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 والحاصل ومكوناته لصنفين من الذرة الصفراء بعض صفات النموالصعق الكهربائي في  تأثير

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

 ةصالخال

استنبتت  الصفراء،الذرة في لصفات لبعض المعرفة تأثير الصعق الكهربائي في التغايرات المظهرية 
كلوريد الصوديوم( لمدة ستة  %1وضعت في محلول ملحي ) ، ثم3 وبغداد 1المحصول فجربذور صنفين من 

 220تيار كهربائي  تحتوأوصل قطبان كهربائيان الى المحلول  المحلول.يحوي نفس  إناءساعات ثم نقلت الى 

AC معاملة المقارنة )بدون صعق( غسلت البذور  فضال عندقائق  5 لفترت 2و 1و 2مختلفة  وبشدة تيار
 انتخبتالحقل الى الجيل الثاني حيث  زرعت فيالمحلول الملحي ثم  أثارري للتخلص من المصعوقة بالماء الجا

في اغلب  الصعق الكهربائي تغايرًا معنوياً  أحدث. M2الجيل  وزرعت فيمنتخبات  M1 األولمن الجيل 
الصعق المدروسة. اثر الصعق الكهربائي في خفض متوسط ارتفاع النبات في اغلب معامالت الصفات الحقلية 

سم اعلى من  183.67و  182.33حققت متوسط بلغ  SH2عند المستوى  1باستثناء معاملة الصنف فجر
في المساحة الورقية بلغ  SH2عند المستوى 1وتفوق الصنف فجر ،M2و M1معاملة المقارنة في الجيلين 

غم و عند  141.67والوزن الجاف للنبات  1-ورقة نبات 16.13عدد األوراق للنبات بلغ و  2سم 4810.38
حقق  M2، أما في الجيل M1في الجيل  1-عرنوص نبات 2.30في عدد العرانيص للنبات  SH3المستوى 

في  SH3ومع المستوى  %19زيادة في الحاصل بوحدة المساحة بنسبة  SH2الصنف نفسه  مع المستوى 
نستنتج مما سبق  ،غم 96.93نوص بلغ عدد األوراق للنبات ووزن الحبوب بالعر الورقية و  المساحةارتفاع النبات و 

 . الحاصل في اغلب الصفات المدروسة و  ان عملية الصعق أثرت

Effect of Electric shock on some growth traits, yield and yield 

component of two varieties of maize 
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Abstract 

To investigate the effect of electric shock on morphological variation of maiz. 
Seed of two varieties Fajer1 and Baghdad3 were germinated .Seeds were treated with 

1% NaCl solution for 6h then transferred to container with same solution. Two polars 

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

6 amber for 5 minutes. Then seedling washed and planted at the field. Electric shock 

induced significant variations in most of studied agronomic traits. Electric shock 

                                                           
  البحث مستل من أطروحة الباحث الثاني 
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caused decreasing plant height in most traits of M1 except Fajer1 under SH2 an 

increase in plant height 182.33 and183.67 cm for M1 and M2 leaf area per plant 

4810.38 cm2, number of ear per plant 16.13 leaf per plant and dry weight per plant, 

While M2 the same variety with SH3 an increase 19% grain yield and with SH2 gave 

increasing in height plant, leaf area per plant and grain weight per ear 96.93g.      

 مقدمة

المجتمع النباتي هي االساس في نجاح عملية االنتخاب للصفة سواء  أفرادان التغايرات الوراثية في 
 أماان مصادر التغايرات التي يعمل عليها مربي النبات هي الهجن،  إلنتاجسالالت نقية  أو أصناف لتربية

والطفرات  مجتمعات االنعزاليةال أفرادناتجة عن انعزاالت التهجين بين  األولى مستحدثة.صناعية  أوطبيعية 
، تتصدر الصفات الرئيسة في الذرة (5والمواد الكيميائية ) اإلشعاعالثانية ناتجة عن استخدام  أما الطبيعية
العرنوص  ان زيادة عدد الحبوب في إذفي تأثيرها المباشر في حاصل النبات الواحد  األكبر األهميةالصفراء 

لذلك فان زيادة التغايرات الوراثية لهذه الصفات وانتخاب  المساحة.في زيادة الحاصل بوحدة  ووزن الحبة ينعكس
 الهجين أوالساللة  أولمربي هذا المحصول لضمان زيادة حاصل الصنف  أهمية خاصةكون له يالمتميز منها س

ات التي تم تقانوراثية في نباتات المحاصيل من بين التغايرات  أحداثالكهربائي في  صعقاستخدام ال (. يعد6)
ي لتحسين بعض صفات مكونات الحاصل في الذرة ئق الكهرباع( الص1ا حديثا، لقد استخدم )إليهاالتجاه 

تغايرات وراثية  ألحداث( باستخدام التيار الكهربائي على محاصيل مختلفة 10و 4و 2الصفراء وقام كل من )
 المحاصيل.على محاصيل مختلفة انعكس في زيادة الحاصل لتلك 

 المواد وطرائق العمل

ساعات لضمان حصول  6 ونقعت بالماء لمدة  3و بغداد 1صنفين من الذرة الصفراء فجر بذور غسلت
توصيل التيار  يادةز لمدة ثالث ساعات ل %1بمحلول كلوريد الصوديوم تركيز  نقعتبداية االستنبات، بعد ذلك 

بالستيكي يحوي على  إناءالبذور الى  تالبذرة عندما تتعرض له، نقل أجزاءالكهربائي بصورة افضل الى داخل 
و وضع  األلمنيومالبذور في المحلول فقد وضعت داخل ورق  مروألجل ضمان غ أعالهلتر من المحلول  10

بعد لفها جيدًا، استعمل جهاز الصعق  لضمان دخول المحلول األلمنيومعليها ثقل معدني وتم ثقب ورق 
، أمبير 6و  4و  2 بلغت  و بشدة تيار في عملية الصعق (فولت AC 220تيار كهربائي )ذات الكهربائي  
البذور  أخرجتدقائق بعد ذلك  5بحسب المعاملة و لمدة زمنية ثابتة  ،بالتتابع SH3و  SH2و  SH1ورمز لها 
لغرض  التجربة  نقلت البذور المصعوقة الى حقل من ثمو  األمالحللتخلص من  عت في ماء جار  وضو  المستنبتة

 الزراعة فضاَل عن معاملة المقارنة )بدون صعق(. 

حرثت ارض التجربة ثم نعمت  ،بثالث مكررات  RCBDطبق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 
احتوت الوحدة التجريبية على خمسة خطوط،  ،م4 ×  4وسويت وبعد ذلك قسمت الى وحدات تجريبية أبعادها 
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/ 4/ 1م الربيعـــي بتاريــخ ــة الموسـزرعت تجرب ،سم 25 وأخرات ـسم والمسافة بين نب75وأخرالمسافة بين خط 
في الجورة، تم ري التجربة بعد  ذورب 3بزرع وذلك   2015/ 1/8الموســم الخريفي فقد زرعت بتاريخ  أما ،2015

نبات واحد في الجورة  الىخفت النباتات وبعد تكامل اإلنبات مباشرًة ثم كرر الري حسب الحاجة، الزراعة 
 ولجميع الوحدات التجريبية، عشبت ارض التجربة حسب الحاجة.

عند الزراعة والثانية  األولىالدفعة  أضيفت ،4-كغم دونم 471( بمعدل N%46سماد اليوريا ) أضيف 
على شكل سوبر فوسفات  يالسماد الفوسفات أضيف التزهير، كمابعد شهر من الزراعة والثالثة عند بداية 

واحدة عند الزراعة مباشرًة وحسب التوصية  دفعة 4-كغم دونم 109( بمعدل 5O2P % 46الكالسيوم الثالثي )
سجلت بيانات على  ،مرحلة النضج التاموصول النبات  بعدو ( M1) 2015الموسم الربيعي في (. 7)معتمدة ال

تم انتخاب نباتات  ،ةعشرة نباتات محروسة ومأخوذة من الخطوط الوسطية بصوره عشوائية لكل وحدة تجريبي
حصدت النباتات المنتخبة بصورة  ،%5شدة انتخاب  تحت والحشرات ومتجانسة األمراضسليمة وخالية من 

الموسم في  ،مستقلة، ثم خلطت حبوب كل وحدة تجريبية محصودة مع بعضها لزراعتها في الموسم القادم
في الموسم الربيعي السابق وسجلت البيانات لعشرة  منتخبة( تم زراعة بذور النباتات الM2) 2015الخريفي 

  :درست الصفات التاليةو  ،يةة بصورة عشوائية لكل وحدة تجريبنباتات محروسة من الخطوط الوسطية والمأخوذ

تم قياس المساحة كما  .من سطح التربة حتى آخر عقدة على الساق )سم(تم قياس ارتفاع النبات 
للنبات الذي  0.75 ثابتالوضربت ب رئيسيالص مربع طول الورقة الواقعة تحت ورقة العرنو من  (2)سمالورقية 
 األوراقعدد أيضًا حسب  (.3) ورقة فأقل 13 يحمل للنبات الذي 0.65 ضرب بالثابتورقة فأكثر و  14يحمل 
حصدت عشرة نباتات أثناء الحصاد وتركها الى الجفاف إذ  )غم(الوزن الجاف للنبات، و (1-)ورقة نبات للنبات

وزن الحبوب  وقدر، (1-نبات)عرنوص  عدد العرانيص للنبات كذلك التام وبعد ذلك تم وزنها حتى ثبات الوزن.
: (1-هــ طن) المساحة بوحدة الحبوب وحاصل في العرنوص، حبوبال وزن  متوسطمن خالل  )غم( بالعرنوص
 .الكثافة النباتية ×ص نو العر ب وزن الحبوب × لعرانيص للنبات=عدد ا الحاصل

 النتائج والمناقشة

  )سم(ارتفاع النبات

يجابامعامالت الصعق معنويًا في تغاير معظم الصفات المدروسة للصنفين سلبًا  أثرت ، تشير نتائج وا 
انخفض متوسط الصفة عن معاملة  إذان متوسط ارتفاع النبات قد تأثر بصورة معنوية في كال الجيلين،  1جدول 

 سم للجيلين بالتتابع، 170.00و  171.99متوسط  للصفة بلغ  1المقارنة وفي كال الجيلين وسجل الصنف فجر
كذلك انخفضت  (،10سم بالتتابع ) 156.67و  160.44متوسط للصفة بلغ  3في حين أعطى الصنف بغداد

سم  173.83و  174.49بلغ متوسط معاملة المقارنة  إذمستويات الصعق عن متوسط المقارنة للصنفين، 
بلغ  SH2عند معاملة الصعق  M1متوسط لمستويات الصعق في الجيل  أقلللجيلين بالتتابع بينما ظهر 
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بالنسبة  أما، SH3سم عند المستوى  158.50 بلغ سجل ادنى متوسط للصفة M2في الجيل  أماسم   160.00
مستويات الصعق نالحظ ان جميع التداخالت قد انخفضت عن معاملة المقارنة لكال و  األصنافالتداخل بين  إلى

 182.33بلغ  متوسط للصفة أعلىسجلت  SH3عند معاملة الصعق  1باستثناء الصنف فجر المحصولين
متوسط  أدنىبالتتابع متفوقة بذلك على باقي المعامالت في حين ظهر  M2و M1سم للجيلين  183.67و

يعود سبب  ،سم للجيلين بالتتابع133.33و  151.33بلغ  SH3مع معاملة الصعق  3للصفة عند الصنف بغداد
لك الى تباين استجابة المادة الوراثية لألصناف الى عملية الصعق و كذلك الى مستوى الصعق وان انخفاض ذ

في التعبير الجيني للجينات  ا يعزى الى التأثير المثبط للصعقفي متوسط الصفة الناتج عن تأثير الصعق ربم
باحثين  إليهفق هذه النتائج مع ما توصل وتت ،المسؤولة عن ارتفاع النبات والتي يحكمها عدد كبير من الجينات

 .(10و 8و 1) على محاصيل مختلفة

 ( 2المساحة الورقية للنبات)سم

معنويًا في متوسط المساحة الورقية  أثرتان عملية الصعق بجميع مستوياتها  2من جدول يتضح 
 4460.71بأعلى متوسط مساحة ورقية بلغ  1تفوق متوسط الصنف فجر إذللنبات وفي كال الجيلين، 

 1223827و 4076.09بلغ للصفة متوسط  أقل 3 الصنف بغداد أعطىبينما  بالتتابع،للجيلين  2سم 17.1873و
بلغ بأعلى متوسط للصفة  SH2مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة وتفوق المستوى  أثرت. بالتتابع 2سم

 ،2سم 4775.78بمتوسط للصفة بلغ  M2في الجيل  SH1بينما تفوق المستوى  M1في الجيل  2سم 4500.91
عند المستوى  1بالنسبة الى التداخل الثنائي فقد تفوق الصنف فجر أما المقارنة،ولم يختلف معنويًا عن معاملة 

SH2  في الجيلM1  والمستوىSH3  في الجيلM2  للجيلين  2سم 1423824و 4810.38بمتوسط للصفة بلغ
بالتتابع، تتفق هذه النتائج مع ما وجده عدة باحثين على محاصيل أخرى من ان المساحة الورقية تتأثر بالتطفير 

 .(11و 4و1)الفيزيائي 

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

 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 177.66 171.33 174.49 173.00 174.67 173.83 

SH1 160.67 166.33 163.50 156.67 162.67 159.67 

SH2 167.33 152.67 160.00 166.67 156.00 161.33 

SH3 182.33 151.33 166.83 183.67 133.33 158.50 

  156.67 170.00  160.41 171.99 المتوسط
L S D 5% V = 1.47 SH=2.09 SH=2.95×V V=1.98 SH=3.29 SH=4.66×V 
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بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل (2)سممتوسط المساحة الورقية  2 جدول
 2015ربيعي وخريفي للموسمين من الذرة الصفراء 

  للنبات األوراقعدد 

للنبات  األوراقفي صفة عدد  األصنافالى عدم وجود فروق معنوية بين متوسط  3دول جتبين نتائج  
 SH2تفوق المستوى  إذفقد  M1مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة في الجيل  أثرتولكال الجيلين. 

عند 1-ورقة نبات 14.44بلغ متوسط للصفة  أدنيبينما ظهر 1-ورقة نبات 16.11متوسط للصفة بلغ  بأعلى
. ظهر (12لم تظهر أي فروق معنوية بين مستويات الصعق ) M2المقارنة أما في الجيل متوسط معاملة 

عند  1التداخل بين الصنف فجر أعطى إذومستويات الصعق في متوسط الصفة،  األصنافبين معنوي تداخل 
 الصنف بغداد أعطى M2في الجيل  أما ،M1في الجيل 1-ورقة نبات 16.13اعلى متوسط بلغ  SH2المستوى 

اقل متوسط للتداخل عند معاملة المقارنة  وسجل ،1-ورقة نبات 15.43للصفة بلغ متوسط  SH1عند المستوى  3
 .M1 (1)في الجيل 1-ورقة نبات 14.39بلغ  1للصنف فجر

بتأثير الصعق الكهربائي  M2و M1 ينالطفوري ينللجيل (1-)ورقة نباتللنبات  األوراقمتوسط عدد  3 جدول
 2015ربيعي وخريفي  للموسمين لصنفين من الذرة الصفراء

 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر مستويات الصعق
0 4282.54 3771.33 4026.93 4905.60 4594.67 4750.13 

SH1 4333.50 4234.85 4284.17 4632.56 4919.00 4775.78 

SH2 4810.38 4191.45 4500.91 4647.50 4364.75 4506.12 

SH3 4416.45 4106.75 4261.60 4953.29 4374.66 4663.97 

  4563.27 4784.73  4076.09 4460.71 المتوسط
L S D 5% V =54.4 SH=76.9 SH=108.8×V V =41.6 SH=58.3 SH=82.4×V 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 14.39 14.50 14.44 14.83 15.21 15.02 

SH1 14.73 15.96 15.34 15.06 15.43 15.24 

SH2 16.13 16.10 16.11 15.33 15.13 15.23 

SH3 14.60 14.70 14.65 14.80 15.26 15.03 

  15.25 15.01  15.31 14.96 المتوسط
L S D 5% V =N.S SH=0.29 SH=0.42×V V =N.S SH=N.S SH=0.34×V 
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  )غم(الوزن الجاف للنبات

معنويًا في متوسط الوزن الجاف للنبات.  أثرت لصعقومستويات ا األصنافان  4تظهر نتائج جدول  
 أعطىبينما  ، غم للجيلين بالتتابع 156.75و  131.91متوسط للصفة بلغ  بأعلى 1 تفوق الصنف فجر إذ

مستويات الصعق معنويا  أثرت ،غم بالتتابع في الجيلين 138.08و  119.50بلغ متوسط اقل  3الصنف بغداد
عنويًا عن غم ولم يختلف م 130.17بمتوسط للصفة بلغ  M1في الجيل  SH2تفوق المستوى  إذفي الصفة، 
ولم تختلف  153.50فقد تفوقت معاملة المقارنة بمتوسط للصفة بلغ  M2في الجيل  أما ،عاملة المقارنةمتوسط م

غم للجيلين بالتتابع عند المستوى  136.67و 118.00بلغ متوسط للصفة  أقلبينما ظهر  SH2عن المستوى 
SH3يجابا بالمطفرات ان الجاف لمحاصيل مختلفة تأثر ر نتائج عدد من الباحثين إلى الوز ، تشي لفيزيائية سلبًا وا 

 بأعلى SH2عند المستوى  1. تفوق التداخل بين الصنف فجر(16و 14و 11و 1) ومنها الصعق الكهربائي
 102.67متوسط للتداخل  أقلظهر حين بالتتابع في  غم 422811و 141.67متوسط للتداخل في الجيلين بلغ 

 إلى أعاله، ويرجع سبب تفوق المعامالت SH3د المستوى عن 3 بالتتابع عند الصنف بغداد غم 427827و
 (.3و 2)جدول  وعدد األوراق للنبات تفوقها في صفة المساحة الورقية

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

 عدد العرانيص للنبات 

في صفة عدد العرانيص للنبات وسجل  M1فوق في الجيل ت 1ان الصنف فجر 5تشير نتائج جدول  
1-نبات عرنوص 4814بلغ للصفة  أقلمتوسط  3 الصنف بغداد أعطىبينما  1-عرنوص نبات 1.94متوسط بلغ 

مستويات الصعق اختالفات معنوية  أحدثت. M2في الجيل  األصنافبينما لم تظهر فروق معنوية بين متوسط 
 عرنوص 1.91 بلغ وسجل اعلى متوسط للصفة SH3تفوق المستوى  إذفقط  M1في متوسط الصفة في الجيل 

التداخل الثنائي  أثر. (1)4-عرنوص نبات 1.52معاملة المقارنة اقل متوسط للصفة بلغ  أعطتفي حين  ،1-نبات
متوسط  بأعلى SH3عند المستوى  1تفوق التداخل بين الصنف فجر M1ففي الجيل  الصفة،معنويًا في متوسط 

مع المستوى  3 متوسط للصفة عند التداخل بين الصنف بغداد أدنىبينما ظهر  ،1-عرنوص نبات 2.30بلغ 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 124.33 134.00 129.17 161.67 145.33 153.50 

SH1 128.33 122.67 125.50 154.67 141.67 148.17 

SH2 141.67 118.67 130.17 165.00 137.67 151.33 

SH3 133.33 102.67 118.00 145.67 127.67 136.67 

  138.08 156.75  119.50 131.91 المتوسط
L S D 5% V =4.18 SH=3.22 SH=6.25×V V=4.34 SH=4.23 SH=7.22×V 
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SH1  بينما في الجيل 1-عرنوص نبات 1.21بلغ ،M2 عند  3 حدث اختالف عكسي وتفوق الصنف بغداد
لصنف ا عند متوسط للصفة أقلحين ظهر  في-4عرنوص نبات 1.73وسجل اعلى متوسط بلغ  SH1المستوى 

 .1-عرنوص نبات 1.10بلغ  SH1المستوى  مع 1فجر

 وزن الحبوب بالعرنوص)غم( 

والتداخل  ومستويات الصعق األصنافمعنوية بين متوسط  فروقاتوجود  إلى 6تشير نتائج جدول  
غم  65.58لصفة بلغ ابمتوسط  M1في الجيل  3 تفوق الصنف بغداد إذبينها في وزن الحبوب بالعرنوص، 

فنالحظ ان النتائج انعكست  M2في الجيل  أماغم  48.96بلغ  للصفةمتوسط اقل  1الصنف فجر أعطىبينما 
 أقلمتوسط  3 الصنف بغداد أعطىغم بينما  87.13بلغ للصفة متوسط  أعلىوسجل  1الصنف فجر تفوق  إذ

 M1مستويات الصعق معنويًا في متوسط الصفة في كال الجيلين، ففي الجيل  أثرت غم. 77.29بلغ للصفة 
 غم بينما انخفض متوسط الصفة عند مستويات الصعق 66.30متوسط للصفة بلغ  أعلىحققت معاملة المقارنة 

حققت مستويات  M2غم، بينما في الجيل  52.95بلغ  SH1متوسط للصفة عند المستوى  أقلليصل  األعلى
في حين  SH3عند المستوى  غم 88.41بلغ الصعق تفوق كبير في متوسط الصفة وسجل اعلى متوسط للصفة 

اظهر تأثير عملية الصعق  M2بينما في الجيل  ،غم 73.00بلغ توسط للصفة عند معاملة المقارنة م أدنىظهر 
عدد من الباحثين من تأثير المطفرات في وزن الحبوب ولعدة  إليه، هذا ما أشار في الصفة إيجابيةنتائج 

متوسط للصفة بلغ بأعلى  SH3عند المستوى  3 . حقق التداخل بين الصنف بغداد(17و 15و 14محاصيل )
متوسط  أدنىبينما ظهر  1والذي لم يختلف معنويًا عن معاملة المقارنة للصنف فجر M1غم في الجيل  67.93
 1تفوق الصنف فجرفقد  M2في الجيل  أما، SH1مع المستوى  1عند الصنف فجر غم 41.13بلغ للتداخل 

ر اقل متوسط للصفة عند معاملة في حين ظه غم، 96.93بلغ  متوسط للصفة بأعلى SH3عند المستوى 
 غم. 67.07بلغ  1المقارنة للصنف فجر

 M2و M1وبعض المعالم الوراثية للجيل الطفوري  (1-)عرنوص نبات العرانيص للنبات متوسط عدد 5جدول 
 2015ربيعي وخريفي للموسمين بتأثير الصعق الكهربائي لصنفين من الذرة الصفراء 

 M2الطفوري الجيل  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 1.34 1.70 1.52 1.66 1.33 1.49 

SH1 2.00 1.21 1.61 1.10 1.73 1.41 

SH2 2.13 1.53 1.83 1.43 1.46 1.44 

SH3 2.30 1.53 1.91 1.33 1.46 1.39 

  1.49 1.38  1.49 1.94 المتوسط
L S D V =0.31 SH=0.38 SH=0.39×V V =N.S SH=N.S SH=0.29×V 
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بتأثير الصعق الكهربائي  M2و M1 ينالطفوري )غم( للجيلين متوسط وزن الحبوب بالعرنوص 6جدول 
 2015ربيعي وخريفي للموسمين لصنفين من الذرة الصفراء 

 (1-ه)طن  حاصل الحبوب بوحدة المساحة

الحاصل بوحدة المساحة في  األصنافبين الى عدم وجود اختالفات معنوية  7تشير نتائج جدول  
حققت معاملة المقارنة  إذ M1مستويات الصعق سلبًا في متوسط الصفة في الجيل  أثرت الجيلين.كال  وفي

بينما انخفض متوسط الصفة عن مستويات التطفير ليصل اقل متوسط 1-طن هــ 5.526اعلى متوسط للصفة بلغ 
عملية الصعق تغير كبير في  أحدثتفقد  M2في الجيل  أما SH1عند المستوى 1-طن هــ 4.410 بلغ للصفة

بينما ظهر اقل متوسط للصفة  SH2د المستوى عن1-طن هــ 7.377متوسط الصفة وبلغ اعلى متوسط للصفة 
السلبي  التأثير. انعكس (12و 1، وتتفق هذه مع كل من )1-طن هــ 5.947بلغ  عند متوسط معاملة المقارنة
انخفض متوسط الصفة  إذو مستويات الصعق  األصنافعلى التداخل بين  M1لمستويات الصعق في الجيل 

في حين   1-طن هــ 6.043متوسط بلغ  أعلى 3بينما حققت معاملة المقارنة للصنف بغداد تعند جميع التداخال
في الجيل  أما، SH1المستوى  مع 3تداخل الصنف بغدادعند  1-طن هــ 4.300بلغ سجل اقل متوسط للصفة 

M2 عند المستوى  1فقد تفوق التداخل بين الصنف فجرSH2 1-طن هــ 7.575متوسط للصفة بلغ  بأعلى  
وربما  1-طن هــ 5.430بلغ متوسط للصفة  أقل SH1عند المستوى  1فجر التداخل بين الصنف أعطىبينما 

تفوقه في صفة حاصل المادة الجافة للنبات  إلىفي حاصل الحبوب بوحدة المساحة  1يعود تفوق الصنف فجر
 . (4)جدول 

بتأثير الصعق  M2و M1( للجيل الطفوري 1-بوحدة المساحة )طن هــالحبوب متوسط حاصل  7 جدول
 2015الكهربائي لصنفين من الذرة الصفراء لربيعي وخريفي 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 67.83 64.77 66.30 67.07 78.93 73.00 

SH1 41.13 64.77 52.95 88.83 73.73 81.28 

SH2 45.40 64.87 55.14 95.70 76.60 86.15 

SH3 41.17 67.93 54.55 96.93 79.90 88.41 

  77.29 87.13  65.58 48.96 المتوسط
L S D 5% V =1.81 SH=2.55 SH=3.61×V V=1.68 SH=2.03 SH=2.88×V 

 M2الجيل الطفوري  M1الجيل الطفوري  

 المتوسط 3بغداد  1فجر  المتوسط 3بغداد  1فجر  مستويات الصعق
0 5.010 6.043 5.526 6.140 5.755 5.947 

SH1 4.520 4.300 4.410 5.430 7.362 6.396 

SH2 5.327 5.450 5.388 7.575 7.180 7.377 

SH3 5.190 5.387 5.288 6.372 6.412 6.392 

  6.677 6.379  5.045 5.011 المتوسط
L S D 5% V =N.S SH=0.825 SH=1.233×V V =N.S SH=1.106 SH=1.564×V 
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