســم نفســه و)ت األخــرى التــي ســجلت أال أن االخــتالف كــان معنویــًا مــع جمیــع المعــامال) %48.38

وللموســـمین علـــى % 34.38و 42.33أدنـــى متوســـط للصـــفة بلـــغ ) 0K1V(فیهـــا نباتـــات المقارنـــة للصـــنف رابـــح 

عـن المعاملـة األخیـرة % 21.73و 19.59ومن هذه النتـائج یتضـح أن المعاملـة األولـى قـد تفوقـت بنسـبة . التوالي

.في موسمي التجربة على التوالي

وللموسمین(%)غذیة الورقیة بالزنك والتسمید البوتاسي والصنف والتداخل بینها في دلیل الحصاد تأثیر الت.5جدول 

  2009الربیعي والخریفي لعام 

Zn x K
K مستویات

(1 -هـ.كغم(

Kمستویات

(1 -هـ.كغم(
األصناف

(1 -هـ.كغم(    Kمستویات
Zn ×

V
المتوسط K0

0
K1
90

K2
180
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38.74K0V138.6944.5237.6540.29
41.70

45.43K10=Zn0
40.93K2V238.8046.3444.2143.12
33.03K0V132.2836.2635.2634.60

35.19
36.83K10=Zn0
35.72K2V233.7937.4036.1735.79
40.34K0V138.2747.9140.3542.18

44.74
49.33K11=Zn1
44.54K2V242.4150.7648.7447.30
34.82K0V133.3038.5236.5036.11

37.50
40.18K11=Zn1
37.51K2V236.3441.8538.5138.90
48.75K0V150.0355.7846.2950.70

51.09
55.27K12=Zn2
49.24K2V247.4654.7552.2051.47
38.73K0V137.5740.0038.4538.67

40.85
43.15K12=Zn2
40.68K2V239.8846.3142.9143.03

42.6150.0144.91المتوسط

35.5640.0537.97المتوسط

رابح=  V1=أنقاذ V2

K0K1K2K0K1K2
42.3349.4141.4342.8950.6248.38
34.3838.2636.7336.6741.8539.20

44.3947.30
36.4639.24

  0.05مستوى أحتمال عندL.S.Dقیم أقل فرق معنوي 
VKZnK X VZn X VZn X KZn X K X V

2.891.361.282.302.252.15N.S
1.270.800.761.131.111.281.81

  الموسم الخریفي  الموسم  الربیعي

  

وجود زیادة معنویة في قیمـة دلیـل الحصـاد ولكـال الصـنفین بزیـادة مسـتوى الزنـك ) 5(یتضح من الجدول 

فـي  نباتـات الصـنف  انقـاذ  ذات  التغذیـة ) %  43.03، 51.47(ولكال  الموسمین، إذ وصل الى أعلى متوسط 

قیاســـًا بنباتـــات % 24.37و 27.75وبزیـــادة معنویـــة بلغـــت نســـبتها ) 1-هــــ.Znكغـــم 2(بالمســـتوى  العـــالي للزنـــك 

وللموسـمین % 34.60و 40.29والتي أعطـت أدنـى متوسـط بلـغ ) 0Zn 1V(الصنف رابح التي لم ترش بالزنك 

وعلــى العمــوم كــان الصــنف انقــاذ متفوقــًا بصــورة معنویــة علــى الصــنف رابــح  وتحــت  تــأثیر  جمیــع . علــى التــوالي

ج تشیر الى أن الصنف األخیر لم یكن كفوءًا في نقل وتوزیع منتجات أن هذه النتائ. تراكیز الزنك ولكال الموسمین

ــ) الحبــوب(عملیــة التمثیــل الضــوئي لصــالح الحاصــل االقتصــادي  تبــین نتــائج أثیر التغذیــة المتزایــدة للزنــكتحــت ت

شــــة التـــداخل بــــین مســــتویات البوتاســــیوم و الزنــــك أن النباتـــات المســــمدة بالمســــتوى  المتوســــط  للبوتاســــیوم والمرشو 

) % 43.15، 55.27(قـد حققـت أعلـى نسـبة للصـفة 1-هــ).Znكغـم K + 2كغـم 90(بالمسـتوى  العـالي للزنـك 
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قیاســـًا بنباتـــات المقارنـــة لكـــال % 30.64و 42.67فـــي الموســـمین علـــى التـــوالي، وبزیـــادة معنویـــة بلغـــت نســـبتها 

). 5الجدول(لى التوالي ع% 33.03و 38.74التي  سجلت أدنى نسبة للصفة بلغت ) 0Zn0K(السمادین 

أثـر التـداخل الثالثـي معنویـًا فـي قیمـة دلیـل الحصـاد وللموسـم الخریفـي  فقـط، إذ سـجلت نباتـات الصـنف 

أعلـى ) 2Zn1K2V(1-هــ.Znكغـم 2تحـت تـأثیر الـرش بالمسـتوى   1-هــ.Kكغـم 90انقاذ المسمدة بالمسـتوى 

% 15.78معــامالت األخــرى وبزیــادة بلغــت نســبتها ، وأختلفــت معنویــًا عــن جمیــع ال% 46.31متوســط للصــفة بلــغ 

%  43.47فـــي حـــین وصـــلت نســـبة الزیـــادة الـــى ) 2Zn1K1V(عـــن الصـــنف رابـــح المســـمد بالمســـتویین نفســـیهما 

الجـدول % (32.28والتـي سـجلت أدنـى متوسـط للصـفة بلـغ ) 0Zn0K1V(قیاسًا بنباتات  المقارنـة للصـنف رابـح 

5.(  

  

  .) (%نسبة البروتین في الحبوب 

8.24بلغـت انقاذ قد تفوق معنویًا بأعلى نسبة بروتین في الحبـوبالصنفأن) 6(یتضح من الجدول 

أن  تبـاین الصـنفین  فـي  هـذه .و للموسـمین علـى التـوالي) % 7.65و 7.69(مقارنة بالصـنف رابـح % 8.16و 

وف البیئیـة الســائدة والتــي ربمــا الصـفة قــد یعــود الـى أخــتالف عواملهــا الوراثیـة ومــدى تفاعــل تلــك العوامـل مــع الظــر 

تماشــت هــذه النتیجــة مــع نتــائج عــدة بــاحثین وجــدوا اختالفــًا .  أنعكســت فــي أخــتالف محتــوى حبوبهــا مــن البــروتین

).28، 27، 9، 6(معنویًا بین التراكیب الوراثیة المدروسة للذرة البیضاء في نسبة البروتین في حبوبها 

) 1-هــ.Kكغـم 180(تـات المسـمدة بالمسـتوى العـالي للبوتاسـیوم أن النبا) 6(أیضا یتضـح مـن الجـدول 

علــى التــوالي و أختلفــت % 8.09و 8.14قــد أعطــت أعلــى نســبة بــروتین فــي الحبــوب فــي كــال الموســمین بلغــت 

% 7.79و 7.82بلغـت ونباتـات المقارنـة التـي أعطـت أدنـى نسـبة 1-هــ.Kكغـم 90معنویًا عن نباتات المسـتوى 

أن زیادة نسبة البروتین بزیادة مستوى أضافة البوتاسیوم قد یرجع الـى تـأثیر البوتاسـیوم األیجـابي فـي . على التوالي

( تحفیــز قــدرة النباتــات المتصــاص النیتــروجین الــذي یشــترك فــي بنــاء األحمــاض األمینیــة ومــن ثــم تكــوین البــروتین

28 .(  

قـد ) 1-هــ.Znكغـم 2(وى العـالي للزنـك أن النباتات  ذات التغذیـة بالمسـت) 6(كما أظهرت نتائج الجدول 

للموسـمین علـى التـوالي، وأختلفـت معنویـًا % 8.03و 8.15أعطت أعلى نسبة للبـروتین فـي حبوبهـا والتـي بلغـت 

% 7.79و % 7.79أدنى نسبة بلغـت ) 0Zn(عن نباتات المستویین األخریین التي سجلت فیها نباتات المقارنة 

أن الزنــك یعمــل یرجــع الــىالبــروتین فــي الحبــوب مــع زیــادة مســتوى التغذیــة بالزنــكأن زیــادة نســبة .علــى التــوالي

للسـیطرة علــى العدیـد مـن العملیـات الحیویــة الجاریـة  فـي  النباتـات  بمــا  ) co-factor(كعامـل مسـاعدة لألنزیمـات 

نَّ لــه تــأثیرًا كمــا أ،الضــروري فــي عملیــة تكــوین البــروتین فــي النبــات) RNA(فــي  ذلــك  تكــوین الحــامض النــووي

فعــاًال فــي عملیــات األكســدة والتــي مــن خــالل المركبــات الوســطیة فیهــا تتكــون األحمــاض األمینیــة التــي تشــترك فــي 

  ).4،14(تكوین البروتین 

أدى التــداخل بــین األصــناف و مســتویات الســماد البوتاســي الــى أحــداث تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة و 

أن هناك زیادة في نسبة البروتین في الحبوب مع زیادة مستویات ) 6(لجدول ویتضح من ا. للموسم الربیعي  فقط 

البوتاســیوم ولكــال الصــنفین، وان الزیــادة كانــت أكثــر وضــوحا فــي حبــوب الصــنف انقــاذ الــذي ســجل عنــد المســتوى 

متفوقـــا بـــذلك معنویـــًا علـــى جمیـــع معـــامالت % 8.44أعلـــى متوســـط للصـــفة بلـــغ )2K2V(1-هــــ.Kكغـــم   180
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%  7.58أدنــى متوســط للصــفة بلــغ ) K10V(ل األخــرى، التــي ســجلت فیهــا نباتــات المقارنــة للصــنف رابــح التــداخ

  .وأن هذا االتجاه كان نفسه في الموسم الخریفي  رغم عدم معنویته 

لم یكن للتداخل الثنائي بین األصناف والزنك وكذلك بین البوتاسیوم  و الزنك  تأثیر  معنوي  في  نسـبة 

, )6الجـدول (الحبوب ولكال الموسمین ، أما التـداخل الثالثـي فكـان معنویـًا فـي الموسـم الربیعـي  فقـط البروتین في

Znكغــم 2تحــت تــأثیر الــرش بالمســتوى1-هـــ.Kكغــم 180إذ ســجلت نباتــات الصــنف انقــاذ المســمدة بالمســتوى 

مالت األخـرى وبزیـادة مقارنـة بجمیـع المعـا% 8.53أعلى نسـبة بـروتین فـي الحبـوب بلغـت ) 2Zn2K2V(1-هـ.

والتـي ســجلت أدنـى نسـبة بلغــت ) 0Zn0K1V(عــن نباتـات المقارنـة للصــنف رابـح % 14.8معنویـة بلغـت نسـبتها 

7.43.%  

  

تأثیر التغذیة الورقیة بالزنك والتسمید البوتاسي والصنف والتداخل بینها في نسبة البروتین في .6جدول 

  2009م وللموسمین الربیعي والخریفي لعا(%)الحبوب 

Zn x K

K مستویات

(1 -هـ.كغم(

Kمستویات

(1 األصناف-هـ.كغم(

(1 -هـ.كغم(    K مستویات

Zn × Vالمتوسط
K0
0

K1
90

K2
180

7.57K0V17.437.507.637.52
7.79 7.82K10=Zn0

8.00K2V27.708.138.378.07
7.63K0V17.377.477.807.54

7.79 7.73K10=Zn0
8.00K2V27.908.008.208.03
7.83K0V17.537.577.837.64

7.96 7.90K11=Zn1
8.13K2V28.138.238.438.27
7.75K0V17.507.607.837.64

7.89 7.85K11=Zn1
8.07K2V28.008.108.308.13
8.08K0V17.777.938.037.91

8.15 8.10K12=Zn2
8.28K2V28.378.278.538.39
8.00K0V17.807.607.907.77

8.03 7.90K12=Zn2
8.20K2V28.208.208.508.30

7.827.948.14المتوسط

7.797.838.09المتوسط

  

  

رابح=  V1=أنقاذ V2

K0K1K2 K0K1K2 
7.587.677.838.078.218.44
7.567.567.848.038.108.33

7.698.24
7.658.16
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  0.05مستوى أحتمال عندL.S.Dقیم أقل فرق معنوي 

VKZnK X VZn X VZn X KZn X K X V
0.1150.0710.1670.101N.SN.S0.343
0.1940.1760.134N.SN.SN.SN.S

  الموسم الخریفي  الموسم  الربیعي

  

  

2009قیم معامل االرتباط البسیط للصفات المدروسة وللموسمین الربیعي والخریفي لعام .1ملحق 

المساحة 

الورقیة 

)نبات/2سم(

500وزن 

  حبة

)غم(

حاصل 

  الحبوب

)هـ / طن (

دلیل 

  الحصاد

(%)

نسبة 

  البروتین

(%)بذور 

الصفات 

المدروسة

المساحة الورقیة *0.519**0.816**0.859**10.807
)نبات/2سم( 10.952**0.825**0.826**0.383

حبة      500وزن **0.702**0.923**10.952
)غم(  10.901**0.909**0.513*

حاصل الحبوب **0.687**10.946
)ھـ / طن ( 10.973**0.630**

دلیل الحصاد *10.566
(%) 10.618**

نسبة البروتین 1
(%)بذور  1

الموسم الخریفیةالموسم  الربیعیة

                 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
              **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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