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 (L. Zea mays) بالبيريدوكسينالبذور استجابة عدة أصناف من الذرة الصفراء لنقع 

 محمد                            شاكر سعدون مرير أمينياس 
 جامعة األنبار-كلية الزراعة

 الخالصة

جامعة  –قسم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة أبحاثفي محطة  2016خالل الموسم الربيعي  ةحقلي ةنفذت تجرب
 1-غم لتر 6و 4 ،2، 0األنبار )أبو غريب الموقع البديل(، بهدف معرفة تأثير نقع البذور بأربعة تراكيز من البيريدوكسين 

في الحاصل ومكوناته ونسبة الزيت وحاصله لثالثة أصناف من الذرة الصفراء )الربيع والصفا والنور( وفق تصميم 
بالنقع بمحلول  معنويا بثالثة مكررات. بينت النتائج تأثر جميع الصفات المدروسة R. C. B. Dالقطاعات الكاملة المعشاة 

متوسطات لكل من عدد العرانيص بالنبات وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن  أعلى ،1-غم لتر 6البيريدوكسين وأعطى التركيز 
 ةحب 552.4و 1-نبات عرنوص 1.61حبة وحاصل الحبوب في وحدة المساحة والنسبة المئوية للزيت وحاصله بلغت  300

صناف بالتتابع. كذلك اختلفت األ المذكورةللصفات  1-طن هـ 0.31و %4.64و 1-طن ه 6.75غم و 47.86و 1-عرنوص
وعدد  1-عرنوص نبات 1.68معنويًا فيما بينها وسجل الصنف النور أعلى المتوسطات لكل من عدد العرانيص بالنبات بلغ 

وحاصل  % 4.43المئوية للزيت بلغت  والنسبة 1-ه طن 5.97حبة وحاصل الحبوب بلغ  515.4بالعرنوص بلغ  الحبوب
التداخل بين  أثرغم. كما  47.35حبة بلغ  300 متوسط لوزن أعلى ، بينما سجل الصنف الصفا 1-طن هـ 0.26الزيت بلغ 

 تراكيز البيريدوكسين واألصناف معنويًا في جميع الصفات المدروسة فيما عدا عدد العرانيص بالنبات.

Response of several cultivars of maize to soaking seeds wit pyridoxine 

(Zea mays L.) 
Shaker S. Mreer                               Yas A. Mohamad 

Coll. Of Agric.-Unv. Of Anbar 

Abstract 

Experimental field has been conducted during the spring season 2016 at the 

Field Trail Station of the Field Crops Department, College of Agriculture-University 

of Anbar (Alternative Site-Abu Ghraib) to know the effect of seeds soaking with four 

concentrations of Pyridoxine 0, 2, 4 and 6 g l-1 on the yield and its components, oil 

percentage and yield of three maize cultivars (Alrabeea, Alsafa and Alnoor) according 

to Random Complete Block Design (R.C.B.D). Results cleared that all studied traits 

were significantly affected by soaking with Pyridoxine, and the concentration of 6 g l-

1 gave the highest means for ears no. per plant, grains per ear, 300-grain weight, grain 

yield, oil percentage and yield 1.61 ear plant -1, 552.4-grain ear-1, 47.86 gm, 6.75 t h-1, 

4.64% and 0.31 t h-1, Respectively. In addition, cultivars have significantly differed, 

and Alnoor cv. Recorded, the highest means for ears per plant 1.68 ear plant-1, grains 

per ear 515.4 grain ear-1, grain yield 5.97 t h-1, oil percentage4.43% and oil yield 0.26 

                                                           
 .البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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t h-1, while Alsafa cv. recorded the highest mean of 300 grain reached 47.35 gm. The 

interaction between Pyridoxine concentrations and cultivars was significantly affected 

most of the studied traits except ears per plant trait.  

 المقدمة

ويأتي بالمرتبة المحاصيل الحبوبية المهمة في العالم،  من .Zea mays L الذرة الصفراء يعد محصول
الوقود  إنتاجفي وحدة المساحة والمرتبة األولى في  واإلنتاج المزروعةوالرز من حيث المساحة  الحنطةبعد  الثالثة

دخل في تغذية اإلنسان يتعدد استعماالته حيث  في لألهميةحظى باهتمام كثير من الباحثين وذلك ي ووه الحيوي،
على الرغم من االهتمام في زراعة الذرة (. 32و  15،27بملك المحاصيل ) األخيرة اآلونةفي  سميو والحيوان، 

ارتفاع درجات الحرارة في وحدة المساحة بسبب  اإلنتاجيةالزالت تعاني من انخفاض  إنها إالالصفراء في العراق 
سليم الغير  بسبب موت حبوب اللقاح واالستخدام اإلخصابخفض نسبة  إلىمما يؤدي  الحارة،وهبوب الرياح 

لـدراسة تلك المعوقات ووضع  األنظارلذلك اتجهت  التربة،من حيث التسميد وتملح التربة والمحصول  إلدارة
زيادة معدل  لغرضبيئيًا لمناطق العراق  المتأقلمةمنها استخدام األصناف المحسنة و  والتي ،لها المناسبةالحلول 
 . في وحدة المساحة اإلنتاجية

 يرافقه أنيفضل  ذال آنفًا، لألسبابالمحصول  إنتاجيةلرفع  هوحد يال يكفغير أن اختيار الصنف 
 من ثمالري و  هالبادرات لملوحة التربة وميا لزيادة تحملقدرة على تنشيط البذور مبيئيًا وذات  ةمنآ استخدام مواد

 أوثار جانبية آعال ونوعية جيدة دون ترك  إنتاجللحصول على  والوراثية الوظيفية قدراتهتنشيط النبات الستغالل 
الفيتامينات التي تسهم في تنشيط الكثير من المواد  هومن هذ .الحيوان أو اإلنسان أوية على النبات سلب

 أكسدةمساهمتها الفعالة في عملية التمثيل الضوئي والتنفس وقسم منها يعد مضادات  إلى باإلضافة األنزيمات،
لغرض مقاومة الجذور الحرة المتكونة نتيجة الشدود البيئي الغير مالئم كارتفاع تملح التربة ودرجات الحرارة 

الذي يسهم في تنشيط الفعاليات الحيوية داخل  B6 (Pyridoxine)المتطرفة. ومن هذه الفيتامينات فيتامين 
على ما تقدم جاءت هذه الدراسة بهدف  وبناءً . (1الخاليا الحية ومن ثم زيادة معدل نمو وتحسين أداء النبات )

توليفة بين األصناف  وأفضلتركيز من البيرودوكسين لنقع بذور الذرة الصفراء  وأفضلصنف  أفضلتحديد 
 . وبأفضل نوعية إنتاجيةى علا وتراكيز البيرودوكسين للحصول على 

 المواد وطرائق العمل

أبو ) األنبارجامعة -المحاصيل الحقلية كلية الزراعة قسم أبحاثنفذت تجربة حقلية في حقول محطة 
بهدف دراسة تأثير نقع البذور بأربعة تراكيز من  2016 لعام ( خالل الموسم الربيعيالموقع البديل غريب

من  ساعة في الحاصل ومكوناته ونوعية الحبوب لثالثة أصناف 24ولمدة  1-غم لتر 6و 4 ،2، 0 البيريدوكسين
 وذلك بتطبيق تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاةالنور( الذرة الصفراء )الربيع والصفا و 

(R.C.B.D) تتممعاملة المقارنة )التنقيع بالماء المقطر فقط(.  1-غم لتر 0وتمثل معاملة  ،بثالثة مكررات 
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عشوائية من تربة  ةعين وأخذت وتسويتها،تنعيمها تم و  انمتعامدان جريت عليها حراثتأرض التجربة حيث أتهيئة 
جدول اللها والمثبتة في  والفزيائية لمعرفة بعض الصفات الكيميائية سم30-0وبعمق الحقل ومن أماكن مختلفة 

 .1رقم 

 الصفات والفيزيائية الكيميائية لتربة التجربة قبل الزراعة 1جدول رقم

 الوحدة القيمة الصفة الوحدة القيمة الصفة
 تربة 1-كغم مملغ 153 البوتاسيوم الجاهز  pH 7.26األس الهيدروجيني 

EC 2.74  1-غم كغم  180الرمل                 مفصوالت التربة 1-سيمنز مدي 
 1-غم كغم  450الغرين                تربة 1-كغم مملغ 84 .9 النتروجين الجاهز
 1-غم كغم  370الطين                 تربة 1-كغم مملغ 25.13 الفسفور الجاهز

وحده تجريبية لكل مكرر الناتجة عن  12 بواقع م 3.5× 3.5 بأبعادوحدات تجريبية  إلىقسمت ثم 
سم  70 وأخرخط  خطوط والمسافة بين ةاحتوت الوحدة التجريبية على خمس التوافق بين عاملي الدراسة.

 كغم 220 ( بمعدل5O2P %46سماد السوبر فوسفات الثالثي )ة فاأض تمت .سم 25 ة وأخرى والمسافة بين جور 
P كغم 360بمعدل  ينالنتروجيسماد ال كما أضيف الزراعة،عند 1-هــ N على هيئة يوريا 1-هــ (46%N ) على و

 .وراق والثانية عند مرحلة التزهيردفعتين متساويتين األولى في مرحلة ظهور أربع أ

 إكمالبذرات في الجورة الواحدة وبعد  3أذ تم وضع  2016 أذار 24 فيتمت زراعة البذور المنقوعة 
الحقل كلما دعت الحاجة باالعتماد  ري تم ري الحقل بهدوء لضمان بقاء البذور داخل الجورة وبعدها يتم  الزراعة،

بقاءتم خف نباتات التجربة . على رطوبة التربة  نبات واحد فقط في الجورة للحصول على كثافة نباتية مقدارها وا 
مبيد  خالل موسم النمو كلما دعت الحاجة، أضيف يدوياً  األدغالأجريت عملية تعشيب  ،1-نبات ه 57142

 Sasamiaمادة فعالة في مرحلة النمو الخضري لمكافحة حشرة حفار ساق الذرة ) %10المحبب ديازينون لا

cretica L. ،5)مرحلة نمو بزوغ من ال اً يوم 20 بعد األولى( وذلك بتلقيم القمم النامية لنباتات التجربة ولمرتين-

 .(17) األولىمن  يوماً   15(، أما الدفعة الثانية بعدأوراق 4

لحساب حاصل من كل وحدة تجريبية  الخطين الوسطيين تم حصاد نباتات مرحلة النضج التام عند
وأخذت عشرة نباتات من النباتات المحصودة لحساب مكونات الحاصل وهي عدد العرانيص  1-الحبوب طن هـ

حبة غم وكذلك تقدير النسبة  300ووزن  1-بالعرنوص حبة عرنوص الحبوب وعدد 1-بالنبات عرنوص نبات
 Soxhlet. تم تقدير النسبة المئوية للزيت باستخدام جهاز 1-وحاصل الزيت طن هـ ،المئوية للزيت في الحبوب

بعد جمع وتبويب البيانات  .الحبوبكما تم حساب حاصل الزيت بضرب النسبة المئوية للزيت في حاصل  (.18)
 وباستخدام برنامجR.C.B.D  وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة إحصائياللصفات المدروسة. تم تحليلها 

Genstat-15  اختباراإللكتروني. كما تم استعمال ( أقل فرق معنويL.S.D.) ختلفة للتمييز بين المتوسطات الم
 (.8) 0.05 إحصائيا عند مستوى احتمالية
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 النتائج والمناقشة

 (1-عرنوص نبات) بالنباتعدد العرانيص 

وجود فروق معنوية بين متوسطات تراكيز البيريدوكسين لهذه الصفة، حيث  إلى 2 تشير نتائج جدول
، قياسًا بأقل متوسط سجلته 1-عرنوص نبات 1.61العرانيص بلغ  متوسط لعددأعلى  1-غم لتر 6أعطى التركيز 

دور الفيتامين في زيادة حجم المجموع الجذري  إلى هذا يعود قدو 1-عرنوص نبات 1.43معاملة المقارنة الذي بلغ 
نسبة الخصب في  امتصاص العناصر الغذائية من التربة والتي بعضها لها دور كبير في زيادة إلىوالذي يؤدي 

على زيادة عدد  انعكسمما  البيريدوكسين،لكثير من المحاصيل الحقلية المختلفة عند زيادة تركيز  األزهار
( على محصول الحنطة اللذين وجدا اختالفًا معنويًا عند نقع البذور بمحلول (6 وهذا يتفق مع .العرانيص بالنبات

وجود اختالفات معنوية بين  إلىذاته جدول الكما تشير نتائج  المساحة.البيريدوكسين في عدد السنابل بوحدة 
األصناف الداخلة بالدراسة. سجل الصنف النور أعلى متوسط  باختالف متوسطات صفة عدد العرانيص بالنبات

والذي أختلف معنويًا عن الصنفين الربيع والصفا اللذين كان متوسط عدد 1-عرنوص نبات1.68بلغ  للصفة
 إلىالصفة  هذهاألصناف في  اختالفبالتتابع. وقد يعود سبب  1-نبات عرنوص 1.38و  1.53عندهمانيص العرا

في نقل  اختالف كفاءتهاللظروف البيئية المحيطة وكذلك  اختالف استجابتها فضاًل عنتركيبها الوراثي  اختالف
 10مع نتائج عدد من الباحثين ) النتيجة. تتماشى هذه المصب إلىنواتج عملية التمثيل الضوئي من المصدر 

 ( الذين وجدوا اختالف أصناف الذرة الصفراء معنويًا في عدد العرانيص بالنبات. 11و

)عرنوص  بالنبات تأثير البيريدوكسين وأصناف الذرة الصفراء والتداخل بينهما في صفة عدد العرانيص 2جدول 
 2016الربيعي لعام  للموسم (1-نبات

 األصناف وسطـــمت (1-غم لتر) البيريدوكسينتراكيز  األصناف

0 2 4 6 

 1.53 1.53 1.60 1.46 1.53 الربيع

 1.38 1.46 1.40 1.46 1.20 الصفا

 1.68 1.83 1.73 1.60 1.56 النور
L.S.D 0.05   للتداخل N.S L.S.D 0.05  لألصناف 

 0.14 1.61 1.57 1.51 1.43 الفيتامين متوسط

L.S.D 0.05   0.17 للفيتامين  

 (1-)حبة عرنوص عدد الحبوب بالعرنوص

 1-غم لتر 6معاملة تنقيع البذور بالتركيز األعلى من البيريدوكسين  أن إلى 3 تشير نتائج الجدول
 األخرى، بالمعامالت مقارنة، 1-حبة عرنوص 552.4 تفوقت معنويًا بأعلى متوسط لعدد الحبوب بالعرنوص بلغ

أعطت أدنى متوسط للصفة بلغ  التيقياسًا بمعاملة المقارنة  %25.55فقد تفوقت بزيادة معنوية بلغت نسبتها 
من  والتي النمو الخضري  صفات في تحسين ةدور هذه الماد إلىوقد يعود السبب . 1-حبة   عرنوص 440.0
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المادة  هوتأثير هذ ضوئيعملية التمثيل ال زيادة العمليات التصنيعية وزيادة كفاءة ومن ثمالمساحة الورقية  ضمنها
 مما األوراق،اد تراكمها في دفيز  األوراق إلىنتقالها امتصاص العناصر الغذائية و ايزيد من  مما الجذر،طول  في
زيادة اإلخصاب ومن ثم زيادة عدد  إلىمما يؤدي  ،((8المناشئ الزهرية  إلىن أنتاج المغذيات وانتقالها م يزيد

عدد من  أشارتتأثر بعوامل النمو. وفي هذا المجال  إنها إالهذه الصفة وراثيه  إنالحبوب بالعرنوص. بالرغم من 
كما أشارت نتائج الجدول نفسه ( 21و 19زيادة عدد الحبوب بالعرنوص باستخدام البيريدوكسين ) إلىالباحثين 

صنف النور أعلى الاألصناف، حيث سجل  اختالفهناك فروق معنوية بين متوسطات هذه الصفة نتيجة  إن إلى
الصنف  هالصفة سجل هأقل متوسط لهذبمقارنة ، 1-عرنوصة حب 515.4 بلغ متوسط لعدد الحبوب بالعرنوص

( 24و 23 ،22، 7عدد من الباحثين ) إليهتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  .1-عرنوصة حب452.4 الربيع بلغ
 الذين وجدوا اختالف التراكيب الوراثية للذرة الصفراء معنويًا في عدد الحبوب بالعرنوص.

تأثير معنوي بين المتوسطات  إحداث إلىأدى التداخل الثنائي بين تراكيز البيريدوكسين واألصناف  
اعلى متوسط للصفة بلغ  1-غم لتر 6 صنف النور عند التركيزالالحسابية لهذه الصفة حيث أعطت نباتات 

، والذي اختلف معنويًا عن بقية التوليفات األخرى، فيما أعطت نباتات معاملة المقارنة 1-عرنوص حبه 667.6
 .1-عرنوص ةحب 409.0 بلغ متوسط للصفةلصنف الربيع أدنى لماء مقطر فقط 

بالعرنوص  متوسط عدد الحبوب تأثير البيريدوكسين وأصناف الذرة الصفراء والتداخل بينهما في صفة 3جدول 
 2016( للموسم الربيعي 1-)حبة عرنوص

 األصناف وسطـــمت (1-غم لتر) تراكيز البيريدوكسين األصناف

0 2 4 6 

 452.4 462.1 470.3 468.0 409.0 الربيع

 478.2 527.5 483.1 439.6 462.7 الصفا

 515.4 667.6 458.9 486.6 448.3 النور
L.S.D 0.05 59.53 للتداخل L.S.D 0.05  لألصناف 

 29.76 552.4 470.8 464.7 440.0 الفيتامين متوسط

L.S.D 0.05 34.37 للفيتامين  

 حبة )غم( 300وزن 

 1-غم لتر 6 أعطى التركيز تأثير معنوي للبيريدوكسين في هذه الصفة، حيثوجود  4 بينت نتائج جدول
وأختلف معنويًا عن باقي التراكيز األخرى، قياسًا بأقل متوسط للصفة  غم 47.86الصفة بلغ هأعلى متوسط لهذ

الدور  إلىوقد يعزى السبب  1-غم لتر 2ختلف معنويًا عن التركيز يوالذي لم  غم42.19 معاملة المقارنة هسجلت
لمادة الذي تقوم به هذه المادة في تحسين النمو الخضري والجذري وكذلك تحسين العمليات األيضية  وتراكم ا

انتقال هذه المواد المصنعة في  من ثممتصاص العناصر الغذائية و او زيادة المساحة الورقية و  األوراقالجافة في 
 (20و 19)النتيجة مع نتائج باحثون أخرون  همما زاد من وزن البذرة. تتماشى هذ حبة،وتراكمها في ال األوراق
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 النتائج فيفيما يخص األصناف أشارت  أما .B6 بزيادة تراكيز فيتامين ةزيادة وزن الحب إلى أشاروا الذين
أعلى متوسط  الصفاالصنف  أعطى حيثبين متوسطات هذه الصفة،  اً معنوي اختالف األصناف إلى 4الجدول 

غم. وقد يعود سبب تفوق الصنف 39.08بلغ  نورمقارنة مع أقل متوسط سجله الصنف ال غم 47.35 للصفة بلغ
تتماشى هذه النتائج مع نتائج عدد من  .التمثيل الضوئي العالية في توزيع منتجات لكفاءتهالصفة  في هذهالربيع 
الذين وجدوا اختالف التراكيب الوراثية من الذرة الصفراء معنويًا في وزن الحبة. بينت  (28و 16 ،3) الباحثين

حيث أعطت  الصفة،في هذه  بين األصناف ومستويات البيريدوكسين اً معنوي ياً هناك تداخل إننتائج الجدول نفسه 
فيما سجلت نباتات الصنف ، غم 52.66 أعلى متوسط للصفة بلغ 1-غم لتر2نباتات الصنف الربيع عند التركيز 

 .غم33.30بلغ حبه  300 أقل متوسط لوزن  1-غم لتر2   عند التركيز نورال

حبة)غم( للموسم  300 نهما في صفة وزن يالذرة الصفراء والتداخل بتأثير البيريدوكسين وأصناف  4جدول 
 2016الربيعي لعام 

 األصناف وسطـــمت (1-غم لتر) تراكيز البيريدوكسين األصناف

0 2 4 6 

 47.24 48.32 45.75 52.66 42.25 الربيع

 47.35 51.57 49.97 42.20 45.62 الصفا

 39.08 43.69 43.63 33.30 35.70 النور
L.S.D 0.05 2.29 للتداخل L.S.D 0.05  لألصناف 

 1.14 47.86 46.45 42.72 42.19 الفيتامين متوسط

L.S.D 0.05  1.32 للفيتامين  

 (1-حاصل الحبوب )طن ه

في وحدة  وجود تأثير معنوي لزيادة تراكيز البيريدوكسين في صفة حاصل الحبوب 5يوضح جدول 
على بقية التراكيز وسجل أعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ معنويًا 1-غم لتر 6 التركيز تفوق  حيث المساحة،

 رجعيو . 1-طن هـ 5.00بلغ  للصفةماء مقطر فقط أقل متوسط  . فيما سجلت معاملة المقارنة1-طن هـ 6.75
الحبوب  عددتفوقه في عدد العرانيص بالنبات و  إلىي حاصل الحبوب ف 1-غم لتر6 سبب تفوق التركيز

 20، 19) نأخرييجاءت هذه النتيجة متماشية مع نتائج باحثين  (.4و 3و 2)جدول  حبه 300 بالعرنوص ووزن 
حيث سجل الصنف  الدراسة،وجود اختالف معنوي بين األصناف الداخلة في  إلى 5 (. تبين نتائج جدول30و

طن  5.55بينما سجل الصنف الصفا اقل متوسط للصفة بلغ  ،1-طن ه 5.97النور أعلى متوسط للصفة بلغ 
تفوقه في عدد العرانيص بالنبات وعدد الحبوب  إلىوقد يرجع تقوق الصنف النور في حاصل الحبوب  1-ه

( الذين وجدوا 31و 29، 26، 5، 2إليه كل من ). تتماشى هذه النتيجة مع ما توصل 3و 2بالعرنوص جدول 
فيما يخص التداخل ية للذرة الصفراء معنويًا في حاصل الحبوب بوحدة المساحة. أما اختالف التراكيب الوراث

وجود تأثير معنوي بين مستويات مادة البيريدوكسين وأصناف الذرة الصفراء الداخلة في  نفسهيوضح الجدول 
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 1-طن ه7.33 بأعلى متوسط لحاصل الحبوب بلغ 1-غم لتر 6 حيث تفوق الصنف الربيع عند التركيز الدراسة،

 منهما.لكل  1-طن ه 4.97 أقل متوسط للصفة بلغ والصنف الصفا لصنف الربيعلفيما أعطت معاملة المقارنة 

( للموسم الربيعي 1-الحبوب )طن هتأثير البيريدوكسين واألصناف والتداخل بينهما في صفة حاصل  5جدول
 2016لعام 

 األصناف وسطـــمت (1-غم لتر) تراكيز البيريدوكسين األصناف

0 2 4 6 

 5.89 7.33 5.93 5.34 4.97 الربيع

 5.55 6.03 5.77 5.45 4.97 الصفا

 5.97 6.91 6.34 5.58 5.05 النور
L.S.D 0.05 0.60 للتداخل  L.S.D 0.05 لألصناف 

 0.30 6.75 6.01 5.46 5.00 الفيتامين متوسط

L.S.D 0.05 0.34 للفيتامين  

 )%( النسبة المئوية للزيت

 6وجود تأثير معنوي إلضافة البيريدوكسين في هذه الصفة، حيث تفوق التركيز  6 يتضح من جدول
، فيما سجلت معاملة المقارنة ماء مقطر فقط أقل متوسط للصفة بلغ %4.64بلغ  متوسط للصفةبأعلى  1-غم لتر
تسهم في عملية التمثيل الضوئي وكذلك دور البيريدوكسين المهم  التيالفيتامينات تعد من العوامل  إن. 3.84%

في التفاعالت الحيوية داخل الخاليا النباتية وهذا يصب في زيادة نسبة الزيت في بذور النباتات. تتماشى هذه 
لشمس. ( الذي وجد تأثيرًا معنويًا للبيريدوكسين في نسبة الزيت في بذور محصول زهرة ا13النتيجة مع ما وجده )

حيث تفوق الصنف النور بأعلى متوسط  الصفة،وجود تأثير معنوي لألصناف في هذه  إلىالجدول نفسه  أشار
وقد  %4.19مقارنًة بصنفي الربيع والصفا. فيما سجل الصنف الربيع أقل متوسط للصفة بلغ  %4.43بلغ  للصفة

إليه عدد من ا يتماشى مع ما توصل تركيبها الوراثي. وهذ اختالف إلىاألصناف  اختالفيرجع السبب في 
هناك تأثيرًا معنويًا للتراكيب الوراثية للذرة الصفراء في نسبة  أن إلى أشاروا( الذين 25و 16 ،14، 12الباحثين )

التداخل بين األصناف الذرة الصفراء الداخلة في الدراسة وتراكيز  أنالزيت. كما يوضح الجدول نفسه 
أعلى نسبة  1-غم لتر 6لهذه الصفة، حيث سجلت نباتات الصنف الصفا عند تركيز البيريدوكسين كان معنويًا 

قياسًا بأقل نسبه سجلتها معاملة المقارنة )ماء مقطر فقط( عند تداخلها مع الصنف  %4.92مئوية للزيت بلغت 
 . %3.24الربيع بلغت 

 (1-طن ه)الزيت حاصل 

حيث  البيريدوكسين،معنوية بين المتوسطات الحسابية لتراكيز  اختالفاتوجود  7 تبين نتائج جدول
مقارنة بمعاملة المقارنة )ماء مقطر  1-طن ه 0.31أعلى متوسط للصفة بلغ  1-غم لتر 6سجل التركيز العالي 

 إنفيما يخص األصناف بينت نتائج الجدول نفسه  أما. 1-طن ه 0.19حيث سجلت أقل متوسط بلغ  فقط(،
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مقارنًة  1-طن ه 0.26الصنف النور أعلى متوسط بلغ  أعطىحيث  المتوسطات،هنالك فروق معنوية بين 
 لكل منهما. 1-طن ه 0.24بصنفي الربيع والصفا اللذين أعطيا أقل متوسط بلغ 

للموسم  (%)الزيت وأصناف الذرة الصفراء والتداخل بينهما في صفة نسبة  تأثير البيريدوكسين 6جدول 
 2016عي لعام الربي

األصناف وسطـــمت تراكيز البيريدوكسين )غم لتر-1( األصناف  

 0 2 4 6 

 4.19 4.25 4.64 4.64 3.24 الربيع

 4.32 4.92 4.56 3.88 3.92 الصفا

 4.43 4.77 4.37 4.20 4.38 النور

L.S.D 0.05 لألصناف  L.S.D 0.05 0.32  للتداخل   

الفيتامين متوسط  3.84 4.24 4.52 4.64 0.16 

L.S.D 0.05   1.18  للفيتامين 

تفوقه في حاصل الحبوب ونسبه المئوية للزيت جدول  إلىويعود تفوق الصنف النور في حاصل الزيت  
الذرة الصفراء معنويًا في حاصل  أصناف( اللذين وجدا اختالف 4)إليه وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  5و 4

حيث أعطت نباتات  الصفة،أحداث فروق معنوية في هذه  إلىالزيت. أدى التداخل بين األصناف والبيريدوكسين 
 سجله الصنفبأقل متوسط  قياسا 1-طن ه 0.32أعلى متوسط بلغ  1-غم لتر 6الصنف النور عند التركيز 

 .1-ه طن 0.16الربيع عند معاملة المقارنة )ماء مقطر فقط( بلغ 

للموسم  (1-طن ه)الزيت  حاصلالذرة الصفراء والتداخل بينهما في  البيريدوكسين وأصنافتأثير  7جدول 
 2016الربيعي لعام 

األصناف وسطـــمت تراكيز البيريدوكسين )غم لتر-1( األصناف  

 0 2 4 6 

 0.24 0.31 0.27 0.25 0.16 الربيع

 0.24 0.30 0.26 0.21 0.19 الصفا

 0.26 0.32 0.27 0.24 0.22 النور

L.S.D 0.05 لألصناف  L.S.D 0.05 0.031  للتداخل  

الفيتامين متوسط  0.19 0.23 0.27 0.31 0.015 

L.S.D 0.05   0.018   للفيتامين
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