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Zea mays(من الذرة الصفراء ین وراثیكیبینتر استجابة نمو وحاصل  L. (توزیع ألسلوب

  النباتات في الحقل 

  

  ریسان كریم شاطيومكیة كاظم علك 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة/ قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

–كلیــة الزراعــة –ة الحقلیــمحطــة تجــارب التابعــة الــى قســم علــوم المحاصــیل أجریــت تجربــة حقلیــة فــي 

ینتركیبالاستجابةبهدف معرفة 2000والربیعي 1999جامعة بغداد في أبي غریب للموسمین الزراعیین الخریفي 

125000و 83333و 62500و 41666(لكثافـــــات زراعیـــــة مختلفـــــة )3000وٕابـــــاء 106بحـــــوث (الـــــوراثیین

سـم 40× سـم 40سـم و 16× سـم 100سـم و 20× سـم 80(التالیـةمسـافات الوالتي زرعت على ) 1-هـ.نبات

اســـتعمل تصـــمیم القطاعـــات كاملـــة المعشـــاة ) . ســـم10× ســـم 80ســـم و 15× ســـم 80ســـم و 30× ســـم 80و 

وكانـــت 0.05باســـتخدام اقـــل فـــرق معنـــوي علـــى احتمالیـــة إحصـــائیاً بــثالث مكـــررات حللـــت المتوســـطات الحســـابیة 

  -:النتائج على النحو اآلتي 

أعلـــى معـــدل لحبـــوب العرنـــوص )ســـم30× ســـم 80(تـــات المزروعـــة فـــي الكثافـــة األوطـــأ النباأعطـــت

و 120.1(في معدل حاصل النبات و )غممل223.9و 261.6(ووزن الحبة ) عرنوصحبة735.4و 668.4(

أعلــى ) ســم10× ســم 80(1-هـــ.نبــات 125000فــي حــین أعطــت النباتــات المزروعــة فــي الكثافــة ) غــم87.0

  .على التتابع لموسمین الخریفي والربیعي1-هـ.طن6.2و 9.40وب حاصل حب

وحاصـــل النبـــات ملغـــم219.2أعلـــى معـــدل فـــي وزن الحبـــة 3001أعطـــى التركیـــب الـــوراثي إبـــاء كمـــا 

  . لموسمین الخریفي والربیعي لبالتتابع 1-هـ.طن5.4و 7.8غم وحاصل الحبوب78و 113.6

أعلــــى معــــدل ) ســــم20× ســــم 80(62500المــــزروع بالكثافــــة 3001إبــــاءالتركیــــب الــــوراثي أعطــــى

بالتتــابع فــي كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي وبــذلك تفــوق علــى التركیــب 1-هـــ.طــن5.2و 11.1حاصــل حبــوب 

  .بالتتابع% 22.9و % 30.1بنسبة والمزروع بنفس الكثافة في غلة الحاصل106الوراثي بحوث 

  

Performance of two Genotypes of Maize (Zea mays L.) Under 
Different Spaces

  

M. K. Ailk and R. K. Shati
Crop Science Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
A field study was conducted during Autumn season 1999 and Spring season 

2000 at experimental farm department of Field Crop Science, College of Agriculture, 
Abu-Ghraib.Univ. of Baghdad. 
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The aim of the study was to investigate performance of Genotypes of maize 
(Bohoth 106 and IBA 3001) to difference densities with different spaces (80 cm 20 
cm,100 cm  16cm , 40 cm  40 cm, 80 cm  30 cm, 80 cm  15 cm and 80 cm  10 
cm) The experiment was laid out in randomized complete block design (RCBD) with
three replications.

The results obtained could be summarized as following:
The lower density (80 cm  30 cm) gave the highest value of number grain of 

ear (668.4 and 735 .4 grain) , weight of single grain (261.6 , 223.9 mg) and yield of 
plant (120.1 and 87.0 gm) respectively in Autumn and Spring while treatment of 
highest density (80 cm  10 cm) gave high value of yield grain (9.40 5.4 ton.ha-1) 
respectively at both seasons.

Iba 3001 under density 62500 plant.ha-1 (80 cm  20 cm) gave high value of 
grain yield 11.1 and 5.2 ton.ha-1 respectively in both seasons.

  

  المقدمة

Zea maysتعد الذرة الصفراء  L. للقطاعین الزراعي اإلنتاجيمن المحاصیل المهمة في هیكل النشاط

إضــافة إلــى األمــالح والمعــادن % 4وزیــت  % 61والصــناعي إذ تتمیــز حبوبهــا باحتوائهــا علــى نشــویات بنســبة 

الذي تقدر نسبته ما یعادل ما تحتویه حبوب الحنطة عشرین ضعفًا وهـذا الفیتـامین Aوالفیتامینات خاصًة فیتامین 

وهــو ة زراعیــة مــن هـذا النــوع إن تتطــور أساسـي فــي صــناعة علـف الماشــیة والــدواجن وبدونــه ال یمكـن ألي صــناع

االهتمــام تصــاعدذلك لــ) 2، 1(لنمــو الحیــوان األساســیةاالمینیــة األحمــاضتــوفیر فــيیــوازي اهمیــة فــول الصــویا 

فــي العــراق متدنیــة مقارنــًة مــع هــذا المحصــول إنتاجیــةتعــد . زیــادة إنتاجیتــه كمــًا ونوعــاً لبهــذا المحصــول عالمیــًا 

دخلــة او مالاألصــنافمالئمــة عــدم بخدمــة المحصــول و االهتمــامعــدم ألســباب عدیــدة منهــاالمعــدل العــالمي وذلــك

نجح الباحثون في قبل المراكز البحثیة الزراعیة وقدمناالهتمام بهذا المحصول تم لذلك لبیئة العراق المستوردة 

معـدل العـالمي وزادت علـى بعـض فاقت الإنتاجیةوذات القطر لظروف مالئمةاستنباط تراكیب وراثیة من العراق 

عدیدة منها أسلوب تجارب إجراءلمعرفة اداء التراكیب الوراثیة یستوجب . هذا المحصولبزراعة المشهورة البلدان 

كفــاءة مــنوبالتــالي تزیــدكبیــرةحیــث تعطــي مســاحة ورقیــة توزیــع النباتــات بالحقــل  تحــت كثافــات نباتیــة مختلفــة  

العدیـد مـن البـاحثین بـان طریقـة توزیـع أكـد. المحصول بشـكل سـلیم أداءنعكس على عملیة البناء الضوئي الذي ی

وتــؤثر علــى )3(زیــادة فــي ارتفــاع النبــات إلــىالجــور یــؤدي أو بــین الخطــوط ةمــن حیــث المســافالنباتــات بالحقــل

)6(وكفـاءة الحاصـل) 2(ووزن الحبـة )5(وطول العرنـوص ) 4(مكونات الحاصل خاصًة عدد حبوب العرنوص 

یهـدف هـذا البحـث إلـى معرفـة تـأثیر المسـافات الزراعیـة وتـداخلها فـي . )8(ودلیل الحصاد ) 7(وحاصل الحبوب 

  .3001وٕاباء 106ف التركیبي بحوث الحاصل ومكوناته للصن

  

  المواد وطرائق العمل

–حقــل قســم علــوم المحاصــیل الحقلیــةفــي2000و1999الموســمین الــزراعیین نفــذت تجربــة حقلیــة فــي

 شـرقًا  ْ 44.24 شـماًال وخـط طـول  ْ 32.2جامعة بغداد فـي ابـي غریـب والواقـع ضـمن خـط عـرض –كلیة الزراعة 

106بحـوث همـا ینوراثیـینلمعرفـة مـدى اسـتجابة تـركیبوذلـك )9(سطح البحرمستوى م عن 34.1وعلى ارتفاع 

فـي تربـة مزیجیـة غرینیـة لجـور وذلـكبین الخطـوط والمسافة الزراعة) هجین ثالثي(3001وٕاباء) صنف تركیبي(
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و % 1.4ومـادة عضــویة7.9وpH7.4وتفاعـل تربـة متـر /دیسـي سـیمنز4.0و 3.8ذات ایصـالیة كهربائیـة 

  .على التتابع2000و 1999للعامین % 1.5

امـــدتینحرثـــت ارض التجربـــة مـــرتین متع. مكـــررات بـــثالثاســـتعمل تصـــمیم القطاعـــات كاملـــة المعشـــاة 

السـماد أضـیف. القرصیة وتمت التسویة بالة التسـویةاألمشاطمحراث المطرحي القالب ونعمت بواسطة بواسطة ال

غــم ك120عنــد الزراعــة والثانیــة 1-هـــ. Nغــم ك60األولــىدفعتــین علــى  1-هـــ. Nكغــم 200بمعــدل النتروجینـي

N .كغـم 50كما اضـیف السـماد الفوسـفاتي بمعـدل سم 30وصل ارتفاع النبات عندما1-هـN .دفعـة واحـدة 1-هــ

العــــروة (2000لعـــام آذار23و ) العـــروة الخریفیـــة(1999تمـــوز 27زرعـــت البـــذور فـــي . )10(عنـــد الزراعـــة 

. ســم20–15نبــات واحــد عنــد وصــول ارتفــاع النبــات إلــىتبــذرات فــي الجــورة ثــم خفــ3وذلــك بوضــع ) الربیعیـة

األولـىالكثافـة 1-هــ.نبـات41666و 83333و 125000و 62500هـي كثافات نباتیـة أربعالتجربة تضمنت

40× سـم 40سـم و 16× سـم 100سـم و 20× سـم 80(توزیع النباتات في مسافات وجور مختلفةنتجت عن

سـم و 10× سـم 80(افة بین الجـور ـییر المسـطوط وتغـخلافة بین اـبیت المسـوالكثافات الثالثة األخرى تم تث).سم

بعــد یــومین مــن 1-هـــ.3ســم2000بمعــدل رش Atrazinاســتعمل مبیــد . )ســم30× ســم 80و ســم15× ســم 80

المحبـب ن دیازینو الـبمبیـد Sesamia creticaاق الـذرة ـكوفحت حشرة حفـار سـ. الزراعة لغرض مكافحة األدغال 

یومـًا مـن 20بعد ولىاألتلقیمًا في القمة النامیة للنبات على ثالث دفعات 1-هـ.كغم6بمقدار ) فعالةمادة10%(

  . ) 11(مًا من الرشة الثانیة و ی10والثالثة األولىیومًا من الرشة 15البزوغ والثانیة بعد 

خمسـة نباتـات وبشـكل عشـوائي مـن الخطـوط الوسـطیة لكـل وحـدة تجریبیـة مـن قـیس ارتفـاع قبل الحصاد

رة نباتات عشوائیًا من الخطـوط الوسـطیة لكـل عشاخذت ) 12(كریةدنهایة العقدة السفلي للنورة الإلىسطح التربة 

عــدد العــرانیص للنبــات وعــدد الحبــوب فــي العرنــوص ووزن الحبــة وكــذلك لدراســة مكونــات الحاصــلوحــدة تجریبیــة 

ولغـــرض حســـاب حاصـــل حبـــوب النبـــات فرطـــت حبـــوب جمیـــع العـــرانیص للنباتـــات ) ســـم(قـــیس طـــول العرنـــوص 

د استبعاد الخطوط الحارسة ثم أضیف إلیها حبـوب النباتـات التـي المحصودة من الخطوط الوسطیة من كل لوح بع

  ). غم(أخذت لغرض دراسة مكونات الحاصل ومنها حسب حاصل النبات الواحد 

× ) غـم(النبـات الواحـد حاصل فقد استخرج من حاصل ضرب) 1-هـ .طن(حاصل الحبوب الكلي أما

  )1(للجمیع وحسب المعادلة اآلتیة % 15.5الكثافة النباتیة وعدل الوزن على أساس رطوبة 

100 – moist
Factor =

100 – 15.5 moist

-م.غـم(ل ـتم حسـاب كفـاءة الحاصـ. ) 1-هـ.طن(إلىثم حول )غم(وزن النموذج × ثم ضرب الناتج 

حسـب دلیـل الحصـاد مـن خـالل. )1() /2م(على مساحته الورقیـة ) غم(من خالل قسمة حاصل النبات الواحد ) 2

  :المعادلة التالیة

  % =دلیل الحصاد 
  حاصل الحبوب

 ×100  
  الحاصل البیولوجي

اجـــري التحلیـــل اإلحصـــائي للبیانـــات وقورنـــت المتوســـطات الحســـابیة باســـتخدام اقـــل فـــرق معنـــوي علـــى 

  .)13% (5احتمالیة 
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  النتائج والمناقشة

بتـــأثیر )ســـم (رتفـــاع النبـــاتامعنـــوي فـــي معـــدل تـــأثیروجـــود 2و 1نجـــدولیالأوضـــحت النتـــائج فـــي 

. یومًا فـي الزراعـة الربیعیـة49الفترةما عدا الفتراةكال الموسمین الخریفي والربیعي ولجمیع في مسافات الزراعة

یومـًا علـى 84یومـًا و 77لفترةارتفاع عند اأقصىإلىلقد ازداد ارتفاع النبات بتقدم عمر المحصول حتى وصل 

.نبــات125000(سـم 10× سـم 80فـي مسـافة المزروعـةالنباتــات أعطـت. ریفـي والربیعـيالتتـابع للموسـمین الخ

علــى النباتــات المزروعــة أعطــتســم فــي حــین 177.33نبــات فــي الموســم الخریفــي التفــاع الر معــدل أعلــى) 1-هـــ

لموســم حـظ إن النباتــات فـي اســم یال157.43اقـل ارتفــاع بلـغ ).1-هـــ.نبـات41666(ســم 30× سـم 80مسـافة 

× سـم 80في مسافة الربیعي كان سلوكها مختلف عما علیه في الموسم الخریفي حیث أعطت النباتات المزروعة 

سم والتي ال تختلف معنویًا عن النباتات 178.00بلغلنباتارتفاع الأعلى معدل )1-هـ.نبات62500(سم20

النباتـات المزروعـة اعطـتحـین يسـم فـ174.75والتي معدل ارتفاعهـا1-هـ.نبات125000المزروعة في كثافة 

بـین النباتـات المنافسـةزیـادة إلـىسـم وهـذا یعـزى 164.00اقـل معـدل أعطـتقـد سم 15× سم 80وعلى مسافة 

للحصــول اســتطالة النبــات إلــىفــي وحــدة المســاحة ممــا یــؤدي أعــدادهانتیجــة زیــادة األعلــىالمزروعــة فــي الكثافــة 

فـي حـین إن قلـة السـالمیاتعلـى اسـتطالة الذي یعمل ین زیادة التضلیل یحفز األوكسلى إن إضافة إعلى الضوء

نمـو فیـنخفضین الخضـري والـذي یـؤثر فـي عمـل األوكسـالكسـاءكمیة كبیرة من الضوء داخل بنفوذالكثافة تسمح 

  ).15، 14(هذه النتیجة مع آخرین اتفقت. یقل االرتفاع بذلك الساق و 

  

  ات الزراعیة بین الخطوط والجور وما یقابلها من كثافات نباتیةیبین المساف) 1(جدول 

  هكتار/الكثافة النباتیة نبات  المسافة الزراعیة بین الجور والخطوط

20*8062500
16*100  62500
40*4062500
10*8012500
15*8083333

30*8041666
  

تراكیــب الوراثیــة فــي صــفة ارتفــاع النبــات وجــود فــروق معنویــة بــین ال2و1نیجــدولالأظهــرت النتــائج فــي 

حیـث تفـوق . علـى التـوالي للموسـمین الخریفـي والربیعـي یومـا مـن الزراعـة 83و63مرحلة التزهیر وذلك في) سم(

بلــغ بات ـمعــدل الرتفــاع النــأعلــىأعطىفــ3001إبــاءیــب الــوراثي كمعنویــًا علــى التر 106التركیــب الــوراثي بحــوث 

سـم 168.50سـم و 149.43بلـغ دل ـاقـل معـ3001إبـاءیب ـالتركـأعطـىي حـین سـم فـ174.15م و ـس155.4

هذا االختالف فـي ارتفـاع النبـات یعكـس االختالفـات الوراثیـة بـین . بالتتابع للموسمین الزراعیین الخریفي والربیعي 

وسـعد اهللا )16(ري كـل مـن الحیـدإلیـههـذه النتیجـة مـع مـا توصـل اتفقـت. في هـذه الصـفةیینالوراثركیبینهذه الت

  ). 12(وآخرون

ـــًا بـــین التراكیـــب الوراثیـــة ومســـافات الزراعـــة فـــي موســـمي الزراعـــة النتـــائج وجـــود تـــداخل أظهـــرت معنوی

× سم 80في الموسم الخریفي والمزروع عند المسافة 106الوراثي بحوث التركیبالخریفي والربیعي حیث أعطى 

عنـد سم في حین أعطـى نفـس التركیـب الـوراثي والمـزروع 165.16أعلى معدل ) 1-هـ.نبات125000(سم 10

  %.16.75سم أي الفرق بین هاتین المعاملتین كان بنسبة 141.46بلغ سم اقل معدل 15× سم 80المسافة 

  )سم(طول العرنوص 
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في كال الموسمین ) سم(معنوي لمسافات الزراعة في طول العرنوص تأثیروجود ) 4(بینت نتائج جدول 

أعلـى )1-هــ.نبــات41666(سـم30× سم 80افة ـمسالفي النباتـات المزروعـة تـطـلخریفي والربیعي حیث أعا

ســم بالتتـابع فـي كـال الموسـمین الخریفــي والربیعـي فـي حـین أعطــت 19.94سـم ، 23.03صمعـدل لطـول العرنـو 

بلــغ ل معــدل فــي كــال الموســمیناقــ)1-هـــ.نبــات125000(ســم10× ســم 80مســافة الالمزروعــة فــي النباتــات 

و % 25.5كانـت بنسـبة إن الفرق بین هاتین المعاملتین فـي طـول العرنـوص . سم بالتتابع26.26سم و 17.15

إن طول العرنوص من الصفات المهمة في مكونات الحاصل حیث یعكس . بالتتابع في كال الموسمین % 18.5

إن هـذه الصـفة تتـأثر بمختلـف االجهـادات البیئیـة ومنهـا . لكلـيعدد الحبوب في الصف والتي تـؤثر فـي الحاصـل ا

بــین النباتــات وبالتــالي التــأثیر علــى كفــاءة عملیــة ةســنافالكثافــة النباتیــة حیــث إن زیــادة الكثافــة تــؤدي إلــى زیــادة الم

أشـارت ومنهـا العرنـوص حیـث المختلفـة التركیب الضوئي وبذلك خفض تراكم المادة الجافة في أجـزاء مـن النبـات

نتــائج بعـــض البـــاحثین هنالــك ارتبـــاط بـــین طـــول العرنــوص والـــوزن الجـــاف لـــه فــي مرحلـــة ظهـــور الحریـــرة وان أي 

  . ) 18، 17(انخفاض في الوزن الجاف في تلك المرحلة ینعكس سلبیًا على طول العرنوص 

الـوراثي إبـاء معنویـًا علـى التركیـب 106تفـوق التركیـب الـوراثي بحـوث كما اظهرت نتـائج نفـس الجـدول  

التفــوق وهــذابالتتــابع فــي كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي% 4.2و % 8.0فــي طــول العرنــوص بنســبة 3001

Charlesو ) 16(اتفقـت هـذه النتیجـة مـع مـا أشـار إلیـه كـل مـن الحیـدري . یعود إلى الطبیعـة الوراثیـة لكـل منهمـا

كــان التــداخل معنویــًا بــین . راء فــي طــول العرنــوص الصــفأصــناف الــذرة بــینبــان هنالــك اخــتالف )19(وآخــرون 

إذ أعطـى التركیـب الـوراثي بحـوث )3جـدول ()سم(في صفة طول العرنوص التراكیب الوراثیة ومسافات الزراعة 

ســـم 21.87ســـم و 24.51أعلـــى معـــدل )1-هــــ.نبـــات41666(ســـم 30× ســـم 80والمـــزروع عنـــد مســـافة 106

ســـم 10× ســـم 80المســـافة عنـــدنفـــس التركیـــب والمـــزروع أعطـــىفـــي حـــین یعـــي بالتتـــابع للموســـم الخریفـــي والرب

ي الموسـم الربیعـي  فقـد اعطـى كـل مـن فـامـا.سـم17.13اقل معدل في الموسم الخریفـي ) 1-هـ.نبات125000(

واللتركیـب الـوراثي ابـاء )1-هــ.نبـات62500(سـم 40×سـم40والمزروع في مسافة 106التركیب الوراثي بحوث 

15.60اقل معدل لطول العرنوص بلغ )  1-هـ.نبات125000(سم 10× سم 80والمزروع في المسافة 3001

إن سلوك التراكیب الوراثیة في الكثافة األعلى تختلف عنه في الكثافة األوطأ حیث انخفض طول .سم  لكل منهما 

هــذه الكثافــة علــى متطلبــات النمــو كالمــاء العرنــوص فــي الكثافــة األعلــى بســبب المنافســة الشــدیدة بــین النباتــات فــي 

  .التركیب الضوئيناتج والمواد المغذیة والضوء واثر ذلك على 

  

  

  

  

  

  

  

1999الخریفيینللموسم)سم(طول العرنوص تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل ) 4(جدول 

  2000والربیعي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(

النباتیةالكثافة 

  )هـ(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 
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80 ×20  62500  21.18  18.46  20.14  

100 ×16  62500  21.99  19.96  20.97  

40 ×40  62500  19.80  17.81  18.80  

80 ×10  125000  17.13  17.17  17.15  

80 ×15  83333  18.35  19.47  18.91  

80 ×30  41666  24.51  21.55  23.03  

  1.009  1.426    %5م .ف.أ

  19.83  19.07  20.60  المعدل

    0.582  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  17.65  16.83  17.24  

100 ×16  62500  19.20  18.77  18.98  

40 ×40  62500  15.60  17.25  16.42  

80 ×10  125000  16.92  15.60  16.26  

80 ×15  83333  16.06  16.52  16.29  

80 ×30  41666  21.87  18.02  19.94  

  0.951  1.345  %5م .ف.أ

  17.52  17.16  17.88  المعدل

    0.549  %5م .ف.أ

  

  عدد حبوب العرنوص

ة فـي ـزراعــسافات الـمـبتأثیروجود فروق معنویة في عدد حبوب العرنوص إلى) 5(نتائج جدولأشارت

لىـأعـــ)  1-هــــ.نبـــات41666(م ـســـ30× م ـســـ80ة ـسافــــلمد اـعنـــزروعة ـنباتات المــــالـــتـأعطـــإذمین ـال الموســــكـــ

اعطت النباتـات في حین بالتتابع موسمین الخریفي والربیعي لل1-عرنوص.حبة 735.42و 668.40بـلـغدلـعـم

و 501.13بلـــغ اقـــل معـــدل لهـــذه الصـــفة ) 1-هــــ.نبـــات125000(ســـم 10× ســـم 80عنـــد المســـافة المزروعـــة 

نســـبتهاحققـــت زیـــادةاألوطـــأإن الكثافـــة . بالتتـــابع فـــي الموســـمین الخریفـــي والربیعـــي1-عرنـــوص.حبـــة483.333

إن عـــدد حبـــوب . عـــن الكثافـــة األعلـــى فـــي الموســـمین الخریفـــي والربیعـــي علـــى التـــوالي % 52.16و 33.38%

فـات النباتیـة بالظروف البیئیة المحیطـة بالنبـات ففـي الكثاتتأثرو العرنوص من المكونات الرئیسیة لحاصل الحبوب 

علــى فیحصــل تنــافس شــید اإلزهــارئوقــت تكــوین مبــادالــبعض فــيالعالیــة تعمــل النباتــات علــى تظلیــل بعضــها

الحـد الـذي إلـىبطـئ تكونهـا أو نمو الحریـرة إیقاففي یسببلماء والمواد المغذیة مما كالضوء و امتطلبات النمو 

الـذین )20، 19(آخـرونمـع النتیجـةهـذه اتفقـت. رنوص یؤثر في كفاءة التلقیح وبذلك یقل عدد الحبوب في الع

وجدو ان زیاة الكثافة النباتیة یؤدي الى اشتداد المنافسة على متطلبات النمو وبالتالي تقلیل عدد حبـوب العرنـوص 

 .  

وفــي الموســم الخریفــي3001معنویــًا علــى التركیــب الــوراثي إبــاء 106تفــوق التركیــب الــوراثي بحــوث 

التركیـب لـى ع3001إذ تفـوق التركیـب الـوراثي إبـاء حصل العكس في الموسـم الربیعـي  في حین % 7.3بنسبة 
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ا بـالظروف مـتأثرهلهذین التركیبین الـوراثیین ومـدىوهذا یعزى إلى الطبیعة الوراثیة % 12.63بنسبة 106بحوث 

  ). 21(اتفقت هذه النتیجة مع آخرین . البیئیة السائدة في محیطها

  

1999عرنوص للموسمین الخریفي /تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل عدد الحبوب)5(جدول 

  2000والربیعي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(

الكثافة النباتیة

  )هـ(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  607.60  531.14  569.37  

100 ×16  62500  554.80  598.80  576.80  

40 ×40  62500  589.10  461.86  525.48  

80 ×10  125000  480.06  522.20  501.13  

80 ×15  83333  520.40  518.38  519.39  

80 ×30  41666  727.15  609.66  668.40  

  47.593  67.307  %5م .ف.أ

  560.09  540.34  579.85  المعدل

    27.478  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  537.26  538.46  537.86  

100 ×16  62500  589.46  703.65  646.55  

40 ×40  62500  464.20  576.60  520.40  

80 ×10  125000  428.86  537.80  483.33  

80 ×15  83333  507.50  587.48  547.49  

80 ×30  41666  737.65  733.20  735.42  

  53.686  م.غ  %5م .ف.أ

  578.50  612.86  544.15  المعدل

    30.996  %5م .ف.أ

  

تفوقــت النباتــات . كــان التــداخل بــین التراكیــب الوراثیــة و المســافات الزراعیــة معنویــًا فــي الموســم الخریفــي

× ســم 80عــن النباتـات المزروعــة فـي المســافة )  1-هــ.نبــات41666(سـم 30× ســم 80المزروعـة فــي المسـافة 

فـي المسـافة االولـى  أعلـى معـدل بلـغ 106التركیـب الـوراثي بحـوث حیـث أعطـى ) 1-هــ.نبات125000(سم 10

ــــغ  1-عرنــــوص .حبــــة 727.15 480.06فــــي حــــین أعطــــى نفــــس التركیــــب فــــي المســــافة الثانیــــة اقــــل معــــدل بل

أي إن نسبة الفرق في عدد حبوب العرنوص لهذا التركیب عن زراعته  في المسافة االولى كانـت 1-عرنوص.حبة

النتیجـــة تعطـــي مؤشـــر علـــى ســـلوك هـــذا التركیـــب فـــي الكثافـــة األوطـــأ هـــي األفضـــل اذ تقـــل إن هـــذه% . 34.0

المنافسة بین النباتات ضمن الخط الواحد على متطلبات النمو كالماء والضوء والمواد المغذیـة والـذي یـنعكس علـى 

  . أداء النبات لفعالیته بشكل كفوء
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  )ملغم ( وزن الحبة

فقد أعطت ) ملغم(لمسافات الزراعة في معدل وزن الحبة معنوي ثیرتأوجود ) 6(نتائج جدول أوضحت

262.24(وزن الحبــة ـأعلــى معــدل لــ) 1_هـــ.نبــات625000(ســم 16× ســم100النباتــات المزروعــة فــي مســافة 

ـــم تخـــتلف معنویــا عــن المزروعــة فــي المســافة) ملغــم اال انهــا اختلفــت عــن ) ملغــم261.77(ســم 30× ســم 80ول

× سـم 80المعـاملتین اللتـین زرعتـا فـي نفـس الكثافـة ولكـن علـى مسـافات مختلفـة الت االخـرى ومنهـاجمیع المعام

قـد ادى  وهذا ربما یعزى إلـى زیـادة المسـافة بـین الخطـوط % 5.5و % 6.9سم بنسبة 40× سم 40سم و20

زیـادة وزن الـذي انعكـس فـي ي بـین النباتـات بدرجـة جیـدة وبالتـالي تحسـن كفـاءة البنـاء الضـوئزیادة انتشـار الضـوء 

زیــادة المنافســة بــین النباتــات علــى متطلبــات النمــو كالمــاء ببالتتــابع وهــذا یعــزى % 11.4و % 9.2بنســبة .الحبــة

و إلــى انخفـاض معـدل تــراكم المـادة الجافــةخصوصـا خـالل المرحلــة التكاثریـة قـد ادى والعناصـر المغذیـة والضــوء 

ي الموســم الربیعــي فقــد تفوقــت معنویــًا النباتــات المزروعــة فــي الكثافــة األوطــأ أمــا فــبالتــالي انخفــاض وزن الحبــة 

وهـذا یعـود إلـى % 8.1بنسـبة ) 1-هــ.نبـات125000(ى ـعلـى المزروعـة فـي الكثافـة األعلـ) 1-هـ.نبات41666(

تهـا الحیویـة ال سـیما قلة المنافسة بین النباتات في الكثافة األوطأ على متطلبات النمو وتحسن أداء النباتـات لفعالیا

  .لجافة الذي ینعكس على وزن الحبةالتركیب الضوئي وزیادة تراكم المادة ا

فـي معـدل وزن الحبـة فــي 106معنویـًا علـى التركیــب الـوراثي بحـوث 3001تفـوق التركیـب الـوراثي إبـاء 

ة لوراثیـة لهـذه التراكیـب الطبیعـإلـىبالتتـابع وهـذا یعـزى % 5.7و % 4.6 الموسمین الخریفي والربیعي بنسـبة الك

كـان . )22(اتفقـت هـذه النتیجـة مـع آخـرین . یـنعكس علـى وزن الحبـةيذفیما بینها في حجـم الحبـة والـواالختالف

، فقـد تفـوق التركیـب الـوراثي ) ملغـم(التداخل معنویًا بین التراكیـب الوراثیـة ومسـافات الزراعـة فـي صـفة وزن الحبـة 

-هــ.نبـات41666(األوطـأفي الموسم الخریفـي فـي الكثافـة 106الوراثي بحوث معنویًا على التركیب3001إباء

106مــن التركیــب الــوراثي تفــوق كــل%.10.4و% 11.6بنســبة ســم 30× ســم 80والمزروعــة علــى مســافة ) 1

) 1-هــ.نبـات125000(عـن الكثافـة األعلـى ) 1-هــ.نبـات41666(عنـد زراعتهمـا فـي الكثافـة األوطـأ 3001وٕاباء 

و % 8.7بالتتـابع فـي الموســم الخریفـي وبنســبة % 15.6و% 6.8ي كـال الموســمین الخریفـي والربیعـي بنســبة وفـ

إن هـذه النتـائج تعطـي مؤشـرًا بـان هنـاك اخـتالف فـي سـلوك التراكیـب الوراثیـة عنـد . فـي الموسـم الربیعـي % 7.7

لتراكیب الوراثیة في الكثافة األوطأ أفضل من اختالف الكثافة النباتیة والمزروعة في مسافات مختلفة إذ إن سلوك ا

سلوكها في الكثافة األعلى وهذا ربما یعزى إلى كفاءة عملیة التركیب الضوئي بسبب انعدام المنافسة بـین النباتـات 

أدائـهوانعكس ذلك علـى استجابة هذه التراكیب لهذه الكثافات اختالف إلىإضافةفي الكثافة األوطأ ونفوذ الضوء 

  .هالمادة الجافة وزیادة وزن الحبالضوئي وبالتالي زیادة تراكم عملیة التركیبي وال سیما الحیو 

  

  

  

1999للموسمین الخریفي ) ملغم(تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل وزن الحبة ) 6(جدول 

  2000والربیعي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(

الكثافة النباتیة

  )هـ(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  248.10  248.16  248.13  
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100 ×16  62500  259.18  265.30  262.24  

40 ×40  62500  234.58  262.32  248.45  

80 ×10  125000  228.72  234.48  231.60  

80 ×15  83333  238.74  236.44  237.59  

80 ×30  41666  245.34  277.80  261.57  

  5.352  7.570  %5م .ف.أ

  248.26  254.08  242.44  المعدل

    3.090  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  216.64  220.50  218.57  

100 ×16  62500  221.82  215.94  218.88  

40 ×40  62500  205.62  210.02  207.82  

80 ×10  125000  193.22  218.10  205.66  

80 ×15  83333  191.10  214.22  202.66  

80 ×30  41666  211.56  236.20  223.88  

  6.742  9.536  %5م .ف.أ

  212.91  219.16  206.66  المعدل

    3.892  %5م .ف.أ

  

  )غم(حاصل النبات 

). غــم(مســافات الزراعــة فــي معــدل حاصــل النبــات بتــأثیروجــود فــروق معنویــة ) 7(بینــت نتــائج جــدول 

أعلىسم في الموسم الخریفي 20× سم 80وعلى مسافة ) 1-هـ.نبات62500(النباتات المزروعة بكثافة أعطت

سـم 16× سـم 100وعلـى مسـافة الكثافـةالنباتات المزروعة في نفس أعطتفي حین 1-نبات.غم151.0معدل 

ات المزروعـــة فـــي نفـــس النباتـــإلـــىبالتتـــابع قیاســـاً % 31.0و % 32.1ســـم اقـــل معـــدل بنســـبة 40× ســـم40و 

مالئمــة المســافة ســواء بــین الخطــوط والجــور بحیــث إلــىهــذا ربمــا یعــزى . ســم80×ســم 80الكثافــة وعلــى مســافة 

النمو كالمـا والمـواد المغذیـة والضـوء ممـا یزیـد مـن كفـاءة عملیـة من متطلبات أفضلتتیح للنباتات االستفادة بشكل 

فت النباتات المزروعة على مسافات متسـاویة ولكـن فـي كثافـات مختلفـة اختل. البناء الضوئي وزیادة حاصل النبات

أعلــى ســم 30× ســم 80وعلــى مســافة ) 1-هـــ.نبــات41666(حیــث أعطــت النباتــات المزروعــة بالكثافــة األوطــأ 

غم بالتتـابع فـي كـال الموسـمین الخریفـي والربیعـي فـي حـین أعطـت النباتـات المزروعـة 87.0غم و 120.1معدل 

غــم 49.76و 75.29اقــل معــدل ســم 10× ســم 80وعلــى مســافة ) 1-هـــ.نبــات125000(افــة األعلــى فــي الكث

وهـذا یعـزى إلـى شـدة التنـافس بـین النباتـات علـى متطلبـات النمـو فـي . بالتتابع في كال الموسمین الخریفي والربیعي

المستلم من قبل النبـات الواحـد الكثافة األعلى مما یؤدي إلى تقلیل مساحة الورقة وخفض مقدار اإلشعاع الشمسي

مما یؤدي إلى انخفاض معـدل التمثیـل الضـوئي وقلـة تـراكم المـادة الجافـة فیـنعكس علـى مكونـات الحاصـل خاصـًة 

عـززت هـذه النتیجـة مـا . ثـم قلـة حاصـل حبـوب النبـات ) 5(وعـدد حبـوب العرنـوص جـدول ) 6(وزن الحبة جدول 

بــان حاصــل النبــات الواحــد یقــل بزیــادة كثافــة ) 2(وآخــرون Monneو ) 6(وآخــرون Weidongوجــده كــل مــن 

  .النباتات
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1999للموسمین الخریفي ) غم(تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل حاصل النبات ) 7(جدول 

  2000والربیعي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(
  )هـ( الكثافة النباتیة

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  124.24  177.79  151.01  

100 ×16  62500  116.03  86.96  101.49  

40 ×40  62500  92.85  115.47  104.16  

80 ×10  125000  68.29  82.28  75.29  

80 ×15  83333  100.01  92.70  96.35  

80 ×30  41666  113.98  126.22  120.10  

  4.189  5.924  %5م .ف.أ

  108.06  113.57  102.56  المعدل

    2.418  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  63.80  82.75  73.27  

100 ×16  62500  76.47  78.84  77.65  

40 ×40  62500  51.25  83.86  67.55  

80 ×10  125000  38.63  60.90  49.76  

80 ×15  83333  50.06  68.92  59.49  

80 ×30  41666  81.16  92.84  87.00  

  3.465  4.901  %5م .ف.أ

  69.12  78.01  60.23  المعدل

    2.001  %5م .ف.أ

  

فـي معـدل حاصـل النبـات 106معنویـًا علـى التركیـب الـوراثي بحـوث 3001تفـوق التركیـب الـوراثي إبـاء 

غــم بالتتــابع فــي كــال الموســمین الخریفــي 78.0غــم و 113.57أعطــى هــذا التركیــب الــوراثي أعلــى معــدل ). غــم(

بالتتــابع فــي % 12.6و % 300118.7لربیعــي حیــث كانــت نســبة زیــادة معــدل حاصــل التركیــب الــوراثي إبــاء وا

وهذا یعود إلى تباین التراكیب الوراثیة فـي 106كال الموسمین الخریفي والربیعي قیاسًا إلى التركیب الوراثي بحوث 

). غـم(ومسـافات الزراعـة فـي معـدل حاصـل النبـات كان التداخل معنویًا بـین التراكیـب . القدرة على إنتاج الحاصل

سـم فـي 20× سـم 80وعلـى مسـافة ) 1-هـ.نبات62500(في الكثافة النباتیة 3001أعطى التركیب الوراثي إباء 

125000(غم فـي حـین أعطـى نفـس التركیـب الـوراثي فـي الكثافـة األعلـى 177.79الموسم الخریفي أعلى معدل 

إن هـذه النتیجـة . غـم وذلـك فـي الموسـم الخریفـي 82.28سـم اقـل معـدل 10× سـم 80وعلى مسـافة ) 1-هـ.نبات

قد اختلف سلوكه في كال الكثافتین في معـدل حاصـل النبـات 3001تعطي مؤشرًا واضحًا إن التركیب الوراثي باء 

ة للتركیـــب كـــذلك الحـــال بالنســـب% 53.3إذ حاصـــل النبـــات ازداد فـــي الكثافـــة األوطـــأ عـــن الكثافـــة األعلـــى بنســـبة 
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عــن الكثافــة % 4.50حیــث أعطــى فــي الكثافــة األوطــأ أعلــى معــدل لحاصــل النبــات بنســبة 106الــوراثي بحــوث 

إن هذا االختالف لسلوك التراكیب الوراثیة یعود إلـى إن النباتـات فـي الكثافـة األعلـى تشـتد المنافسـة علـى . األعلى

نبات على الضوء الكافي فیؤثر علـى عملیـة التركیـب متطلبات النمو خاصًة الضوء مما یقلل من فرصة حصول ال

أمــا فــي الموســم الربیعــي أعطــى . الضــوئي ممــا یــؤدي إلــى قلــة تــراكم المــادة الجافــة وبالتــالي یقلــل حاصــل النبــات 

ســـم أعلـــى معـــدل 30× ســـم 80وعلـــى مســـافة ) 1-هــــ.نبـــات41666(فـــي الكثافـــة 3001التركیـــب الـــوراثي إبـــاء 

  .غم38.69في الكثافة األعلى اقل معدل 106التركیب الوراثي بحوث غم في حین أعطى 92.84

  )1-هـ.طن(حاصل الحبوب 

) 1-هــ.طـن(حاصـل الحبـوب معنوي لمسافات الزراعة في معدلتأثیروجود إلى) 8(نتائج جدولشارتا

وفـي مسـافة ) 1-ـهـ.نبـات62500(أعطـت النباتـات المزروعـة بكثافـة نباتیـة . كال الموسمین الخریفي والربیعـي في

وبــذلك تفوقــت هــذه المعاملــة علــى المعــامالت ) 1-هـــ.طــن9.43(ســم أعلــى معــدل حاصــل حبــوب 20× ســم80

ســـم 40× ســـم 40ســـم و 16× ســـم 100األخـــرى ذات الكثافـــة النباتیـــة نفســـها والمزروعـــة علـــى مســـافة مختلفـــة 

لموســم الربیعــي فقــد اختلــف ســلوك هــذه وذلــك فــي الموســم الخریفــي أمــا فــي ابالتتــابع % 3.11و % 32.8بنســبة 

سـم علـى النباتـات المزروعـة 16× سـم 100النباتات في هذه الكثافة حیث تفوقـت النباتـات المزروعـة فـي مسـافة 

بالتتـــابع وهـــذا ربمـــا یعـــزى إلـــى % 13.0و % 5.6ســـم بنســـبة 40× ســـم40ســـم و 20× ســـم 80فـــي المســـافة 

ة بین النباتات حیث أشارت نتائج بعـض البـاحثین إلـى إن تقلیـل المسـافة اختالف الظروف البیئیة واختالف المساف

بــین النباتـــات یـــؤدي إلـــى تحســین الضـــوء المســـتلم حـــول الحریــرة فـــي الفتـــرة الفعالـــة المــتالء الحبـــوب وزیـــادة كفـــاءة 

  . )6، 23. (اإلشعاع خالل هذه الفترة یؤدي إلى زیادة مكونات الحاصل وبالتالي زیادته 

والمزروعــة علــى ) 1-هـــ.نبــات125000(إن النباتــات المزروعــة بكثافــة األعلــى ) 8(جــدول یالحــظ مــن

ســم قــد تفوقــت فــي كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي علــى النباتــات المزروعــة فــي الكثافــة 10× ســم 80مســافة 

بالتتــابع % 41.8و % 46.8ســم بنســبة 30× ســم 80والمزروعــة علــى مســافة ) 1-هـــ. نبــات 41666(األوطــأ 

وهذا یعزى إلى إن النباتات في الكثافة األعلى أكثر انتظامًا في توزیع األوراق والمجموع الجذري حیـث ذلـك یـؤدي 

اتفقـت . إلى استغالل ماء التربة والضوء لتقلیل حرارة التربة والتبخر مقارنـًة مـع تلـك المزروعـة فـي الكثافـة األوطـأ 

  ). 5،12، 4(مع آخرین 

فـــي حاصـــل الحبـــوب 106معنویـــًا علـــى التركیـــب الـــوراثي بحـــوث 3001الـــوراثي إبـــاء تفـــوق التركیـــب 

  . بالتتابع% 25.3و % 9.7في كال الموسمین الخریفي والربیعي بنسبة ) 1-هـ.طن(

یعـــزى االخـــتالف بـــین هـــذه التراكیـــب الوراثیـــة إلـــى االخـــتالف فـــي الصـــفات الوراثیـــة كالشـــكل الخـــارجي 

بانتصــاب أوراقــه وهــذا یعــط صــافي تمثیــل ضــوئي عــاٍل وتوزیــع 300یــب الــوراثي إبــاء والــوظیفي حیــث یمتــاز الترك

3،16(مـع آخـرین هـذه النتیجـة اتفقـت. ) 6جدول (متوازن في نواتج عملیة التركیب الضوئي خاصًة وزن الحبة

،19 .(  

) 1-هـــ.طـن(ب كـان التـداخل بــین التراكیـب الوراثیـة والمســافات الزراعیـة معنویـًا فــي معـدل حاصـل الحبــو 

)1-هــــ.نـطـــ  1110(دلـلى معــــاعـــ3001أعطـــى التركیــب الـــوراثي إبـــاء . فــي كـــال الموســـمین الخریفـــي والربیعـــي 

فــي الموســم الخریفــي فــي حــین ســم 20×ســم80فــي مســافة )1-هـــ.نبــات62500(یة ـاتـــافة نبـي كثـــزروعة فـــالمــ

أي ) 1-هــ.طـن5.43(سـم اقـل معـدل 16× سـم 100عنـد المسـافة أعطى نفس التركیب عنـد نفـس الكثافـة ولكـن 

× سم 80وهذا یعزى إلى إن النباتات المزروعة في المسافة % 51.0إن الفرق بین هاتین المعاملتین كان بنسبة 
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سم أكثر انتظام في توزیع األوراق والمجموع الجذري في اسـتغالل مصـادر المـاء والضـوء وزیـادة كفـاءة عملیـة 20

  . وبالتالي زیادة إنتاجیة المحصولالتركیب الضوئي

  

للموسمین الخریفي ) هكتار/طن(تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في حاصل الحبوب الكلي ) 8(جدول 

  2000والربیعي 1999

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(

الكثافة النباتیة

  )هـ(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  7.76  11.10  9.43  

100 ×16  62500  7.24  5.43  6.33  

40 ×40  62500  5.80  7.21  6.50  

80 ×10  125000  8.53  10.28  9.40  

80 ×15  83333  8.33  7.72  8.02  

80 ×30  41666  4.74  5.25  5.00  

  0.328  0.463  %5م .ف.أ

  7.45  7.83  7.07  المعدل

    0.189  %5م .ف.أ

  الربیعيالموسم 

80 ×20  62500  3.98  5.16  4.57  

100 ×16  62500  4.77  4.92  4.85  

40 ×40  62500  3.20  5.24  4.22  

80 ×10  125000  4.82  7.61  6.22  

80 ×15  83333  4.17  5.74  4.95  

80 ×30  41666  3.38  3.86  3.62  

  0.260  0.367  %5م .ف.أ

  4.73  5.42  4.05  المعدل

    0.150  %5م .ف.أ

  

  

80عند المسافة ) 1-هـ.نبات125000(المزروع في الكثافة األعلى 3001عطى التركیب الوراثي إباء أ

عنـد ) 1-هــ. نبـات 41666(في حـین أعطـى نفـس التركیـب فـي الكثافـة األوطـأ ) 1-هـ.طن10.28(سم 10× سم 

تین المعـاملتین كانـت أي الفـرق بـین هـا) 1-هــ.طـن5.25(سم اقل معـدل لحاصـل الحبـوب 30× سم 80المسافة 

وهــذا یعــزى للزراعــة الكثیفــة ذات خطــوط ضــیقة لهــا عالقــة بتحســن الضــوء المســتلم حــول الحریــرة % 48.9بنســبة 

وعند الفترة الفعالة المتالء الحبة وزیـادة كفـاءة اإلشـعاع فـي هـذه الفتـرة الـذي انعكـس علـى عملیـة التمثیـل الضـوئي 

  .وبالتالي الحاصل الكلي

  )2-م.غم(كفاءة المحصول
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بتـــأثیر ) 2-م.غـــم(وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي صـــفة معـــدل كفـــاءة المحصـــول) 9(أوضـــحت نتـــائج جـــدول 

سـم 20× سـم80وفـي مسـافة ) 1-هــ.نبـات62500(مسافات الزراعة حیث أعطت النباتات المزروعة فـي كثافـة 

ات المزروعـة فـي الكثافـة فـي حـین أعطـت النباتـ)2-م.غـم316.02(أعلى معدل لهذه الصفة في الموسم الخریفي 

وقـد سـلكت النباتـات ). 2-م.غـم175.69(سم اقل لمعدل 10× سم 80في مسافة ) 1-هـ.نبات125000(األعلى 

62500(المزروعة في الموسـم الربیعـي نفـس سـلوكها فـي الموسـم الخریفـي إذ تفوقـت النباتـات المزروعـة فـي كثافـة

وفـي مسـافة ) 1-هــ.نبـات125000(باتات المزروعـة فـي كثافـة على النسم 20× سم 80وفي مسافة) 1-هـ.نبات

والمســـاحة ) 2-م.غـــم(إن كفـــاءة الحاصـــل تعبـــر عـــن حاصـــل النبـــات الواحـــد % . 28.1ســـم بنســـبة 10× ســم 80

الورقیة لـه أي بعبـارة أخـرى تعبـر عـن كفـاءة المسـاحة الورقیـة للنبـات فـي إعطـاء أعلـى حاصـل حبـوب عـن طریـق 

بتحویلهـا إلـى مـادة جافـة فـي الحبـوب بـدًال مـن األجـزاء األخـرى مـن النبـات ذلـك فـان النباتــات تمثیـل الكربوهیـدرات 

فــان كــل نبــات فیهــا یســتلم إشــعاع بدرجــة أكثــر مــن ذلــك النبــات المــزروع فــي الكثافــة المزروعــة فــي الكثافــة األوطــأ 

اصـل ، اتفقـت هـذه النتیجـة مـع مـا وبالتـالي زیـادة كفـاءة الحاألعلى وبذلك یزید من كفاءة عملیة التركیـب الضـوئي 

  ). 1(أشار إلیه الساهوكي 

فــي صــفة معــدل كفــاءة 106معنویــًا علــى التركیــب الــوراثي بحــوث 3001إبــاءالتركیــب الــوراثي تفــوق

الطبیعـة الوراثیـة إلـىبالتتابع ویعزى ذلك % 19.6في كال الموسمین الخریفي والربیعي بنسبة ) 2_م.غم(الحاصل 

  . من حیث االختالف المظهري والوظیفي لهذه التراكیب

في كال الموسـمین الحاصل كان التداخل معنویًا بین التراكیب الوراثیة ومسافات الزراعة في معدل كفاءة 

80وعلى مسـافة ) 1-هـ.نبات62500(والمزروع في كثافة 3001إباءالتركیب الوراثي أعطى. الخریفي والربیعي

أعطــىفــي حــین ) 2-م.غــم418.09(عــدل كفــاءة الحاصــل فــي الموســم الخریفــي معــدل فــي مأعلــىســم20× ســم 

اقـــل معـــدل ســـم 10× ســم 80وعلـــى مســـافة ) 1-هـــ.نبـــات125000(األعلـــىنفــس التركیـــب الـــوراثي فــي الكثافـــة 

أمــا فــي الموســم الربیعــي فــان نفــس %. 51.0أي إن الفــرق بــین هــاتین المعــاملتین كــان بنســبة 2-م.غــم204.73

                    ســـــــم أعطـــــــى أعلــــــى معـــــــدل لهـــــــذه الصـــــــفة 40× ســــــم 40فـــــــي نفـــــــس الكثافــــــة ولكـــــــن علـــــــى مســـــــافة التركیــــــب

المســـافة أوهـــذا یعنـــي إن النباتـــات لهـــذا التركیـــب الـــوراثي یختلـــف ســـلوكها حســـب الكثافـــة . ) 2-م.غـــم122.75(

أي بمعنـى األعلـىوكها فـي الكثافـة مـن سـلأفضـلالمزروعة بها النباتات حیث سـلوك النباتـات فـي الكثافـة األوطـأ 

تســتلم شــعاع أكثــر مــن ذلــك النبــات النــامي فــي الكثافــة األعلــى وبــذلك إن النبــات النــامي فــي الكثافــة األوطــأ آخــر

التركیــب الــوراثي أمــا. یتحســن أدائــه الــوظیفي ویزیــد مــن كفــاءة عملیــة البنــاء الضــوئي وزیــادة تــراكم المــادة الجافــة

سـم 80وعلى مسـافة ) 1-هـ.نبات62500(في الكثافة 3001إباءالتركیب الوراثي سلك نفس سلوك106بحوث 

% 34.4و % 48.8بنســـبة 3001إبـــاءســـم ولكـــن معـــدل كفـــاءة الحاصـــل لـــه اقـــل مـــن التركیـــب الـــوراثي 20× 

ل كفـاءة أمـا سـلوكه فـي الكثافـة األعلـى نفسـه كمـا فـي الكثافـة األوطـأ حیـث كـان معـد. خریفيبالتتابع في الموسم ال

بالتتــابع فــي كــال الموســمین الخریفــي % 51.0و % 28.4بنســبة 3001الحاصــل لــه اقــل مــن معــدل كفــاءة إبــاء 

  .ویعود ذلك إلى الطبیعة الوراثیة لكل منهما . والربیعي

  

للموسمین الخریفي ) 2م/غم(تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل كفاءة الحاصل ) 9(جدول 

  2000لربیعي وا1999

  الموسم الخریفي

  المعدل  التراكیب الوراثیة  )هـ(الكثافة النباتیة  مسافات الزراعة
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  3001إباء   106بحوث   )سم(

80 ×20  62500  213.96  418.09  316.02  

100 ×16  62500  212.98  195.29  204.13  

40 ×40  62500  170.24  329.72  204.98  

80 ×10  125000  146.65  204.73  175.69  

80 ×15  83333  253.37  224.26  238.81  

80 ×30  41666  235.10  250.41  242.75  

  25.939  36.683  %5م .ف.أ

  320.39  255.41  205.38  المعدل

    14.976  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  97.55  157.03  127.29  

100 ×16  62500  130.03  141.56  135.79  

40 ×40  62500  72.65  174.55  123.60  

80 ×10  125000  60.19  122.75  91.47  

80 ×15  83333  72.42  147.15  109.78  

80 ×30  41666  127.87  173.75  150.81  

  5.964  8.435  %5م .ف.أ

  123.12  152.80  93.45  المعدل

    3.443  %5م .ف.أ

  

  دلیل الحصاد

سـافات الزراعـة فـي صـفة دلیـل الحصـاد فـي مبتـأثیروجود فروق معنویـةإلى) 10(أشارت نتائج جدول 

80وعلــى مســافة ) 1-هـــ.نبــات62500(النباتــات المزروعــة فــي كثافــة أعطــت. كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي 

125000(األعلــــىالنباتـــات المزروعـــة فـــي الكثافـــة أعطـــتفـــي حـــین % 75.43معـــدل أعلـــىســـم 20× ســـم 

62500(وســم الخریفــي وســلكت النباتــات المزروعــة فــي الكثافــة وذلــك فــي الم% 47.83اقــل معــدل)1-هـــ.نبــات

سلوك مغایر على بقیة المعامالت حیث أعطـت في الموسم الربیعيسم16×سم 100وعلى مسافة ) 1-هـ.نبات

20.29فــي الكثافــة األعلــى اقــل معــدل فــي حــین أعطــت النباتــات المزروعــة % 28.70أعلــى معــدل لهــذه الصــفة 

.%  

فــــي الموســــمین ) 1-هـــــ.نبــــات125000(والكثافــــة) 1-هـــــ.نبــــات62500(معاملــــة الكثافــــة إن الفــــرق بــــین 

إن هذا الفرق یعزى إلـى إن النباتـات المزروعـة فـي . بالتتابع% 27.9و % 36.6الخریفي والربیعي كانت بنسبة 

هنالــك نباتــات الكثافــة األعلــى تعطــي وزن جــاف كلــي كبیــر وربمــا ال یتناســب والزیــادة فــي وزن الحبــوب وقــد یكــون

ترافقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا أشـــار إلیـــه كـــل مـــن . غیـــر حاملـــة للعـــرانیص وهـــذا یـــؤدي إلـــى خفـــض دلیـــل الحصـــاد

Matthij 23(وآخــرون ( وMichael وآخــرون)الحصــاد یتــأثر بزیــادة الكثافــة حیــث یقــل كلمــا لبــان دلیــ). 17

في الموسم الخریفي أعلى من دلیـل الحصـاد فـي بان دلیل الحصاد ) 10(یالحظ من جدول .زادت الكثافة النباتیة 

وهـذا یعــود إلــى إن الـذرة الصــفراء مــن نباتـات النهــار القصــیر تكـون فتــرة امــتالء %. 58.4الموسـم الربیعــي بنســبة 
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في حین تكون تلك الفترة في الموسـم الربیعـي في الموسم الخریفي یومًا 50الحبة ابتداًء من التزهیر حتى الحصاد 

ضافة إلى إن في الموسم الربیعي ترتفـع درجـة الحـرارة وتـنخفض نسـبة الرطوبـة عنـد التزهیـر مـؤثر علـى یومًا إ36

معنویــًا علــى 3001تفــوق التركیــب الــوراثي إبــاء .لــذلك یقــل تــراكم المــادة الجافــة فــي الحبــوب . عملیــة اإلخصــاب

بالتتــابع % 22.6و % 5.4فــي صــفة دلیــل الحصــاد وفــي كــال الموســمین الخریفــي والربیعــي بنســبة 106بحــوث 

وهــذا یعــزى إلــى الطبیعــة الوراثیــة لكــل منهمــا ومــدى االســتفادة مــن عناصــر النمــو المختلفــة كالمــاء والمــواد المغذیــة 

علــى تــراكم المــادة الجافــة ذلــك والضــوء فــي أداء فعالیــاتهم المختلفــة خاصــًة فــي عملیــة التركیــب الضــوئي وانعكــس 

التراكیـب وبالتـالي علـى دلیـل الحصـاد الـذي یعطـي مؤشـرًا واضـحًا علـى كفـاءة الكلیة وحاصل الحبـوب لكـل منهمـا 

كــان ) .8جــدول (فــي عملیــة تــراكم المــادة الجافــة فــي الحبــوب وهــذا یبــدو واضــحًا فــي حاصــل الحبــوبالوراثیــة

وراثي إبـاء إذ أعطى التركیب الـ% التداخل معنویًا بین التراكیب الوراثیة ومسافات الزراعة في صفة دلیل الحصاد 

% 92.63سـم أعلـى معـدل 20×سـم80وعلى مسافة ) -هـ.نبات62500(في الفصل الخریفي عند كثافة3001

سم اقل 10× سم 80على مسافة ) 1-هـ.نبات125000(في حین أعطت النباتات المزروعة في الكثافة األعلى 

أمــا فــي الموســم الربیعــي % 41.8بنســبة لــذلك كــان الفــرق بــین النباتــات فــي هــاتین المعــاملتین % 53.87معــدل 

وعلــى )1-هـــ.نبــات41666(بشــكل مغــایر فقــد أعطــى هــذا التركیــب عنــد الكثافــة األقــل 3001ســلك التركیــب إبــاء 

فــي حــین أعطــى نفــس التركیــب فــي الكثافــة األعلــى اقــل معــدل % 30.17ســم أعلــى معــدل 30× ســم80مســافة 

وتــأثره فــي البیئــة التــي ینمــو فیهــا ومــدى القــدرة التركیــب الــوراثي االخــتالف فــي ســلوكیعــود ذلــك الــى %. 25.93

على االستفادة مـن متطلبـات النمـو فـي أداء وظائفـه الحبـوب خاصـًة عملیـة التركیـب الضـوئي وانعكـاس ذلـك علـى 

  .تراكم المادة الجافة في الحبوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحصادتأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في دلیل ) 10(جدول 

  2000والربیعي 1999للموسمین الخریفي 

  الموسم الخریفي

  مسافات الزراعة

  )سم(
  )هـ(الكثافة النباتیة

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  58.24  92.63  75.43  

100 ×16  62500  77.06  41.04  59.05  

40 ×40  62500  49.27  55.13  52.20  
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80 ×10  125000  41.79  53.87  47.83  

80 ×15  83333  65.18  63.53  64.35  

80 ×30  41666  59.66  65.10  62.38  

  2.984  4.220  %5م .ف.أ

  60.20  61.88  58.53  المعدل

    1.723  %5م .ف.أ

  الموسم الربیعي

80 ×20  62500  23.17  27.47  25.32  

100 ×16  62500  27.91  29.50  28.70  

40 ×40  62500  22.63  30.72  26.67  

80 ×10  125000  15.41  25.98  20.69  

80 ×15  83333  17.53  25.54  21.53  

80 ×30  41666  24.51  30.17  27.34  

  1.253  1.773  %5م .ف.أ

  25.04  28.23  21.86  المعدل

    0.724  %5م .ف.أ
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  1999معدل ارتفاع النباتات للتركیبین الوراثیین تحت مسافات الزراعة المختلفة على مراحل مختلفة على عمر النبات للموسم الخریفي ) 2(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) سم(معدل ارتفاع النبات 

  یوم56  یوم49  یوم42

مسافات 

  )سم(الزراعة 

الكثافة النباتیة

  )هـ(

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  التراكیب الوراثیة
  المعدل

  3001إباء   106بحوث   3001إباء   106بحوث   3001إباء   106بحوث 

80 ×20  62500  67.90  74.15  71.02  102.53  121.70  112.11  144.66  137.33  140.66  

100 ×16  62500  48.40  66.06  57.23  64.06  90.76  77.41  95.53  121.40  108.46  

40 ×40  62500  49.26  80.95  65.10  81.90  106.58  94.24  115.00  137.46  126.23  

80 ×10  125000  55.90  58.20  57.05  79.65  97.90  88.77  115.93  133.80  124.86  

80 ×15  83333  67.00  52.30  59.65  84.00  74.10  79.05  125.8  102.06  113.93  

80 ×30  41666  63.70  72.30  68.00  102.90  95.90  99.40  124.63  121.33  122.98  

  11.120  15.726  5.775  8.167  7.716  10.912  %5. م.ف.أ

  122.85  125.56  120.15  91.83  97.82  85.84  63.01  67.32  58.69  المعدل

    م.غ    3.334    4.455  %5. م.ف.أ

  یوم77  یوم70  یوم موعد التزهیر63

80 ×20  62500  158.73  149.46  154.09  172.33  160.60  166.46  182.60  164.60  173.60  

100 ×16  62500  154.73  143.26  149.00  169.53  159.06  164.30  172.86  162.06  167.46  

40 ×40  62500  150.20  151.26  150.73  171.06  162.53  166.80  181.46  165.60  173.53  

80 ×10  125000  165.16  157.06  161.11  174.73  165.53  170.13  182.86  171.80  177.33  

80 ×15  83333  155.73  141.46  148.60  174.13  151.06  162.60  177.60  159.66  168.63  

80 ×30  41666  148.06  154.10  151.08  151.76  155.40  153.58  157.13  157.73  157.43  

  5.793  8.192  5.576  7.885  4.492  6.352  %5. م.ف.أ
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  169.66  163.57  175.75  163.98  159.03  168.92  152.43  149.43  155.43  المعدل

    3.344    3.219    2.593  %5. م.ف.أ

  

  

  2000تأثیر مسافات الزراعة والتراكیب الوراثیة في معدل ارتفاع النبات للموسم الربیعي ) 3(جدول 

  بعد یوم من الزراعة) سم(لنبات معدل ارتفاع ا

  یوم63  یوم56  یوم49  یوم42

مسافات 

الزراعة 

  )سم(

الكثافة 

  )هـ(النباتیة

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

  المعدل

  التراكیب الوراثیة

بحوث   المعدل

106  
  3001إباء 

بحوث 

106  
  3001إباء 

بحوث 

106  
  3001إباء 

بحوث 

106  
  3001إباء 

80 ×20  62500  44.53  43.66  44.09  57.06  61.53  59.30  89.40  88.20  88.80  134.70  132.60  133.65  

100 ×16  62500  4.33  46.93  46.13  62.53  61.60  62.06  83.26  83.20  83.23  137.62  134.63  135.95  

40 ×40  62500  44.26  45.20  44.73  52.06  62.00  57.03  83.00  80.46  81.73  128.80  129.75  129.27  

80 ×10  125000  50.86  47.33  46.10  62.73  63.70  63.21  86.86  85.00  85.93  129.26  126.13  127.70  

80 ×15  83333  46.40  43.80  45.10  56.73  63.00  59.86  82.90  85.00  83.95  124.46  123.50  123.98  

80 ×30  41666  46.33  44.60  45.46  61.50  56.50  59.00  94.80  90.10  92.45  133.20  141.20  137.20  

  3.153  4.459  2.819  م.غ  م.غ  6.771  3.107  م.غ  %5. م.ف.أ

  131.29  131.29  131.28  86.01  85.32  86.70  60.07  61.38  58.77  45.76  45.25  46.28  المعدل

    م.غ    م.غ    م.غ    م.غ  %5. م.ف.أ

  یوم84  یوم77  یوم70

80 ×20  62500  150.25  148.26  149.25  171.20  172.30  171.75  183.43  172.56  178.00  

100 ×16  62500  160.30  146.50  153.40  161.80  163.76  162.78  177.80  168.45  173.12  
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40 ×40  62500  143.83  135.90  139.86  156.40  159.55  157.79  174.65  161.13  167.89  

80 ×10  125000  155.50  151.68  153.59  161.80  167.58  164.69  178.10  171.40  174.75  

80 ×15  83333  150.70  138.54  144.62  153.06  152.65  152.85  169.40  158.60  164.00  

80 ×30  41666  141.00  158.36  149.68  159.40  174.90  176.15  161.53  178.90  170.21  

  4.974  7.034  4.069  5.754  3.796  5.369  %5. م.ف.أ

  171.33  168.50  174.15  162.86  165.12  160.61  148.40  146.54  146.54  لمعدلا

    2.872    2.349    2.192  %5. م.ف.أ

من الزراعة) یوم84(مرحلة التزهیر * 


