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 لذرة البيضاءا والكمية لثالث أصناف من صفات النوعيةالتأثير تراكيز المحفز الحيوي في 
Sorghum bicolor (L.) Moench 

                      براء حميد صالح   معزز عزيز حسن الحديثي                     نهاد محمد عبود       
        جامعة األنبار-كلية الزراعة  جامعة بغداد      -كلية التربية ابن الهيثم        جامعة األنبار -كلية الزراعة   

 الخـالصـة

 كلية-الحقليةفي حقل تجارب قسم المحاصيل  2016نفذت تجربة حقلية في الموسم الربيعي لعام 
 °33.22شرقًا وخط عرض  ° 44.24الموقع البديل( الواقعة على خط طول-جامعة األنبار )أبو غريب-الزراعة

 إنقاذبهدف دراسة تأثير ثالثة أصناف من الذرة البيضاء ) ،البحرم عن مستوى سطح  34.1شمااًل وارتفاع 
في بعض  1-هـ لتر 7و Humiforte  0، 3، 5ــ ال( وأربعة تراكيز من المحفز الحيوي 113 ورابح وجيزة

صفات النمو والحاصل والنوعية. استخدم نظام األلواح المنشقة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
 صناف.الرئيسة على تراكيز المحفز الحيوي والقطع الثانوية األ األلواححيث اشتملت  مكررات،وبثالث 

حبة ونسبة  500النبات ووزن  الرتفاعبأعلى متوسط  113 أظهرت النتائج تفوق الصنف جيزة 
أعلى متوسط لحاصل الحبوب الكلي  إنقاذبينما أعطى الصنف تزهير.  %75وأقل مدة للوصول إلى  البروتين

أما الصنف رابح فقد تفوق في المساحة الورقية ومحتوى الكلوروفيل وعدد الحبوب بالرأس.  1-طن هـ 6.99بلغ 
تحسين صفات النمو والحاصل والنوعية وأعطى التركيز  إلى Humiforteالـ دى الرش بالمحفز الحيوي أكما 

طن  7.21بلغ النبات وعدد الحبوب بالرأس ووزن الحبة وحاصل الحبوب الكلي  الرتفاعأعلى متوسط  1-لترهـ 7
أعلى  إعطاء إلى 1-لترهـ 5ركيز وأدى الرش بالت تزهير، %  75وأقل مدة للوصول إلى ونسبة البروتينبلغ  1-هـ

بين األصناف وتراكيز المحفز الحيوي متوسط للمساحة الورقية ومحتوى الكلوروفيل في األوراق. كان للتداخل 
 1-لترهـ 7عند التركيز  إنقاذحيث سجل الصنف  الكلي،تأثيرًا معنويًا في صفات ارتفاع النبات وحاصل الحبوب 

  .1-طن هـ 7.86أعلى متوسط لحاصل الحبوب 

Effect of bio fertilizer concentrations on the qualitative and 

quantitative traits of three cultivars of sorghum bicolor (L.) Moench 
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Abstract 
         A field experiment was performed during the spring season of 2016, in 

the Field Crops Field Experiment, Faculty of Agriculture, University of Anbar (Abu 

Ghraib location), located at longitude line 44.24° east and latitude 33.22° north at 
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34.1m above the sea level. To study the effect of three Cultivars of sorghum 

(Enkath, Rabeh and Giza113) and forth Humiforte 0, 3, 5 and 7 L ha-1 in some traits 

of growth, yield and quality, the experiment ,was Applied by using split–plots 

Design according to (R.C.B.D) with three replicates. The main plot included bio 

concentration and cultivars as sub-plots.  

The results showed that Giza 113 was superior to the height of the plant and 

the weight of 500 grains and the percentage of protein and the lowest mean of 

number of days from planting to 75 % flowering. While the highest yield of the total 
grain yield, 6.99 ton ha-1 was given to the Enkath cultivar. Rabeh was superior in 

leaf area, chlorophyll content and number of grains in the head. The spraying with 

Humiforte improved the growth, yield and quality characteristics and gave the 

highest 7 L ha-1 concentration of plant height, number of head grains, grain weight, 

total grain yield 7.21 tons ha-1and protein ratio and the lowest mean of number of 

days  from planting to 75 % flowering. Spraying at 5 L ha-1 Give the highest average 

leaf area and chlorophyll content in leaves. Interaction between cultivars and 

biomass concentrations had a significant effect on the traits of plant height and total 

grain yield, with the cultivar record saving at 7 l ha-1the highest average yield of 

grain 7.86 tons ha–1.              

 المقدمة

من المحاصيل الحبوبية والعلفية  .Sorghum bicolor L. Moenchيعد محصول الذرة البيضاء 
في العالم. ويأتي في المـرتبة الخامسة من بين أهم محاصيل الحبوب في العالم بعد الحنطة والرز والذرة  المهمة

من العالم. يتميز محصول  ةوشبه الجاف ةلساكن المناطق الجاف اً رئيس غذاءً إذ يشكل  (،8الصفراء والشعير )
السيما درجات الحرارة المتطرفة  أخرى  ةمحاصيل صيفي إنتاج ال تناسب الذرة البيضاء بتحمله لظروف بيئية

تحتل المرتبة الثانية  وأصبحتالوقود الحيوي  إنتاجخيرة تم استخدامها في في اآلونة األ ،جفاف وتملح التربةوال
في  إنتاجهن متوسط إأال ، (24والتصنيعية )من استخداماته المتنوعة الغذائية بالرغم  ،(17)الصفراء بعد الذرة 

 ،ائدة نقديةكثر فأزراعة محاصيل  إلىبسبب عزوف الفالحين عن زراعته والتوجه  اً وحدة المساحة متدني جد
جراءباألصناف المتوفرة  االهتمامعدم  إلىباإلضافة  تحسينات عليها من قبل الباحثين والدوائر الزراعية  وا 

دخال  .بعمليات خدمة المحصول االهتمامعدم  إلىباإلضافة  ،اف المحليةصنجديدة ومقارنتها مع األ أصناف وا 

ن الهدف من الزراعة هو للحصول على المحصلة النهائية )الحاصل( بغض النظر عن نوع أ 
بالعمليات  واالهتمامال بتوفر المادة الوراثية )الصنف( إن هذا ال يتم بالشكل المطلوب أحاصل المحصول و 

كما تعد األسمدة الحيوية أحد األساليب الحديثة التي  المحصول،لتي يحتاجها الحقلية وتوفر العناصر الغذائية ا
المحاصيل وتحسين نوعيتها كما تزيد محفزات النمو الحيوية من مقدرة النبات على  إنتاجيةزيادة  إلىتؤدي 

البيئة والمنتج  ثارها السلبية علىآسمدة الكيميائية و تقليل استخدام األ إلىتحمل اإلجهادات البيئية باإلضافة 
 (.26و 14)الغذائي 
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 إلىتؤدي للوصول التي  استخدام األصناف المحسنة والتغذية الحيوية يأتي في مقدمة الوسائل إن
 أجريتففي دراسة  والنوعية،في الكثير من صفات النمو والحاصل  األصنافمعدل اإلنتاج العالمي. تختلف 

فيما  يوم، 79تزهير بلغت  %50 إلىقل مدة للوصول أسجل  Yss-98ن التركيب الوراثي أ( وجد 20) قبل من
( اختالفات معنوية بين التراكيب 27) كذلك وجدالمرحلة، طول مدة لبلوغ تلك أ Yss-10سجل التركيب الوراثي 
النبات والمساحة الورقية  الرتفاععلى متوسط أ  Pak-china-1ذ سجل التركيب إ دراستهم،الوراثية الداخلة في 

بلغت  األوراقعلى نسبة كلوروفيل في أ  سجل Landrace ن الصنفأ( 28والحظ ) الحبوب،وحاصل 
43.2% . 

فيما  والنوعية. أمان الصنفين رابح وبحوث سبعين اختالفا معنويا في الحاصل ومكوناته أ( 4وجد )
صفات النمو على النباتات قد حسن من  ن استخدام المحفزات الحيوية رشاً أيخص التسميد الحيوي فقد وجد 

 تقييم أداءتم دراسة  على أهمية ما تقدم بناءً  .(29و 23 ،19 ،12الخضري والحاصل ومكوناته والنوعية )
 .Humiforteــ أصناف مختلفة من الذرة البيضاء لمستويات مختلفة من المحفز الحيوي ال

 المواد وطرائق العمل

-الحقليةفي حقل التجارب العائد لقسم المحاصيل  2016نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الربيعي 
 أصناف. لدراسة تأثير ثالث 1في الجدول  ةأبو غريب )الموقع البديل( في تربة مواصفاتها مبين–الزراعة كلية

 Humiforte 0، 3، 5( والرش بأربعة تراكيز من المحفز الحيوي الـ 113ورابح وجيزة  إنقاذمن الذرة البيضاء )
في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته  ومواصفاته،يمثل مكونات المحفز الحيوي  2والجدول  1-هـ لتر 7و

لواح المنشقة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ترتيب األ مباستخداطبقت التجربة  ونوعيته.
(R.C.B.D وبثالث )،تضمنت األلواح الرئيسة تراكيز المحفز الحيوي الـ  حيث مكرراتHumiforte،  أما
وحدات تجريبية ضمن ثالث مكررات  إلىقسمت أرض التجربة  ،البيضاءتضمنت أصناف الذرة  لواح الثانويةاأل

 م.  3طول الخط وكان م  3× 2.5بأبعاد  ةتجريبي ةوحد 12 إلىكل مكرر قسم  المستخدم،حسب التصميم 

على شكل سوبر  5O2P 1-كغم هـ 100التربة قبل الزراعة بمستوى  إلىالسماد الفوسفاتي  ةتم أضاف
فيما أضيف السماد النيتروجيني الذي مصدره تم خلطه مع التربة عند التنعيم.  5O2P % 45فوسفات ثالثي 

 40بثالث دفعات متساوية األولى بعد البزوغ والثانية عند ارتفاع  1-هـ Nكغم  200بمعدل  N %46اليوريا 
في كل جوره  بذرات 3نيسان بمعدل  10يدويًا في  األصناف(. زرعت بذور 13سم والثالثة في مرحلة التزهير )
نبات واحد بعد ثالثة أسابيع من الزراعة. وكانت الزراعة على خطوط المسافة  إلىبعد خف النباتات في الجور 

  .1-نبات هـ 80000وبكثافة نباتية قدرها  سم 25 وأخرى سم وبين جورة  50 وأخربين خط 

رش  للماء،رويت أرض التجربة بعد الزراعة مباشرة ثم توالت الريات بعد ذلك حسب حاجة المحصول 
. تم عمليات التعشيب كلما دعت الحاجة لذلك وأجريت البزوغ،حقل التجربة بمبيد االترازين بعد الزراعة وقبل 

الموسم )معاملة المقارنة  حسب التراكيز برشتين خالل Humiforteالمحلول المائي للمحفز الحيوي  ةأضاف
 لتر، 15يوم من البزوغ باستخدام مرشة ظهرية سعة  40الرش لمرة واحدة تمت بعد  فقط(،رشت بالماء المقطر 

لكل  2سم 15رشت نباتات المعامالت حتى البلل التام واستخدم مادة ناشرة )زاهي( لمحلول الرش بمقدار  حيث
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يوم من  20أما الرش لمرتين بالمحفز الحيوي فقد تمت بعد  ،النباتلضمان البلل التام ألوراق  لتر ماء 100
 . حصدت النباتات عند مرحلة النضج التام.لمرة واحدة الرش

المساحة الورقية و  ،ارتفاع النبات )سم(و تزهير  % 75 إلىمن الزراعة  األيامعدد تم دراسة صفات 
 وحسب بعد ذلكحبة )غم(  500وزن و  (1-)حبة رأسعدد الحبوب و  (سبادمحتوى الكلوروفيل )و (، 6)( 2)سم 

النسبة المئوية للبروتين و حصاد نباتات كل معاملة )الخطوط الوسطية(  عن طريق( 1-حاصل الحبوب )طن هـ
. أجرى التحليل البيانات إحصائيا للصفات المدروسة بتحليل التباين (18حسب طريقة ) (%في الحبوب )

 . %5وقورنت المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 2016بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية ألرض التجربة قبل الزراعة لعام  1جدول
 الوحدة   القيمة  الصفة  الوحدة القيمة الصفة

 ةترب 1-كغم مملغ 163  البوتاسيوم الجاهز  pH 7.16الهيدروجيني  األس

EC 2.55 3-سيمنز م سيدي  
 مفصوالت التربة 

 1- مغم كغ 170 الرمل

 1- مغم كغ 440 الغرين ةترب 1-كغم مملغ 74.9 النتروجين الجاهز

 1- مغم كغ 390 الطين ةترب 1-كغم مملغ 12.25 الفسفور الجاهز
     ةترب 1-كغم مملغ 163 الجاهزالبوتاسيوم 
 ةطينية غريني ةمزيج النسجة

 
  Humiforteيوضح تركيب المحفز الحيوي الـ  2جدول 

اسم السماد 
 التجاري 

المكونات النشطة 
 والمغذية

 مينيةحماض األاأل
اسم السماد 
 التجاري 

المكونات النشطة 
 والمغذية

 مينيةحماض األاأل

H
u

m
ifo

rte
 

 %13.4برولين  % 12حديد 

H
u

m
ifo

rte
 %0.9ثيروسين   

 % 9.8جلوتاميكحامض   %11.4  هيدروكسي برولين  % 5( O2Kبوتاسيوم )
 %2.8ليوسين   %11.7ارجنين  5%( 5O2P)فسفور 

 %20.3جاليسين  % 0.08نحاس % 2.1فينيلين  %6النتروجين الكلي 
 %8.5االنين  %0.06منغنيز %1.8ثيرونين  %0.09زنك 

 
 1.10الكثافة 
pH   5.8 

 % 3.3اليسين   
 1.10الكثافة 
pH   5.8 

 %2.2فالين  
 %0.6مثيونين   %3.7سيرين

 %1.3ازوليوسين   % 5.7حامض االسبرتيك 

 النـتـائـج والمنـاقـشــة

75%   تزهير   عدد األيام من الزراعة حتى

للوصول  بكر في التزهير واستغرق أقل مدة قد 113ن التركيب الوراثي جيزة أ 3نالحظ من الجدول 
 75 إلىللوصول  ةبينما استغرق التركيب الوراثي إنقاذ أطول مدة زمني يوم، 69.67تزهير بلغت  % 75 إلى
اختالف الطبيعة الوراثية  إلىوقد يعود هذا التباين بين األصناف في هذه المدة  يوم، 71.17 تزهير بلغت %
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ثم اختالفها في هذه الصفة.  والمحصول ومنلها والتي تنعكس في اختالف استجابتها لعمليات خدمة التربة 
 (. 20و 4تتماشى هذه النتيجة مع نتائج )

 الـبين التراكيز المختلفة للمحفز الحيوي  ةوجود فروق معنويإلى كما يشير الجدول نفسه 
Humiforte أقل عدد ب 1-لترهـ 7حيث تفوق التركيز  تزهير، % 75 إلىللوصول  ةيام الالزمعدد األ ةفي صف

 مدة للوصوليوم بالمقارنة مع معاملة المقارنة التي سجلت أطول  69.56التزهير بلغ  ةمرحل إلىيام للوصول أ
في  Humiforte الـدور هذه المادة المستخدمة  إلىيوم. وقد يعزى السبب  71.78تزهير بلغت  % 75 إلى

على مجموعة من العناصر الغذائية  الحتواهاتزهير  % 75 إلىالالزمة من الزراعة  األيامتقليل عدد 
اإلسراع في النمو الخضري وتزيد من فترة النمو التكاثري )تقصير فترة النمو  إلىمينية التي تؤدي حماض األواأل

المصب ومن الضروري  إلىوراق الخضري وزيادة فترة النمو التكاثري( من أجل نقل المنتجات المصنعة في األ
اشى هذه خر. تتمحدهما تحسين متزامن في اآلأبقاء المصدر والمصب في حالة توازن وان يترافق التحسين في 

 ( على محصول الذرة الصفراء. 9) إليهالنتيجة مع ما توصل 

من  األياموتداخالتها في متوسط عدد  (Humiforte)الصنف وتراكيز المحفز الحيوي  تأثير 3جدول
 2016تزهير للذرة البيضاء لعام  %75 إلىالزراعة 

 صنافمتوسط األ 1-لتر هـ (Humiforte) تراكيز المحفز الحيوي  صنافاأل
0 3 5 7 

 71.17 70.33 70.33 71.33 72.67 أنقاد
 70.75 70.00 70.33 70.67 72.00 رابح

 69.67 68.33 69.67 70.00 70.67 113جيزة

L.S.D 0.05  للتداخل n.s L.S.D 0.05   لألصناف 
 0.95 69.56 70.11 70.67 71.78 متوسط المحفز

 L.S.D 0.05 1.51 للمحفز  

 )سم( النباتارتفاع 

الداخلة في الدراسة في صفة ارتفاع  األصنافن هناك اختالفا معنويا بين أ إلى 4تبين من الجدول 
سم فيما كانت متوسطات  268.32بأعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ  113حيث تفوق الصنف جيزة  النبات،

 إلىمعنويا بينهما. وربما يعود السبب  بالتتابع واللذين لم يختلفا سم 142.05و 143.98ورابح  إنقاذالصنفين 
( واللذين أشاروا 27و (2 التباين الوراثي بين التراكيب الوراثية الداخلة في الدراسة. وهذا يتماشى مع ما وجده

كما يالحظ من بيانات  وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية للذرة البيضاء في صفة ارتفاع النبات. إلى
 النبات، الرتفاعمعنوية  بزيادةكانت مصحوبة  Humiforteالـ تراكيز المحفز الحيوي  زيادةن أالجدول نفسه 

سم واختلف معنويا عن بقية التراكيز  195.13أعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ  1-لترهـ 7حيث سجل المستوى 
 . األخرى 
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سم. وقد يعزى  173.63قل متوسط الرتفاع النبات بلغ أ 1-لترهـ 0المقارنة بدون سماد  ةمعامل تسجل
لهذه المادة نتيجة احتوائها على توليفة متزنة من العناصر  اإليجابيالدور  إلى 1-لترهـ 7سبب تفوق المستوى 

الغذائية التي تساهم في زيادة معدل التمثيل الكربوني مما ساهم في انقسام الخاليا وتطورها وبالتالي استطالة 
( على نبات الذرة الصفراء. 12) إليهميات مما عزز ارتفاع النبات. وتتماشى هذه النتيجة مع ما توصل السال

. حيث سجل واألصنافن هناك تداخاًل معنويًا للمحلول المائي للمحفز الحيوي أ إلى 4كما يالحظ من الجدول 
في حين سجل  سم، 286.47أعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ  1-لترهـ 7 عند التركيز 113الصنف جيزة 

صناف ازداد ن األأسم. كذلك نالحظ من الجدول  135.67قل متوسط بلغ أالمقارنة  ةوالصنف رابح عند معامل
 ارتفاعها مع زيادة تراكيز المحلول الحيوي.

من  أصنافلثالث  النبات )سم(في متوسط ارتفاع  (humiforte)تأثير تراكيز المحفز الحيوي  4جدول 
  2016الذرة البيضاء لعام 

 صنافمتوسط األ 1-لتر هـ (humiforteالحيوي )تراكيز المحفز  صنافاأل
0 3 5 7 

 143.98 150.20 146.03 142.87 136.80 نقاذإ
 142.05 148.73 142.87 141.60 135.67 رابح
 268.32 286.47 273.27 265.13 248.40 113جيزة

L.S.D 0.05  8.721 للتداخل L.S.D 0.05 لألصناف 
 4.617 195.13 187.17 183.20 173.63 متوسط المحفز

L.S.D 0.05  6.122 للمحفز  

   (2 )سمالمساحة الورقية 

فيما بينها في صفة المساحة الورقية حيث  معنوياً  صنافاختالف األ إلى 5نتائج الجدول  أوضحت        
 إنقاذعن الصنفين  2سم 287و 251سجل الصنف رابح أعلى متوسط للمساحة الورقية وبزيادة معنوية مقدارها 

. وقد يعزى 2سم 4343 أقل متوسط للمساحة الورقية بلغ 113فيما سجل الصنف جيزة  بالتتابع، 113وجيزة 
تأقلمها للظروف البيئية  إلىاختالف تركيبها الوراثي باإلضافة  إلىفي المساحة الورقية  األصنافسبب اختالف 

ن الصنف رابح له أصناف الداخلة بالدراسة للظروف البيئية. حيث يتضح أو مدى استجابة كل صنف من األ
راسة. اتفقت القابلية العالية على التنافس على متطلبات النمو وتكوين مجموع خضري جيد ضمن ظروف الد

 ( من وجود اختالفات معنوية بين التراكيب الوراثية في المساحة الورقية.16و 3)اليه هذه النتيجة مع ما توصل 
حيث  الحيوي،تركيز المحفز  زيادةالمساحة الورقية عند  ةفي صف ةمعنوي زيادةوجود  إلى 5تشير نتائج الجدول 

والتي لم تختلف معنويا مع  2سم 4661أعلى متوسط لصفة المساحة الورقية بلغت  1-لترهـ 5سجلت المعاملة 
والتي كانت نسبة  1-هـ لتر 0و 3بينما اختلفت معنويا مع المعاملة  1-لتر هـ 7المعاملة ذات التركيز العالي 

-لتر هـ 3و 0 رتيناألخيعن المعاملتين  2سم 178و 528الزيادة للمعاملة المتفوقة بأعلى مساحة ورقية معنويا 

الدور الكبير لهذه  إلى. وقد يعزى ذلك 2سم 4133بالتتابع. في حين سجلت معاملة المقارنة أقل متوسط بلغ  1
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من امتصاص العناصر الغذائية المهمة منها  أكبرالمادة في زيادة حجم المجموع الخضري وبالتالي زيادة 
N.P.K  (.   12) مما يزيد من توسع الورقة. تتماشى هذه النتيجة مع نتائج األوراقوتراكمها في 

 أصناف( لثالث 2في متوسط المساحة الورقية )سم  (humiforte)تأثير تراكيز المحفز الحيوي  5جدول 
  2016من الذرة البيضاء لعام 

 صنافمتوسط األ 1-( لتر هـhumiforteتراكيز المحفز الحيوي ) صنافاأل
0 3 5 7 

 4415 4526 4708 4371 4057 إنقاذ
 4630 4632 4845 4708 4334 رابح
 4343 4564 4430 4370 4009 113جيزة

L.S.D 0.05  للتداخل n.s L.S.D 0.05  لألصناف 
 158.8 4574 4661 4483 4133 متوسط المحفز

L.S.D 0.05  93.0 للمحفز  

 (سبادمحتوى الكلوروفيل )

صناف اختلفت معنويًا في هذه الصفة حيث حققت نباتات الصنف رابح األن أ 6بينت نتائج الجدول 
والذي لم يختلف معنويًا عن محتوى نباتات الصنف  سباد 55.89أعلى محتوى كلوروفيل في أوراق نباتاته بلغ 

الذي سجلت نباتاته متوسط بلغ  113ولكن اختلف معنويًا مع الصنف جيزة  سباد 54.52الذي سجل  إنقاذ
اختالف األصناف في محتوى أوراقها من الكلوروفيل وهذا يتماشى مع  إلى. وقد يعود السبب سباد 48.91

 أظهرتكما (. 28اختالف األصناف في صفة محتوى األوراق من الكلوروفيل ) إلىنتائج باحثين آخرين أشاروا 
 57.07قد حقق أعلى متوسط لمحتوى الكلوروفيل بلغ  1-لترهـ 5التغذية بالمحفز الحيوي  إن 6نتائج الجدول 

. 1-لترهـ 3. واختلف معنويًا عن معاملة المقارنة والتركيز 1-لترهـ 7والذي لم يختلف معنويًا عن التركيز سباد 
. وقد يعود سبب زيادة سباد 49.72أقل متوسط لمحتوى الكلوروفيل بلغ  1-لتر هـ 0فيما سجلت معاملة المقارنة 

دور هذه المادة في تجهيز النبات بالحديد والمنغنيز  إلىمحتوى الكلوروفيل بزيادة تراكيز المحفز الحيوي 
 . (1)وراق الحيوي اللذين يعتبران عنصران مهمان في بناء وزيادة محتوى الكلوروفيل في األ

 أصنافلثالث  (سباد) الكلوروفيل متوسط محتوى في  (humiforte)تراكيز المحفز الحيوي  تأثير 6 جدول
  2016من الذرة البيضاء لعام 

 صنافمتوسط األ 1-لتر هـ (humiforteالحيوي )تراكيز المحفز  صنافألا
0 3 5 7 

 54.52 54.43 61.77 51.93 49.93 نقاذإ

 55.89 58.67 58.47 53.50 52.93 رابح

 48.91 49.57 50.97 48.80 46.30 113جيزة

L.S.D 0.05  للتداخل n.s L.S.D 0.05 لألصناف 
 2.54 54.22 57.07 51.41 49.72 متوسط المحفز

L.S.D 0.05  2.59 للمحفز  
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 )غم( حبة 500وزن 

إذ سجل الصنف جيزة  الصفة،فيما بينها معنويا في هذه  األصنافاختالف  إلى 7تشير نتائج الجدول 
خرى للصنفين غم والذي اختلف معنويا عن بقية المتوسطات األ 20.09بذرة بلغ  500أعلى متوسط لوزن  113

غم وقد يعزى سبب تفوق الصنف  12.32بلغ  حبة 500اآلخرين. فيما سجل الصنف رابح أقل متوسط لوزن 
مما  3جدول  بكر بالتزهير قد 113 ن الصنف جيزةأ إلىاختالف تركيبها الوراثي باإلضافة  إلى 113 جيزة

أعطى فرصة أكبر لزيادة مدة النمو التكاثري الذي ينتج عنة انتقال كميات أكثر من المواد المصنعة في 
المصب وكذلك يمتلك عدد بذور أقل وكذلك تعطي عدد البذور أقل. تتماشى هذه النتيجة  إلىالمصدر وانتقالها 

 هوتشير نتائج الجدول نفس بوب.اختالف األصناف في صفة وزن الح إلىالذين أشاروا ( 22و 11) مع نتائج
 ،14.36غم وبزيادة نسبية بلغت  16.88حبة بلغ  500سجل أعلى متوسط لوزن  1-هـ لتر 7ن التركيز أ إلى

فيما أعطت معاملة المقارنة أقل متوسط للصفة بلغ  بالتتابع، 1-هـ لتر 5و 3 ،0للتراكيز  %0.03و 12.08
تزهير  % 75 لىإمن الزرعة  األيامدور هذه المادة في تقليل عدد  إلىغم. وقد يعزى سبب التفوق  14.76
المصب. وهذه النتائج  إلى األوراقما يزيد من فترة النمو التكاثري من أجل نقل المواد المصنعة في م 3جدول 

 (.12تتماشى مع نتائج )

من  أصنافلثالث  غم() حبة 500 متوسط وزن في  (humiforte)تأثير تراكيز المحفز الحيوي  7جدول 
  2016البيضاء لعام  الذرة
 صنافمتوسط األ 1-( لتر هـ humiforteتراكيز المحفز الحيوي   )                   صنافاأل

0 3 5 7 

 14.91 16.59 15.55 14.16 13.36 نقاذإ

 12.32 13.16 12.98 11.63 11.51 رابح

 20.09 20.88 20.67 19.38 19.41  113جيزة

L.S.D 0.05  للتداخل n.s L.S.D 0.05  لألصناف 
 0.575 16.88 16.40 15.06 14.76 متوسط المحفز

 L.S.D 0.05 0.527 للمحفز  

 عدد الحبوب بالرأس )حبة رأس -1( 

اختلفت معنويا في هذه الصفة وبتفوق معنوي للصنف رابح بلغ  األصنافن أ 8تبين نتائج الجدول 
. وقد يعزى سبب االختالف المعنوي بالتتابع 113 س عن الصنفين إنقاذ وجيزةأبالر  حبة 1367.25و 207.5

تفوقه في المساحة الورقية  إلىتفوق الصنف رابح في عدد الحبوب بالراس  أناختالف تركيبها الوراثي. كما  إلى
بمتطلبات النمو فيزداد  وهذا ساهم بشكل فعال في زيادة تجهيز مواقع النشوء الجديدة )األزهار والبذور( 5جدول 

باحثون آخرون بأن  إليهتفقت هذه النتيجة مع ما توصل األخصاب في البذور وبالتالي يزداد عدد البذور. ا
اختالف األصناف  إلى. الذين أشاروا (15و 10)زيادة في عدد الحبوب بالرأس  إلىتؤدي  األصنافاختالف 

 في صفة عدد الحبوب بالرأس.
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أعلى متوسط  1-لترهـ 7حيث أعطى التركيز  8أثر المحفز الحيوي معنويا في هذه الصفة جدول  
الذي سجلت نباتاته متوسط بلغ  1-لترهـ 5ولم يختلف معنويًا عن التركيز  1-حبة رأس 2993.66للصفة بلغ 
التي  1-لترهـ 0قارنة ومعاملة الم 1-لترهـ 3في حين كان االختالف معنويا عن التركيز  1-حبة رأس 2921.33

بالتتابع. وقد يعود السبب في تفوق التركيز  1-رأس حبة 2552و 2782سجلت أدنى عدد للحبوب بالرأس بلغ 
في زيادة عدد الحبوب وجاء انعكاسا لتأثير هذه المواد في المحفز الحيوي لزيادة المساحة الورقية  1-لترهـ 7

وبقاء المساحة الورقية فعالة نتيجة تراكم العناصر المعدنية  6ومحتوى األوراق من الكلوروفيل جدول  5جدول 
فيها وبالتالي تجهز الحبوب الناشئة بمتطلباتها من الغذاء المصنع الذي يسهم في ديمومتها وامتالئها فضال عن 

 دور هذه المواد في زيادة نسبة الخصب في البذور.

( لثالث 1-سأر بة حس )أعدد الحبوب بالر  ي متوسط( فhumiforteتراكيز المحفز الحيوي )تأثير  8جدول 
  2016من   الذرة البيضاء لعام  أصناف

 صنافمتوسط األ 1-لتر هـ (humiforteالحيوي )تراكيز المحفز  صنافاأل
0 3 5 7 

 3129.75 3315 3211 3157 2836 نقاذإ
 3337.25 3517 3539 3223 3070 رابح
 1970 2149 2014 1966 1751 113جيزة

L.S.D 0.05  للتداخل n.s L.S.D 0.05  لألصناف 
 139.2 2993.66 2921.33 2782 2552 متوسط المحفز

L.S.D 0.05  122.6 للمحفز  

 (1-هـ )طنحاصل الحبوب 

 1-طن هـ 6.99ن الصنف إنقاذ قد تفوق بأعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ أ 9يتبين من الجدول 
 فيما سجل الصنف جيزة بالتتابع، 113عن الصنفين رابح وجيزة  %1.12و 0.7ونسبة زيادة معنوية مقدارها 

ن الصنف إنقاذ قد جاء أ إلى. وقد يرجع سبب تفوق الصنف إنقاذ 1-طن هـ 5.87حاصل حبوب بلغ  أقل 113
وجاءت هذه النتيجة متماشية مع  .8و 7الجدول  وعدد الحبوب بالرأس حبة 500في المرتبة الثانية في وزن 

حاصل الحبوب قد  إن 9فقد تبين من الجدول  Humiforteأما بالنسبة لتأثير المحفز الحيوي  (.(21نتائج 
حتى وصل أعلى حاصل  األصنافازداد معنويا مع زيادة تراكيز المحفز الحيوي المضاف رشآ على نباتات 

في  1-لتر هـ 5ولم يختلف معنويا مع التـركيز  1-طن هـ 7.21والذي بلغ  1-لتر هـ 7حبوب عند أعلى مستوى 
 . 1-لترهـ 3و 0حين كان االختالف معنويا مع المستويين 

إن زيادة  ،1-طن هـ 5.51أقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ  1-هـ لتر 0سجلت معاملة المقارنة 
حبة وعدد  500حاصل الحبوب بزيادة مستويات المحفز الحيوي جاء انعكاسًا لتأثيره المعنوي في زيادة وزن 

أدى التداخل بين تراكيز المحفز  (.12جاءت هذه النتيجة متماشية مع نتائج ) .8و 7الجدولين الحبوب بالرأس 
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تأثير معنوي في حاصل الحبوب. إذ ازداد حاصل الحبوب لألصناف بزيادة  إحداث إلى واألصنافالحيوي 
 7.86حاصل حبوب بلغ  أعلى 1-لترهـ 7تراكيز المحفز الحيوي حتى أعطت نباتات الصنف إنقاذ عند التركيز 

معاملة المقارنة أقل  عند 113. فيما سجلت نباتات الصنف جيزةاألخرى مقارنة بجميع المعامالت  1-طن هـ
  .9جدول  1-طن هـ 5.06وسط لحاصل الحبوب بلغ مت

 أصناف( لثالث 1-الحبوب )طن هـ متوسط حاصل( في humiforteتأثير تراكيز المحفز الحيوي )   9جدول
  2016من الذرة البيضاء لعام 

 صنافمتوسط األ 1-لتر هـ (humiforteالحيوي )تراكيز المحفز         صنافاأل
0 3 5 7 

 6.99 7.86 7.30 6.81 6.01 نقاذإ

 6.29 7.12 6.77 5.81 5.46 رابح

 5.87 6.66 6.11 5.67 5.06  113جيزة
L.S.D 0.05  0.460 للتداخل  L.S.D 0.05 لألصناف 
 0.279 7.21 6.72 6.09 5.51 متوسط المحفز

L.S.D 0.05  0.465 للمحفز  

 )%(نسبة البروتين في البذور 

 تفوقت معنويًا بأعلى نسبة للبروتين في قد 113 نباتات الصنف جيزة إن 10أظهرت نتائج الجدول 
تفوق  إنورابح بالتتابع.  إنقاذعن الصنفين  % 10.11و 19.12 ونسبة زيادة بلغت % 12.52البذور بلغت 
التباين الوراثي بين األصناف في امتصاص العناصر  إلىقد يرجع  البروتين،نسبة  في 113 الصنف جيزة

البذور وبالتالي زيادة نسبة البروتين  إلىالغذائية المتاحة ومن ضمنها النتروجين مما عزز انتقاله من األوراق 
مما يزيد  3تزهير جدول  %75 ىإلعدد األيام للوصول  في 113 تبكير الصنف جيزة إلىفي البذور باإلضافة 
النضج الفسلجي حيث خالل هذه المرحلة يمكن انتقال العناصر الغذائية المصنعة في  إلىالمدة من التزهير 
 الذي تفوق به الصنف جيزة الحبةالحبوب خصوصًا النتروجين. مما عزز زيادة في وزن  إلىاألوراق وانتقالها 

 (.8و 7تتماشى هذه النتيجة مع نتائج ) .7 جدول 113

هناك زيادة في نسبة البروتين مع زيادة تراكيز المحفز الحيوي  إن 10يتضح من نتائج الجدول  
والذي لم  %12.72الذي بلغ  1-هـ لتر 7أعلى نسبة مئوية للبروتين عند المستوى العالي للمحفز  إلىليصل 

للتركيبين بالتتابع.  % 12.25و 11.6اللذين سجال نسبة بلغت  1-هـ لتر 5و 3يختلف معنويًا عن التركيزين 
التوازن بين  إلى. وقد يعزى السبب %9.48فيما سجلت معاملة المقارنة أقل نسبة مئوية للبروتين بلغت 

المغذيات في هذا المركب الحيوي الذي حفز من اتساع المساحة الورقية وزيادة محتوى الكلوروفيل في األوراق 
من بقاء األوراق فعالة مدة أطول وبالتالي تصنيع كميات أكبر من العناصر الغذائية المهمة في  مما عزز

 .في تكوين البروتين المهمة RNAو DNAتكوين األحماض النووية 
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 أصناف لثالث %في البذور  متوسط البروتينفي  (humiforte)تراكيز المحفز الحيوي  تأثير 10 جدول
 2016من الذرة البيضاء لعام 

 متوسط األصناف 1-لتر هـ (humiforteالحيوي )تراكيز المحفز                   صنافاأل
0 3 5 7 

 11.37 12.57 12.03 10.50 10.39 نقاذإ

 10.51 11.82 11.82 9.88 8.53 رابح

 12.52 13.76 12.90 12.79 10.61  113جيزة
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 L.S.D 0.05 1.80 للمحفز  

 المصادر

   تغذية النبات العملي. بيت الحكمة للطباعة والنشر. وزارة التعليم العالي  .1989 ،يوسف محمد ضاحي، أبو -1
 .228ع. ص.  بغداد،والبحث العلمي. جامعة 

  ( في نمو وحاصل بعض GA3. تأثير تراكيز مختلفة من حامض الجبرليك )2015 ،رزاق لفتة أعطية،  -2
 ،. مجلة الفرات للعلوم الزراعيةSorghum bicolor (L.) Moenchأصناف الذرة البيضاء 

7(3 :)163-157. 

. تأثير الكثافات النباتية في نمو وحاصل 2013 ،الحسن الزبيدي وصفاء عبدرشيد حضير  الجبوري،  -3
. Sorghum bicolor (L.) Moench لصنفين من الذرة البيضاء األخضرونوعية العلف 

 .167-175(: 2)5 ،للعلوم الزراعية مجلة الفرات

. تأثير التوزيع النباتي في نمو وحاصل صنفين من الذرة البيضاء 2016 ،ياسين عبد احمد الجنابي، -4
Sorghum bicolor (L.) Moench ع.  األنبارجامعة  –كلية الزراعة ،ماجستير. رسالة

 .67ص. 

بغداد. ع. ص.  جامعة-وتحسينها. كلية الزراعة  إنتاجها. الذرة الصفراء 1990 ،مدحت مجيد الساهوكي،  -5
400  

 باعتماد ورقة واحدة.. تقدير المساحة الورقية للذرة البيضاء 2014 ،جياد وصدام حكيممدحت  الساهوكي،  -6
 .5-1(: 1)45مجلة العلوم الزراعية العراقية، 

  . تأثير عدد مرات القطع في 2014 ،إيمان الزم رمضان ومحمد مزهر عبد الماضي الربيعي السعدي، -7
 (.Sorghum bicolor L) البيضاءمن الذرة  أصنافلعدة  األخضرحاصل ونوعية العلف 

Moench 337-437(: 4)6 ،الزراعية. مجلة الفرات للعلوم. 

   . تأثير التغذية الورقية بالزنك والتسميد البوتاسي في 2011 ،عالء عبد الغني حسين شويش العاني، -8
 –كلية الزراعة  رسالة ماجستير،من الذرة البيضاء.  ونوعيته لصنفينصفات النمو والحاصل 

 .79. ع. ص. األنبار جامعة



 ISSN: 1992-7479                                                     2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

441 

 

. تأثيـر إضافة نوع ومستوى السماد 2014 ،عبد هللا وخالد نجمجاسم  وعلي حسينحلمي حامد  خضر، -9
(. (.Zea mays Lالعضوي ورش حامض الدبال في بعض الصفات الفسلجية للذرة الصفراء 

 . 121-129(: 4) 6، للعلوم الزراعية مجلة الفرات

. تقييم أداء ثالثة 2016 ،هللا عباس وسنان عبدالجبار عبد الحميد  وزياد عبداحمد  إسماعيل سرحان، -10
جلة جامعة تكريت للعلوم من الذرة البيضاء تحت تراكيز مختلفة من الرش بالزنك. م أصناف
 .231-220(: 4)16 ،الزراعية

البيضاء تحت  . تقدير المعالم الوراثية لعدة تراكيب وراثية من الذرة2016 ،زياد عبد الجبار الحميد،عبد  -11
 .226-216(:1)14للعلوم الزراعية،  األنبارمجلة  الكثافة النباتية.

. تأثير معدالت مختلفة من التسميد الحيوي والكثافة 2015 ،الشعبي وجمال هاشمعبده بكري احمد  فقيرة،  -12
 األردنية(. المجلة .Zea mays Lالنباتية على حاصل الحبوب ومكوناته لنبات الذرة الشامية )

 .556-581(:2) 11،في العلوم الزراعية

نتاجفي زراعة  إرشادات. 2006 ،الزراعةوزارة   -13  الزراعي، الذرة البيضاء. الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون  وا 
 .19رقم  إرشاديةمشروع تطوير بحوث الذرة البيضاء. نشرة 

14- Afifi, M. H., F. M. Manal and A. M. Gomaa, 2003. Efficiency of applying 

biofertilizers to maize crop under different levels of mineral fertilizers. 

Annals Agric. Sci. Moshtohor, 41(4): 144-149. 

15-  Alikhani, M. A., F. Etemadi and A. F. Ajirlo, 2012. Physiological basis of yield 

difference in grain sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) in a semi-

arid environment. Arpn. J. Agri. and Bio. Scie., 7(7): Ayub, M., M. A. 

Nadeem , M. Tahir, A. Ghafoor, Z. Ahmed and M. Naeem, 2010. 

Comparative studies on the growth forage yield and quality of Sorghum 

(Sorghum bicolor L.) varieties under irrigated conditions of Faisalabad. 

Pak. J. life Soc.  Sci, 8(2): 94-97. 

16- C.S.S.D.T., 2007. Central System of statistical and Data Technology. Ministry 

of planning Baghdad, Iraq. 

17- Cresser, M. E. and G. W. Porsons, 1979. Sulphuric, perchloric and digestion of 

plant material for determination Nitrogen, Phosphor, Potassium, 

Calcium and Magnesium, Analytical chemical. Acta. 109: 431-436. 

18- Farnia, A. and T. Hamidreaza, 2015. Effect of different bio fertilizer on yield 

and components of maize (zea mays L.). Bull. Env.  Pharmacol.  Life. 

Sci., 4(4): 75-79. 

19- Ghhani, A., M. Saeed, D. Hussain, M.M. Shafique, M. Arshad and S.A.S. Shah, 

2015. Evaluation of different sorghum (Sorghum bicolor (L.) moench) 

varieties for grain yield and related characteristics. Agric. Res. Stat. 

Bahaw. Paki, 3(2): 72-74. 

20- Jaberaldar, A. A., A. M. EL Naim, A.A. Abdalla and Y.M. Dagash, 2017. Effect 

of water stress on yield and water use efficiency of sorghum (Sorghum 



 ISSN: 1992-7479                                                     2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

442 

 

bicolor L. Moench) in semi- arid environment .Inter. J. Agri. and 

Forestry, 7(1): 1-6.  

21- Muflahi, A. A. M. and A. S. Basuaid, 2017. Effect of nitrogen fertilizer and its 

application efficiency on two local sorghum cultivars Sorghum bicolor 

L. Moench. J. Agric. Scie., 9(4): 1916-9760. 

22- Namazari, M. R., F. R. Khoei, M. Yarnia and F. Babaoghli, 2012. Effect of 

biological fertilizer and mineral fertilizer on yield and yield components 

of corn (Zea mays). Apron J. Agri. And Bio. Sci., 7(10). 

23- Olugbemi, O. and Y. A. Ababyomi, 2016. Effects of nitrogen application on 

growth and ethanol yield of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) Varieties. Hindawi Publishing Corporation Advan. Agric., 

7(2): 1-8. 

24- Piri, I, 2012. Effect of phosphorus fertilizer and micronutrients foliar application 

on sorghum yield. Ann. Bio. Res., 3(8):  3998-4001.                                                                                                                                                                                                                                   

25- Pu Guixin, B., M. Barry, G. Bell and M.P. Want, 2008. Fate of applied bio solids 

nitrogen in a cut and remove forage system on alluvial clay loam soil. 

Aus. J. soil Res., 46(8): 703-709. 

26- Rana, A. S., A. H. Ahmad, N. Saleem, A. Nawaz, T. Hussian  and M. Saad, 

2014. Differential response of cultivars for fodder yield and quality. J. 

Glob. Innu. Agric. Soc. Sci., 2(1): 6 -10.                                                                                                         

27- Sayad, H., H. Aminpanah and M. N. S. Vishekaei, 2014. Effects of irrigation 

regime, foliar application of chlormequat chloride on grain yield of tow 

grain sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cultivars. J. Soil Nature, 

7(2): 12-18.  

 
 
 
 
 


