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تأثير رش الثيامين على حاصل العلف األخضر ونوعيته في بعض أصناف الذرة البيضاء 
Sorghum bicolor L.) Moench) 

 *نهاد محمد عبود                    وليد خالد حوري 
 األنبارجامعة -كلية الزراعة

 الخالصة  

الموقع  األنبارنفذت تجربة حقلية في حقل التجارب العائد لقسم المحاصيل _ كلية الزراعة_ جامعة 
)الثيامين( على حاصل العلف األخضر 1Bفيتامين . لدراسة تأثير رش 2016البديل )أبو غريب( خالل الموسم 
في ثالثة أصناف من الذرة  1-ملغم لتر 300و 200، 100، 0هي  1B ونوعيته بأربعة تراكيز من فيتامين

حسب تصميم  المنشقةومبروك(. وزعت عوامل الدراسة وفق ترتيب األلواح  2-كافير سبعين،البيضاء )بحوث 
القطاعات الكاملة المعشاة وبثالث مكررات. تفوقت نباتات الصنف بحوث سبعين ومبروك معنويًا في حاصل 

للحشات الثالث بالتتابع.  1-طن هـ 15.98و 10.74،19.63 ،39.31 ،54.56 ،50.40والجاف العلف األخضر 
 2تفوقت نباتات الصنف بحوث سبعين في الحشة األولى بأعلى نسبه مئوية للبروتين فيما تفوق الصنف كافير_

معنويًا بأعلى % لأللياف في الحشة األولى. في حين تفوقت نباتات الصنف بحوث سبعين في النسبة المئوية 
أحداث تأثير معنوي في حاصل العلف  إلى( 1Bاألولى. أدت أضافة المحلول المائي للفيتامين )للرماد للحشة 

في حاصل العلف األخضر  1-لتر ملغم 300و 200األخضر والجاف والصفات النوعية. حيث تفوق التركيزين 
، 416.9، 10.90وحاصل المادة الجافة  1-هـ طن 33.35و 50.76، 30.11، 48.45، 49.22الذي كان 

للتركيزين وللحشات الثالث بالتتابع. أثر التداخل بين األصناف ومستويات  1-طن هـ 12.52و 18.48، 10.84
الفيتامين معنويًا في حاصل العلف األخضر والجاف والنسبة المئوية للبروتين في الحشة الثالثة والنسبة المئوية 

 لأللياف والرماد للحشات الثالث.

Effect of Foliar Application of Thiamine on green Forage Yield in 

some Sorghum Varieties (Sorghum bicolor L.) Moench  
Nihad M. Abood          Waleed K. Horey 

Coll. Of Aqric.-Univ. of Anbar  

Abstract 

A field experiment was carried out in fields of Department of Field Crops/ 

College of Agriculture- University Of Anbar in replace location (Abu-Ghariab) during 

2016 in order to study the effect of sprayed of Thiamine Vitamin (B1) on green forage 

                                                           

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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yield and quality four concentration of Vitamin (B1) 0, 100, 200 and 300 mg L-1 in 

three cultivars of sorghum (Bohoth Sabaaeen, Kafeer-2 and Mabrook). 

 The study factors were randomly distributed according to split plots 

arrangements in RCBD with three replications. The CV. Bohoth and Mabrook was 

superior in yield of fresh and dry fodder and its quality 50.40, 54.56, 39.31, 10.74, 

54.56 and 19.63 ton ha-1, for three cuts respectively. The cv. Bohoth was also superior 

in first cuts in %protein and also the cv. Kafeer-2 was superior in the % fiber for the 

first cuts.in then the CV. Bohoth was superior in %ash for first cuts. The aqua solution 

of Vitamin (B1) led to significant effect in most traits of green and dry fodder yield 

and its quality. The concentrations 200 and 300 mg L-1 in most studied traits such as 

plant fresh fodder 50.76, 33.35, 30.11, 48.45 and 49.22 ton ha-1, and dry matter with 

18.48 ,12.52, 10.84, 16.94, and 10.90 ton ha-1, for the same concentrations and for 

three cuts. The interaction between cultivars and Vitamin levels significantly affected 

in yield of fresh and dry fodder, percentage of protein in third cut and fibers and ash 

percentage in third cuts. 

 المقدمة

خامس محصول حبوبي وعلفي صيفي، يأتي  Moench (.Sorghum bicolor L)عد الذرة البيضاء ت  
وله عدة استخدامات غذائية  واإلنتاجبعد الحنطة والشعير والرز والذرة الصفراء من حيث المساحة المزروعة 

علف اخضر وذلك  أوكعلف للحيوانات على شكل حبوب  %90يستخدم بحدود  إذوعلفية وصناعية مهمة. 
مليون  42.1لمساحة  1-مليون طن ه 63.1 العالمي إنتاجهالرتفاع نسبة البروتين والكربوهيدرات فيها. بلغ 

(. تتميز الذرة البيضاء بقدرتها على التفريع والنمو بعد الحش واالحتفاظ بنوعيتها ولهذا المحصول 15هكتار )
تعطي عدد  إنهاالقدرة على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والنمو في مدى واسع من الترب الزراعية كما 

ومميزات هذا  أهميةعلى الرغم من  (.20و 19بنوعيها ) من الحشات كلما طال موسم النمو مع االحتفاظ أكثر
مكانيةالمحصول  الخضراء خالل فصل الصيف لتغطية  األعالفاالعتماد عليه في سد النقص الحاصل من  وا 

 باألصنافالعلفية محدود جدًا مقارنة  األصناف اعتمادن إ إالالثروة الحيوانية في العراق  إنتاجمتطلبات وزيادة 
 ومبروك إذسبعين  منها بحوثجديدة  أصناف إلدخالمن قبل الباحثين  األخيرةوالعمل جاري في اآلونة الحبوبية. 
أما الصنف مبروك فالزال تحت  مؤخرًا،الصنف بحوث سبعين من قبل وزارة الزراعة العراقية  واعتمادتم تسجيل 

الكمية والنوعية ومقارنتها  ناحيةالتجربة لدراسة مدى مالئمتها للظروف المحلية واختبار حاصلها العلفي من 
 يتسنى التوصية بزراعتها من عدمه.بمردود الصنف المحلي ل

الكيماوية  األسمدةى ذلك البد من التفكير بحل مشكلة التغذية النباتية الن االعتماد عل إلى باإلضافة
 األنسانغير المباشر على صحة  التأثير إلى باإلضافةلوحدها له تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الحيوانات 

التفكير بوسائل جديدة تزيد من حاصل  أصبحلذلك  وصعوبة الحصول عليها، أسعارهاارتفاع  إلى باإلضافة
همًا ـعد مـ( الذي ي  1Vit. Bمن هذه الوسائل استخدام الثيامين )ضروريًا، و  أمرافي وحدة المساحة  األخضرالعلف 
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 Thiamminربس )ـي دورة كـم فـهـم CO-Factorد ـاعـامل مسـتبر عـويع األيضيةليات ـفي العم
Pyrophosphate )(5، 12، 13، 14 وك17و )(.22و 4مو الخضري )ـين صفات النـذلك في تحسـ 

بين  ةختالفات معنويا رخص ثمنه وسهولة استخدامه، وجد العديد من الباحثين أنه هناك إلى باإلضافة
ختالف تركيبها ا إلى االختالفاتوقد عزوا هذه  ةفي حاصل العلف األخضر والجاف والنوعي ةالتراكيب الوراثي
، 10، 2)ق وعدد األفرع النبات وعدد األوراق والمساحة الورقية وقطر السا ارتفاعختالفها في االوراثي وكذلك 

 وتأثيراتالذرة البيضاء العلفية في العراق محدودة جدًا  أصنافالمتعلقة بدراسة  األبحاثن إوبما  .(21و 18، 16
قد تكون معدومة وألهمية هذين الموضوعين فقد نفذت هذه الدراسة لمعرفة تأثيرات  ،الفيتامينات عليها وتداخلها

  أصناف من الذرة البيضاء. ةونوعية ثالث األخضررش الثيامين على المجموع الخضري في حاصل العلف 

 المواد وطرائق العمل

 )الموقع راألنبا جامعة _الزراعة كلية_الحقلية المحاصيل لقسم التجريبي حقلال في حقلية تجربة نفذت 

م عن مستوى 34.1 وارتفاع شرقاً  44.24°وخط طول  شماالً  °33.22ضمن دائرة عرض  ،غريب أبو_البديل( 
 للذرة العلف ونوعية وحاصل نمو في بالثيامين والرش الصنف تأثير لدراسة .2016موسم  خاللسطح البحر 

 Split Plots المنشقة األلواح بترتيب( R.C.B.D) الكاملة العشوائية القطاعات بتصميم التجربة نفذت .البيضاء

Design، الرئيسة األلواح تضمنتMain plots  1-ملغم لتر 300و 200، 100، 0وهي  بالثيامين الرش تراكيز .
عدد الوحدات  بلغ Sub plots .الثانوية باأللواح (ومبروك 2-كافير سبعين،فيما مثلت األصناف )بحوث 

  ثالث حشات خالل الموسم. أخذت ،مكررات وبثالثة ناتج عن عوامل الدراسة وحدة-36التجريبية 

 باستخداموقد رشت تراكيز الثيامين على النباتات حتى البلل التام ألوراق النبات وقت الصباح الباكر 
لكل  3سم 3كما تم أضافة مادة ناشرة )محلول التنظيف الزاهي( لمحلول الرش بمقدار  لتر، 16 مرشة ظهرية سعة

 فقط،أما معاملة المقارنة فقد رشت بالماء المقطر  .لتقليل الشد السطحي للماء ولضمان البلل التام لتر، 20
. أما الرشة الثالثة فقد اإلنباتيوم من  75والرشة الثانية بعد  نباتاإليوم من  45أعطيت الرشة األولى بعد 

 بلغت تجريبية وحدات إلى قسمتثم  وتسوية وتنعيم حراثة من التجربة أرض هيئة .اإلنباتيوم من  80أعطيت بعد 

 سم 50 وأخر خط بين المسافة خطوط خمسة على تجريبية وحدة كل احتوتم م(2.5 ×3) التجريبية الوحدة مساحة

 سم( 30-0) عمق وعلى الزراعة قبل التجربة أرض من عشوائية عينات (. أخذت7سم ) 5 وأخرى  جورة وبين

 (.1)جدول والكيميائية الفيزيائية الصفات بعض لتقدير

الثيامين بين الوحدات  انتقاللضمان عدم  Main plotsم بين الوحدات الرئيسية 2تركت مسافة 
سمدت التجربة بالسماد الفوسفاتي أضيف قبل الزراعة  .م بين الوحدات الثانوية 0.50التجريبية عند الرش و

( دفعة واحدة خلطًا مع التربة عند 2O2P % 45ثالثي ) فوسفاتسوبر على شكل  1-هـ كغم P 100وبمستوى 
على  أضيف( N % (46مصدره اليوريا  1-هـ N كغم 100ما السماد النتروجيني فقد أضيف بمستوى أ الحراثة.
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 أضيفتما الدفعتين اآلخرتين فقد أ األولىمن الدفعة  أسبوعينبعد البزوغ والثانية بعد  األولىالدفعة  دفعات، ةأربع
 ،/202016/4 بتاريخ الزراعة يدوياً  تمت(. 10النمو بعد الحش ) استعادةلضمان  ةوالثاني األولىبعد الحشتين 

 نبات واحد. إلىوبعدها  من البزوغ أيامنباتين بعد عشرة  إلىثم خفت  الجورة في بذرات 3 بوضع وذلك

 2016بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة لعام  1 جدول 
 مفصوالت التربة الوحدة القيمة الصفة

 1-غم كغم 170 الرمل  Ph 7.16األس الهيدروجيني 
EC 2.55 1-غم كغم 440 الطين 3-دي سيمنز م 

 1-غم كغم 390 الغرين ملغ كغم تربة 74.9 النتروجين الجاهز

 ة طينية غرينيةمزيج النسجة    ملغ كغم تربة 12.25 الفسفور الجاهز
 ملغ كغم تربة 163 البوتاسيوم الجاهز

على رطوبة التربة  اعتمادارويت أرض التجربة مباشرة بعد الزراعة ثم توالت الريات حسب حاجة النبات        
 20تم رش النباتات بمبيد الديازينون السائل وبمعدل  ذلك، إلىعشبت التجربة من األدغال كلما دعت الحاجة 

وعند بلوغ نباتات  الزراعة،يوم من البزوغ. أخذت ثالث حشات خالل موسم  20بعد  ةملغم لتر رشه وقائي
 -األتية: تزهير وأخذت عليها البيانات  %50 التجريبيةالوحدات 

 لألليافالنسبة المئوية  للبروتين،النسبة المئوية  ،(1-هـ طن (الجافه المادةحاصل و  األخضر العلف حاصل      
المعشاة  الكاملةتصميم القطاعات  باستعماللكل صفه على حده  إحصائياً حللت البيانات   .للرماد والنسبة المئوية

(RCBD وباستعمال البرنامج )اإلحصائي Genstat  (.1) %5وقورنت على مستوى معنوية 

 النتائج والمناقشة

 (1-هـ )طنحاصل العلف األخضر 

تفوق الصنف بحوث سبعين معنويًا بأعلى متوسط لحاصل العلف األخضر  إلى 2تشير نتائج الجدول 
أما في الحشة الثالثة فقد أختلف مسارها عن  بالتتابع،للحشتين األولى والثانية  1-هـ طن 54.56و 50.40بلغ 

طن  39.31سجل الصنف مبروك أعلى متوسط لحاصل العلف األخضر بلغ  إذ والثانية،مسار الحشتين األولى 
 11.85وبزيادة نسبيه بلغت  2-متفوقًا بذلك معنويًا على الصنفين اآلخرين بحوث سبعين وكافير 1-هـ
 22.04و 31.87و 38.79أقل متوسط لحاصل العلف األخضر بلغ  2-بينما سجل الصنف كافير ،%17.27و

ث بالتتابع. وقد يعود سبب تفوق الصنف بحوث سبعين في حاصل العلف األخضر للحشات الثال 1-طن هـ
أما تفوق الصنف مبروك في الحشة الثالثة فقد  األخضر،تميزه وراثيًا بحاصل العلف  إلىللحشتين األولى والثانية 

( الذين 9و 2ه )النبات وقطر الساق وعدد التفرعات وهذا يتماشى مع ما توصل إلي ارتفاع تفوقه في إلىيعود 
في هذه الصفة. وقد يعود سبب تفوق الصنف بحوث سبعين في حاصل العلف  األصنافاختالف  إلى أشاروا

أما تفوق الصنف مبروك في الحشة  األخضر،تميزه وراثيًا بحاصل العلف  إلىاألخضر للحشتين األولى والثانية 
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( 9و 2النبات وقطر الساق وعدد التفرعات وهذا يتماشى مع ما توصل إليه ) ارتفاعتفوقه في  إلىالثالثة فقد يعود 
 في هذه الصفة.  األصنافاختالف  إلى أشارواالذين 

ثيامين في صفة كما يالحظ من الجدول نفسه أن هناك فروق معنوية بين تراكيز المحلول المائي لل
 1-طن هـ 49.22أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-ملغم لتر 200حيث سجل التركيز  ،حاصل العلف األخضر

طن  46.67الذي سجل متوسط بلغ  1-ملغم لتر 300والذي لم يختلف معنويًا مع متوسط التركيز ،للحشة األولى
أعلى متوسط لحاصل العلف األخضر  1-ملغم لتر 300أما في الحشتين الثانية والثالثة فقد سجل التركيز  ،1-هـ

  أقل متوسط للصفة بلغ في حين سجلت معاملة المقارنة ،للحشتين بالتتابع 1-هـطن  33.35و 50.76بلغ 
للحشات الثالث بالتتابع. وربما يعزى السبب في تفوق حاصل العلف  1-طن هـ 26.74و 37.93 ،40.42

وقطر  والمساحة الورقيةالنبات وعدد األوراق  ارتفاعالزيادة الحاصلة في  إلىاألخضر بزيادة تراكيز الثيامين 
زيادة  إلىن للثيامين دور فعال في التفاعالت الحيوية وفي عمليات التمثيل الكاربوني مما يؤدي إإذ  الساق،

النبات والمساحة الورقية وقطر الساق وعدد التفرعات  ارتفاعامتصاص النايتروجين وسرعة تمثيله وبالتالي زيادة 
 (.22و 4) هما توصل إلي الذين هم أساس حاصل العلف األخضر. وهذا يتماشى مع

 ألصناف الذرة البيضاء ولجميع( 1-طن ه)األخضر تأثير الرش بالثيامين في متوسط حاصل العلف  2 جدول
 الحشات

 تراكيز الثيامين الحشات
 1-ملغم لتر

 األصناف
 متوسطات الثيامين مبروك   2-كافير بحوث سبعين

 40.42 38.14 36.84 46.29 0 تركيز الثيامين األولىالحشة 

100    49.59 38.74 40.74 43.03 

200 56.63 41.13 49.90 49.22 

300 49.08 38.45 52.48 46.67 

  45.31 38.79 50.40 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=5.628 B=2.153 A=4.988 

 37.93 38.71 26.26 48.81 0 تركيز الثيامين الحشة الثانية

100 51.31 30.38 49.56 43.75 

200 56.32 36.80 52.23 48.45 

300 61.81 34.05 56.41 50.76 

  49.23 31.87 54.56 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=4.698 B=2.087 A=3.803 

 تركيز الثيامين الحشة الثالثة
0 25.63 19.07 35.54 26.74 

100 26.34 20.15 38.15 28.21 

200 28.86 23.19 38.29 30.11 

300 29.02 25.76 45.28 33.35 

  39.31 22.04 27.46 متوسطات األصناف
L.S.D 0.05 AXB=5.603 B=3.176 A=2.762 

معنوية في صفة حاصل  اختالفاتحت نتائج التداخل بين تراكيز الثيامين واألصناف أن هناك ضوأو 
بأعلى متوسط  1-لتر ملغم 300و 200تفوق الصنف بحوث سبعين عند التركيزين  إذ ،2العلف األخضر جدول 
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األولى والثانية بالتتابع. في حين سجل الصنف مبروك عند  للحشتين 1-هـ طن 61.81و 56.63لهذه الصفة بلغ 
ما أقل . أالثالثةفي الحشة  1-طن هـ 45.28بلغ أعلى متوسط لحاصل العلف األخضر  1-ملغم لتر 300التركيز 

، 36.84بلغ الذي  عاملة المقارنةعند م 2-متوسط لحاصل العلف األخضر فقد سجلته نباتات الصنف كافير
 للحشات الثالث بالتتابع. 1-هـ طن 19.07و 26.26

 (1-ه )طنحاصل المادة الجافة 

تفوق الصنف بحوث سبعين في الحشتين األولى والثانية بأعلى متوسط  3يتضح من نتائج الجدول 
كما أظهرت نتائج الجدول في الحشة  بالتتابع،للحشتين  1-ه طن 19.63و 10.74لحاصل المادة الجافة بلغ 
-في حين سجل الصنف كافير ،1-طن ه 15.98أعلى متوسط للصفة بلغ  عطائهبإك الثالثة تفوق الصنف مبرو 

للحشات الثالث بالتتابع. وقد يرجع سبب تفوق الصنف 1-هطن  6.23و 8.88، 8.15 بلغأقل متوسط للصفة  2
تفوق نباتاتهما بأعلى متوسط  إلىبحوث سبعين في الحشتين األولى والثانية والصنف مبروك في الحشة الثالثة 

بين  ةمعنوي اختالفاتن هناك إ( من 10(. وهذا يتماشى مع ما توصل إليه )2لحاصل العلف األخضر )جدول 
 الجافه.  المادةاألصناف في حاصل 

أن الرش بالمحلول المائي للثيامين قد صاحبه زيادة معنوية في حاصل المادة  3أظهرت نتائج الجدول 
بلغ أعلى متوسط لحاصل المادة الجافة  1-ملغم لتر 200حيث سجلت المعاملة  الرش،الجافة بزيادة تراكيز 

متوسط لحاصل المادة الجافة بلغ  أعلى 1-ملغم لتر 300فيما سجل التركيز  األولى،للحشة  1-هطن  10.90
أقل متوسط فكان من نصيب معاملة المقارنة  أما بالتتابع،للحشتين الثانية والثالثة  1-ه طن 12.52و 18.48

للحشات الثالث بالتتابع. وقد يعزى سبب تفوق التركيز  1-ه طن 9.41و 10.68و 7.62( والذي بلغ بدون رش)
تفوقها في حاصل  إلىفي الحشتين الثانية والثالثة  1-ملغم لتر 300الحشة األولى والتركيز  في 1-ملغم لتر 200

 (.2العلف األخضر والنسبة المئوية للمادة الجافة )جدول 

الجافه للذرة البيضاء وللحشات الثالث  المادةفقد كان معنويًا في حاصل  الدراسةأما التداخل بين عاملي 
 أعطت( بان الثيامين قد زاد من حاصل المادة الجافة للذرة البيضاء. حيث 12دراسة ) أكدتهوهذا ما  3الجدول 

أعلى  1-لتر ملغم 300و 200بمستوى  والمرشوشةنباتات الصنف بحوث سبعين في الحشتين األولى والثانية 
بينما في الحشة الثالثة فقد سجل  بالتتابع،للحشتين  1-طن ه 24.81و 12.95متوسط لحاصل المادة الجافة بلغ 

، في حين سجل الصنف 1-طن ه 17.85أعلى متوسط للصفة بلغ  1-ملغم لتر 300الصنف مبروك عند مستوى 
للحشة األولى، أما في  1-طن ه 7.03عند معاملة المقارنة أقل متوسط للصفة بلغ  األولىمبروك في الحشة 

و  6.72الصفة بلغ  لهذهعند معاملة المقارنة أدنى متوسط  2-الحشتين الثانية والثالثة فقد سجل الصنف كافير
 .للحشتين بالتتابع  1-طن ه 4.95
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الذرة البيضاء ولجميع  ألصناف (1-تأثير الرش بالثيامين في متوسط حاصل المادة الجافة )طن ه 3جدول
 لحشاتا

 تراكيز الثيامين الحشات
 1-ملغم لتر

 األصناف
 متوسطات الثيامين مبروك 2-كافير بحوث سبعين

 7.62 7.03 7.12 8.69 0 تركيز الثيامين األولىالحشة 

100   10.22 7.92 8.55 8.90 

200 12.95 9.14 10.61 10.90 

300 11.08 8.41 11.84 10.44 

  9.51 8.15 10.74 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=1.507 B=0.639 A=1.263 

 10.68 11.16 6.72 14.15 0 تركيز الثيامين الحشة الثانية

100 18.36 8.40 15.38 14.04 

200 21.21 10.38 19.22 16.94 

300 24.81 10.03 20.60 18.48 

  16.59 8.88 19.63 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=3.238 B=1.554 A=2.421 

 9.41 14.60 4.95 8.67 0 تركيز الثيامين الحشة الثالثة

100 9.75 5.93 15.88 10.52 

200 10.41 6.54 15.58 10.84 

300 12.19 7.52 17.85 12.52 

  15.98 6.23 10.26 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=3.296 B=1.763 A=2.018 

   ()%النسبة المئوية للبروتين 

 الحشةفي  %12.40عطت نباتات الصنف بحوث سبعين أعلى متوسط للنسبة المئوية للبروتين بلغت أ 
ولم  ،%11.69بأعلى نسبة مئوية للبروتين بلغت  2-أما في الحشة الثانية فقد تفوق الصنف كافير األولى،

 الحشةفي  %13.25في حين سجل الصنف أعلى نسبة بروتين بلغت  سبعين،يختلف معنويًا عن الصنف بحوث 
 الحشةوبحوث سبعين في  والثانية األولى(. فيما حققت نباتات الصنف مبروك في الحشتين 4)الجدول  ةالثالث
للصنفين وللحشات الثالث بالتتابع. وقد يعزى السبب  %11.27و 10.74 ،10.86بلغت  مئويةأدنى نسبة  ةالثالث
تباين تركيبها الوراثي وهذا يتماشى مع ما توصل إليه  إلىاألصناف في النسبة المئوية للبروتين  تالفاخفي 

(10 .) 
بتأثير  الصفة،معنوية بين المتوسطات الحسابية لهذه  اختالفاتكما أظهرت نتائج الجدول نفسه وجود 

أعلى متوسط للصفة بلغ  1-ملغم لتر 300و 200سجل التركيزين  إذ للثيامين،الرش بالمحلول المائي  تراكيز
 300و 200بالتتابع. وقد يعزى سبب تفوق التركيزين  والثانيةللتركيزين وللحشتين األولى  %12.36و 12.49
 إلىفي زيادة المساحة الورقية ونسبة األوراق  اإليجابيدور الثيامين  إلىفي النسبة المئوية للبروتين  1-لتر    ملغم

وتراكم أكثر العناصر الغذائية في األوراق وخصوصًا  المصنعةمن المواد الغذائية  مما يزيداق السيقان وعدد األور 
 ( بان رش الثايمين على نباتات الذرة البيضاء يزيد من محتوى البذور من البروتين. 5النتروجين وهذا يتفق مع )
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( فقد 4فقط )الجدول  ةالثالث الحشةللبروتين في  ةالمئوي ةمعنوي في النسب ةكان التداخل بين عاملي الدراس       
أعلى متوسط للنسبة المئوية للبروتين  1-ملغم لتر 100نباتاتها بالتركيز  ةحققت نباتات الصنف مبروك والمرشوش

 200ال أنها لم تختلف معنويًا عن نباتات الصنف نفسها عند رشها بالماء المقطر والتركيزين إ ،%14.00بلغ 
في حين سجل نباتات الصنف بحوث سبعين أقل متوسط للصفة عند معاملة المقارنة بلغ  ،1-لترملغم  300و

10.49%. 
البيضاء ولجميع ( ألصناف الذرة %)للبروتين تأثير الرش بالثيامين في متوسط النسبة المئوية  4 جدول

   الحشات

  تراكيز الثيامين الحشات
 1-ملغم لتر

 األصناف
 متوسطات الثيامين مبروك 2-كافير بحوث سبعين

الحشة 
 األولى

 10.19 9.37 10.45 10.75 0 تركيز الثيامين

100   12.21 11.02 11.03 11.42 

200 13.55 12.46 11.46 12.49 

300 13.10 12.13 11.59 12.27 

  10.86 11.52 12.40 متوسطات األصناف
L.S.D 0.05 AXB=N.S B=0.78 A=1.11 

الحشة 
 الثانية

 9.89 9.77 10.13 9.89 0 تركيز الثيامين

100 11.40 11.11 10.17 10.88 

200 11.54 12.73 11.35 11.94 

300 12.50 12.83 11.80 12.37 

  10.75 11.69 11.38 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=N.S B=0.37 A=0.83 

الحشة 
 الثالثة

 11.80 13.17 11.74 10.49 0 تركيز الثيامين

100 11.52 11.61 14.00 12.37 

200 12.37 11.24 12.90 12.17 

300 10.73 12.32 12.94 12.00 

  13.25 11.73 11.27 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=1.35 B=0.49 A=N.S 

 النسبة المئوية لأللياف )%( 

 43.20أعلى متوسط للصفة بلغ  بإعطائها 2-تفوق نباتات الصنف كافير إلى 5يشير الجدول 
في حين سجلت نباتات الصنف بحوث سبعين في الحشة الثالثة أعلى  بالتتابع،للحشة األولى والثانية  %44.68و

في حين سجلت نباتات الصنف بحوث سبعين أقل متوسط للصفة في الحشتين  ،%44.02متوسط للصفة بلغ 
فيما سجلت نباتات الصنف مبروك أقل نسبة مئوية لأللياف بلغت  ،%41.63و 38.62األولى والثانية بلغت 

في تركيبها الوراثي  االختالف إلىاألصناف في هذه الصفة  اختالفللحشة الثالثة. وقد يعزى سبب  42.13%
 (.3هذا يتماشى مع ما توصل إليه )و 

بتأثير  الصفةالحسابية لهذه معنوية بين المتوسطات  اختالفاتهناك  إن 5الجدول كما تبين نتائج 
 44.52و 42.92أعلى متوسط للصفة بلغ  1-ملغم لتر 300سجل التركيز  إذتراكيز الثيامين وللحشات الثالثة. 

أدنى متوسط للنسبة المئوية  )بدون رش(في حين أعطت معاملة المقارنة  بالتتابع،للحشات الثالث  %45.49و
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نتائج الجدول نفسه تبين وجود تأثير  تبين لجميع الحشات بالتتابع. %41.01و 40.94و 39.05لأللياف بلغت 
 200و 100عند المستويات  2-نباتات الصنف كافير أعطتمعنوي للتدخل بين األصناف وتراكيز الثيامين. إذ 

فيما  بالتتابع،للحشات الثالث  %46.00و 46.31و 44.77أعلى نسبة مئوية لأللياف بلغت  1-ملغم لتر 300و
 37.83معاملة المقارنة أقل نسبة مئوية لأللياف بلغت  ومبروك عندنباتات الصنفين بحوث سبعين  سجلت

 للحشات الثالث بالتتابع. %39.72و 37.52و

ناف الذرة البيضاء ولجميع )%( ألص لألليافتأثير الرش بالثيامين في متوسط النسبة المئوية  5جدول
 الحشات

  تركيز الثيامين الحشات
 1-ملغم لتر

 األصناف
 متوسطات الثيامين مبروك   2-كافير بحوث سبعين

 39.05 38.84 40.50 37.83 0 تركيز الثيامين األولىالحشة 

100   37.95 44.77 40.30 41.00 

200 38.15 43.84 42.60 41.53 

300 40.55 43.68 44.53 42.92 

  41.57 43.20 38.62 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=2.31 B=1.23 A=1.43 

 40.94 40.55 44.75 37.52 0 تركيز الثيامين الحشة الثانية

100 39.90 43.62 40.78 41.43 

200 43.16 46.31 42.93 44.13 

300 45.92 44.04 43.59 44.52 

  41.96 44.68 41.63 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=1.93 B=1.00 A=1.26 

 41.01 39.72 40.04 43.28 0 تركيز الثيامين الحشة الثالثة

100 42.80 42.89 43.10 42.93 

200 44.04 41.90 41.21 42.39 

300 45.96 46.00 44.49 45.49 

  42.13 42.71 44.02 متوسطات األصناف
L.S.D 0.05 AXB=2.79 B=0.80 A=2.68 

 )النسبة المئوية للرماد )%

تفوق نباتات الصنف بحوث سبعين معنويًا بأعلى متوسط للنسبة المئوية للرماد  6تبين من نتائج الجدول 
للحشة  %10.18أقل متوسط للصفة بلغ  2-في حين أعطت نباتات الصنف كافير األولى،للحشة  %11.15بلغت 
الصفة. وقد يعزى سبب  هذهفي  صنافاألأما في الحشتين الثانية والثالثة لم تكن هناك فروق معنوية بين  .األولى

وهذه النتيجة تتفق مع ما  لألصناف،اختالف التركيب الوراثي  إلىتفوق الصنف بحوث سبعين في هذه الصفة 
 (. 21توصل إليه )

 إذلتراكيز الثيامين،  المناظرةبين المتوسطات الحسابية  ةتبين نتائج الجدول نفسه وجود اختالفات معنوي
بأعلى متوسط للنسبة  الثالثة ةللحش  1-ملغم لتر 300و والثانيةللحشتين األولى  1-ملغم لتر 200تفوق التركيز 

)بدون للحشات الثالث بالتتابع، في حين سجلت معاملة المقارنة  %10.75و  11.79و 11.18المئوية للرماد بلغت 
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زيادة نسبة  إلىوقد يرجع السبب للحشات الثالث بالتتابع،  %8.79و 10.50و 9.90أقل متوسط للصفة بلغ  رش(
الدور الفعال الذي يؤديه في زيادة حيوية النبات وزيادة نشاط الخاليا في بناء  إلىالرماد بزيادة تراكيز الثيامين 
العناصر المعدنية من التربة وتراكمها في األوراق وهذا يتفق مع ما  امتصاصزيادة  إلىاألنسجة الجديدة مما يؤدي 

 .(11و  6و  5) وجده

أثر التداخل الثنائي بين تراكيز الرش بالمحلول المائي للثيامين واألصناف معنويًا في صفة النسبة المئوية         
 200 أعطت نباتات الصنف بحوث سبعين في الحشة األولى والثالثة أعلى متوسط للصفة عند المستوى  إذ للرماد.

وتركيز رش  األصناففيما لم يكن للتداخل بين  بالتتابع،للحشتين  %11.08و 12.12بلغ  1-لتر ملغم 100و
في الحشة األولى أقل  2-في حين أعطت نباتات الصنف كافير الثانية،معنوي عند الحشة  تأثير أيالثايمين 

فيما أعطت نباتات الصنف مبروك في الحشة  ،%9.05بلغ  1-ملغم لتر 100متوسط لهذه الصفة عند المستوى 
 .%8.34أقل متوسط للنسبة المئوية للرماد بلغت  )بدون رش( ثة عند معاملة المقارنةالثال

 )%( ألصناف الذرة البيضاء ولجميع الحشات تأثير الرش بالثيامين في متوسط النسبة المئوية للرماد 6 جدول

  تركيز الثيامين الحشات
 1-ملغم لتر

 األصناف
 الثيامينمتوسطات  مبروك   2-كافير بحوث سبعين

 9.90 9.77 9.33 10.58 0 تركيز الثيامين األولىالحشة 

100   11.81 9.05 11.49 10.78 

200 12.12 10.83 10.59 11.18 

300 10.09 11.51 11.11 10.90 

  10.74 10.18 11.15 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB=1.10 B=0.53 A=0.78 

 10.50 11.37 10.01 10.12 0 الثيامينتركيز  الحشة الثانية

100 11.61 10.44 10.59 10.88 

200 12.45 10.93 11.99 11.79 

300 10.28 11.27 10.79 10.78 

  11.19 10.66 11.12 متوسطات األصناف

L.S.D 0.05 AXB= N.S B= N.S A=0.536 

 8.79 8.34 8.97 9.07 0 تركيز الثيامين الحشة الثالثة
100 11.08 10.02 9.58 10.23 

200 10.08 10.56 10.62 10.42 

300 10.39 10.81 11.04 10.75 

  9.89 10.09 10.15 متوسطات األصناف
L.S.D 0.05 AXB=1.12 B=N.S A=1.07 
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