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 االنبار محافظة –الرمادي مدينة في المزارعين احد حقل في الدراسة نفذت
 الكاممة القطاعات بتصميم 2017 لعام والخريفي الربيعي الموسمين خالل

 حجم عمى لمتعرف, مكررات بثالثة  المنشقة االلواح نظام وفق المعشاة
 البيضاء الذرة من اصناف ألربعة مكوناتو بين الحاصل لصفات التغايرات

 ىما البيضاء الذرة من أصناف أربعة استخدمت. مختمفة نباتية كثافات تحت
 66.66, 53.33 ىي نباتية كثافات ثالث تحت وأنقاذ بابل جيزة, ليمو,

ھ نبات الف 88.88و
 البيضاء لمذرة ومكوناتو الحاصل صفات دراسة تم 1-

 من لكل معنوية فروق  وجود النتائج أظيرت والتغايرات االداء حيث من
 حاصل في أنقاذ الصنف تفوق  وقد الموسمين لكال النباتية والكثافات االصناف
ھطن 7.66و 6.36 قدره حاصالا  وأعطى الحبوب

 والخريفي الربيعي لمموسم 1-
 حبة 2793.3و 2544 واعطى بالرأس الحبوب عدد في ايضاا  وتفوق   بالتتابع

 الربيعي الموسم في معنوياا  تأثيراا  النباتية الكثافة واثرت بالتتابع, لمموسمين
 فقد  الوراثية والتركيب الكثافة بين التداخل اما الصفات اغمب في والخريفي

 الحاصل مكونات ان ذلك من نستنتج .الصفات اغمب في معنوية كانت
 الحبوب عدد أعتماد يمكن لذا الدراسة بعوامل اكثر تتأثر بالدراسة المستخدمة

 .البيضاء الذرة لمحصول الحبوب حاصل تقييم في الحبة ووزن  بالرأس
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Abstract 

A field experiment has been performed under open field condition during spring and 

fall seasons 2017 at Al-Ramadi, center of Al-Anbar province – Iraq to study the 

performance of sorghum yield and its components under different plant population. 

The experiment was conducted using split-plot arrangement by RCBD design with 

three replicates. Three plant populations were applied in the main plots which were 

53.33, 66.66 and 88.88 thousand plant ha
-1

. While the sorghum genotypes, Lelo, Giza,

Babel and Inkath served as sub plots. The results showed that the genotype InKath 

gave the highest grain yield 6.36, 7.66 t ha
-1

, and the highest number of grains per

head 2544.0 and 2793.7 in spring and fall seasons respectively. The current results 

conclude that most of the yield components are affecting by the genetic factor more 

than the plant population. Moreover, the number and weight of grain traits can be 

taken as a criterion in measuring grains production ability of sorghum. 

Keywords: Sorghum, plant population, yield and yield components. 

المقدمة

 الصفراء والذرة والرز الحنطة بعد الخامس المركز .Sorghum  bicolor  L البيضاء الذرة محصول يحتل
 فييا البروتين نسبة ألرتفاع العمف في اساسية كمادة حبوبة وتدخل( 1) والمساحة اإلنتاجية حيث من والشعير

 في كثيراا  ذلك يؤثر ان دون  المرتفعة الحرارة ودرجات لممموحة التحمل عن فضال(, 8% )11 الى تصل والتي
 الزالت العراق في المساحة بوحدة الحبوب من انتاجيتو معدل ان اال المحصول أىمية ورغم(, 7) الحبوبي حاصمو
ھ طن 3.00 يتجاوز ال اذ, متدنية

ھ طن 1.03  بمغ  1311 عام في العالمي باإلنتاج مقارنة 1-
 ىذا ان(. 1) 1-

 التربة خدمة بعمميات تتعمق اخرى  وألسباب العالية االنتاجية ذات الوراثية التراكيب توفر لعدم يرجع التدني
 مع زيادتيا وتؤدي الحبوب حاصل في تؤثر التي الزراعية العمميات اىم من أحد النباتية الكثافة تعد. والمحصول

 معدل أعمى تعطي التي المثمى الكثافة الى الوصول. الحبوبي الحاصل زيادة الى لمنمو المالئمة الظروف توفر
 بين مناسب توافق أحراز خالل من المحصول ليذا الغمة معدل زيادة يمكن  ,(15) الحبوب لحاصل إنتاجية
 حاصل زيادة ىو الباحثون  اليو يسعى ما اكثر ان. المالئمة النباتية والكثافة البيئية والظروف الوراثي التركيب
 العمميمت من بعدد المرىونة المكونات أو الصفات من عدد لمساىمة حصيمة ىي التي المساحة وحدة في الحبوب
 استجابة معرفة الحالية الدراسة من اليدف أن .النبات حياة دورة خالل بينيا والتداخل التفاعل وبمدى الفسمجية
 ومعرفة مختمفة النباتية كثافات تحت البيضاء الذرة من أصناف أربعة الى مكوناتو وبعض الحاصل صفات
 .المساحة وحدة في أنتاجية أعمى تعطي نباتية كثافة و صنف افضل

المواد وطرائق العمل

 – الرمادي مدينة في المزارعين احد حقل في 1312 عام من والخريفي الربيعي الموسمين في حقمية تجربة نفذت
  الثانوية االلواح احتمت مكررات بثالثة المنشقة االلواح نظام وفق المعشاة الكاممة القطاعات بتصميم االنبار محافظة

, 30.00  ىي نباتية كثافات ثالث  الرئيسية االلواح واحتمت وأنقاذ بابل جيزة, ليمو, البيضاء الذرة من أصناف أربعة
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ھ نبات الف 88.88و 66.66
 بين سم 23و 63, 53 وبمسافة الجور بين سم 13 مسافة عمى بالزراعة وذلك 1-

/ 13/0 في الزراعة موعد كان( م 0×1) 1م 6 التجريبية الوحدة مساحة تجريبية وحدات الى الحقل قسم الخطوط,
 أحد حقول في غرينية طينية مزيجية تربة في التجربة طبقت الخريفي لمموسم 13/2/1312و الربيعي لمموسم 1312

 183 بمعدل P 48% الداب سماد ونثر ونعمت االرض حرثت االنبار محافظة مركز الرمادي مدينة في المزارعين
ھكغم

ھكغم 133 بمعدل N% 56 اليوريا وسماد 1-
. الحاجة حسب والري  التعشيب عمميات اجريت, دفعتين عمى  1-

 .المطموبة الصفات لدراسة تجريبة وحدة كل من الوسطيين الخطين من نباتات عشرة من عشوائية عينات اختيرت ثم
 التزىير اكتمال بعد قياسو تم سم النبات أرتفاع, تزىير% 33 الى الزراعة من االيام عدد: التالية الصفات دراسة تم

 الحبوب حاصل, غم حبة 1333 وزن , بالرأس الحبوب عدد, الرأس حامل عقدة قاعدة الى التربة سطح من وقيس
ھطن

 الحاصل حسب ثم الفردي النبات حاصل معدل حساب ثم ومن نباتات عشرة رؤوس لمجموع الحساب تم 1-
 المساحة وحدة الى الفردي النبات حاصل حول ثم الوسطيين الخطين ومن تجريبية وحدة لكل النباتية الكثافة حسب

ھ طن
 فرق  أقل باستخدام المتوسطات قورنت التباين بتحميل المدروسة لمصفات احصائياا  البيانات تحميل أجري . 1-
 (.18% )3 احتمال مستوى  عند  L.S.Dمعنوي 

والمناقشة النتائج

 داخل الوظيفية العمميات استجابة عمى تعتمد لألصناف االستجابة ان: تزىير%33 لغاية الزراعة من االيام عدد
 يزداد النبات في التزىير حدوث اشارة تتكون  وعندما التزىير, يحدث الجافة المادة من الزمة كمية توفر وعندما النبات
 جدول نتائج تشير(. 17) بالتزىير الخاصة استجابة عمى يساعد الذي الطرفي الخضري  المرستيم من RNA تخميق

 31.16 بمغ لمتزىير ايام عدد معدل أقل عطائوإب الوراثية التراكيب بقية عمى بابل الوراثي التركيب تفوق  الى 1
 الكثافة تفوقت فقد النباتية الكثافة اما. جميعاا  االخرى  االصناف عن معنوي  وبفارق  بالتتابع لمموسمين يوم 36.20و

ھ نبات الف 30.00 الواطئة
 ولمموسمين يوم 31.83و 63.53 وبمغت لمتزىير االيام لعدد معدل اقل بإعطائيا 1-

ھ نبات الف 88.88 العالية الكثافة اعطت حين في بالتتابع,
 يعود وربما ولمموسمين التزىير ايام لعدد معدل اعمى 1-

 بشدة تأثراا  النمو عوامل اكثر بين من وىو لمنبات النشط الخضري  النمو فييا يتوقف التي المرحمة تعد التزىير الى
 يتضح والكثافات االصناف بين التوافيق متوسطات اما لمنبات, الوراثي التركيب مع وتداخميا الحرارة ودرجة الضوء

 وبمعنوية النباتية الكثافة زادت كمما لمتزىير االيام عدد معدل في الزيادة باتجاه سموكيا كان االصناف جميع ان
 38.03 وأستغرق  والخريفي الربيعي الموسمين في بابل الوراثي التركيب تفوق  ويالحظ ولمموسمين مختمفة كنسب

 (.13) ما وجده مع ىذا ويتفق ايام عدد اقل عطائوإب الواطئة الكثافة مع يوم 33.33و

% تزهير لمذرة البيضاء في 07النباتية لعدد االيام من الزراعة الى  اتالكثاف االصناف و تأثير 9 جدول
.2792الموسمين الربيعي والخريفي 

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
-9 

 المعدل
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
-9 

 المعدل
53.3366.6688.8853.3366.6688.88

59.4061.0061.3060.56 ليمو66.4068.0069.1067.83 ليمو
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61.1062.2064.1062.46 جيزة68.0068.3069.6068.63 جيزة
55.5056.6058.1056.73 بابل58.3059.4059.8059.16 بابل
63.2064.9066.1064.73 أنقاذ69.1069.0370.3069.47 أنقاذ

59.861.1762.40 المعدل65.4566.1866.60 المعدل
L.S.D 
5% 

1.11 1.15 L.S.D 
5% 

1.311.88
1.203.10

 االشعة ألستقبال المناسب الجزء توفر عند النبات ارتفاع زيادة مع الجافة المادة زيادة ترتبط قد :النبات ارتفاع
 الرأس بظيور النبات ارتفاع يتحدد البيضاء الذرة مثل النمو محدودة محاصيل في( 4) النبات اوراق قبل من الشمسية

 الرتفاع معدل أعمى أعطى جيزة الصنف أن 1 جدول نتائج تشير. المتاحة النمو وعوامل الوراثي بالتركيب تتأثر التي
 زيادة ان الجدول من نالحظ كما بالتتابع, والخريفي الربيعي الموسمين في سم 185.06و 166.30 بمغ النبات
ھ نبات الف 88.88 الى 30.00 من النباتية الكثافة

% 1.06و% 8.0 بنسبة النبات ارتفاع زيادة الى أدت قد 1-
 ان السالميات استطالة الى التضميل يسبب أذ النبات ارتفاع زيادة الى النباتية الكثافة زيادة تؤدي بالتتابع, ولمموسمين

 133 الكثافة الى وصوال النبات ارتفاع الى يؤدي النباتية بالكثافة الزيادة ان من( 19) اليو توصل ما مع يتفق ىذا
ھ نبات الف

 بين التوافيق متوسطات اما. الضوء نقص من الناتج الضوئي التمثيل انخفاض بسبب الزيادة وتتوقف ,1-
ھ نبات الف 88.88 الكثافة وتميز ارتفاع اقصى بإعطائو جيزة الصنف تفوق  فيالحظ النباتية والكثافات االصناف

-1 
 الى الواصمة االضاءة شدة من ستقمل العالية النباتية الكثافة ان الى العالقة ىذه في السبب ويعود الموسمين في

 (.17) النبات ارتفاع في زيادة مسبب حد أعمى الى السيقان في االوكسين مستوى  فيزداد النبات

.2102ألرتفاع النبات لمذرة البيضاء في الموسمين الربيعي والخريفي  النباتية اتالكثافاالصناف و  تأثير 2جدول 

 بمغ بالرأس الحبوب لعدد معدل أعمى  أعطى انقاذ الصنف أن 0 جدول في الواردة النتائج تشير: بالرأس الحبوب عدد
 األصناف عن% 1.3 و% 1.2%, 11.5 بمغت زيادة وبنسبة بالتتابع ولمموسمين بالراس حبة 1210.0و 1355.3

 و ليمو االصناف عن% 3.3و% 1.6%, 11.16 زيادة وبنسبة الربيعي, لمموسم بالتتابع  وكافير بابل و جيزة و ليمو
 بالرأس الحبوب عدد في معنوية زيادة حصول ايضاا  الجدول من ويالحظ.  الخريفي لمموسم بالتتابع  وبابل  جيزة

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
-9 

 المعدل
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
-9 

 المعدل
53.3366.6688.8853.3366.6688.88

141.4142.9144.2142.83 ليمو110.5113.2116.6113.43 ليمو
182.7184.5185.9184.36 جيزة160.2166.7171.2166.03 جيزة
167.5171.7173.1170.76 بابل128.3133.2137.4132.96 بابل
164.3166.1168.2166.20 أنقاذ119.8121.3125.2122.10 أنقاذ

163.97166.30167.85 المعدل129.7133.6137.6 المعدل
L.S.D 
5% 

7.38 5.03 L.S.D 
5% 

3.067.13
14.1110.09
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 بالكثافة مقارنة حبة 1812.0و 1635.0 بمغ معدل أعمى العالية النباتية الكثافة فأعطت, النباتية الكثافة بزيادة
 الفروقات كانت. بالتتابع والخريفي الربيعي ولمموسمين حبة 1513.3و 1105.3 بمغ معدل أقل أعطت التي الواطئة

 سموك ان القول ممكن أي, الربيعي لمموسم معنوية غير النباتية والكثافات لمصناف وبين التوافيق متوسطات بين
 الحبوب عدد معدل أزداد النباتية الكثافة زادت كمما حيث النباتية الكثافات باختالف متمثالا  كان الوراثية التراكيب

 اعمى انقاذ الصنف اعطى فقد الخريفي الموسم في اما الصفة, عمى تأثيرىما في مستقالن العاممين ان اي لألصناف
 في ليمو  التركيب عن% 11.8 بمغت زيادة وبنسبة العالية النباتية الكثافة عند حبة 1138 بمغ بالراس حبوب معدل
 الكثافة بأختالف يختمف كان االصناف سموك ان في( 20و 14, 5, 3)  مع النتائج ىذه اتفقت. الواطئة الكثافة
 .العالية الكثافة في ظير بالرأس حبوب عدد أعمى وأن النباتية

 النباتية  لعدد الحبوب بالرأس لمذرة البيضاء في الموسمين الربيعي اتالكثاف االصناف و تأثير 3جدول
.2102والخريفي 

 بعد بسرعة واالمتالء بالتشكل الحبوب وتبدأ الرئيسية الحاصل مكونات أحد الحبة وزن  يعد: حبة 1333 وزن 
 نتائج تبين(. 22و 21, 2) العجيني الطور نياية عند لمحبوب الجاف الوزن  ارباع ثالثة معدل ويتراكم االخصاب

 معدل أقل ليمو الصنف وأعطى, غم 15.53 بمغ حبة 1333 لوزن  معدل أعمى أظير جيزة الصنف أن 5 جدول
 معدل أعمى بأعطاءه جيزة التركيب ايضاا  تفوق  فقد الخريفي الموسم في اما الربيعي, لمموسم غم 11.83 بمغ  لمصفة
 ان. غم 13.31 بمغ لمصفة معدل أقل ليمو الصنف اعطى حين في بابل معنوي  غير بفارق  غم 18.33 بمغ لمصفة

 الحبة وزن  خفض الى النباتية الكثافة زيادة أدت الوراثي, لمعامل يرجع لمصفة بينيا فيما الوراثية التراكيب اختالف
 عدد ان كما النشوية وحبيباتيا السويداء خاليا عدد أنخفاض عمييا ترتب والتي االولية المواد عمى التنافس بسبب
 ,(12) الحبة وزن  عمى ذلك وينعكس  ذلك وينعكس المصنعة المواد وزيادة الضوئي التمثيل بزيادة يزداد الخاليا
 الصنف حقق اذ,  النباتية والكثافات األصناف توافيق متوسطات بين معنوية اختالفات الى ذاتو الجدول نتائج وتشير
ھنبات الف 30.00 النباتية الكثافة مع جيزة

, بالتتابع لمموسمين غم 11.33و 13.33 بمغ حبة 1333 وزن  أعمى  1-

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
التراكيب المعدل 9-

 الوراثية
ھالكثافة النباتية الف نبات 

 المعدل 9-
53.3366.6688.8853.3366.6688.88

2278255926342490.3 ليمو2073229124832282.3 ليمو
2563271728852721.6 جيزة2317247826372477.3 جيزة
2495261128322646.0 بابل2225252427302493.0 بابل
2626279629582793.3 أنقاذ2322254327672544.0 أنقاذ

.2234 المعدل
2827.3 2670.8 2490.5 المعدل  2654.3 2459.0 25

L.S.D 100.06 60.17 L.S.D 97.91 59.23
5% N.S5% 177.45

434



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2793، 2العدد  91ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

ھ نبات الف 88.88 النباتية الكثافة مع ليمو الصنف اعطى حين في
 غم 15.13و 11.13 لمصفة معدل اقل 1-

 .بالتتابع والخريفي الربيعي لمموسمين
غم( لمذرة البيضاء في الموسمين الربيعي حبة ) 9777لوزن النباتية   اتالكثافاالصناف و  تأثير 1جدول 

 .2792والخريفي 

ھطنحاصل الحبوب 
أن من أىم ىدف يسعى لو مربي النبات دائماا ىو زيادة حاصل الحبوب في وحدة  :1-

وىذا يكون بأعتماد أفضل المعايير وذلك لتشخيص التراكيب الوراثية التي تتميز بالحاصل العالي المساحة , 
الى تفوق التركيب الوراثي أنقاذ بأعطاءه أعمى  5ت الزراعية العممية. يشير جدول فضالا عن اتباع  العمميا

ھطن  6.36حاصل بمغ 
 4.58لمحاصل  بفرق غير معنوي مع الصنف جيزة في حين كان أقل معدل 1-

ھطن 
ليمو من الموسم الربيعي, اما في الموسم الخريف فقد تفوق الصنف أنقاذ باعطائو أعمى معدل  لمصنف  1-

ھطن  7.66لمحاصل بمغ 
وربما يرجع تفوقو بالحاصل الى اعطائو اعمى معدل حبوب بالرأس, في حين اعطى  1-

ھن ط 5.75ليمو أقل معدل لمصفة بمغ  التركيب الوراثي 
. ان اختالف  األصناف فيما بينيا لمصفة يرجع الى 1-

اختالفيا في التركيب الوراثي,  أدت زيادة الكثافة النباتية الى زيادة الحاصل بوحدة المساحة , حيث أعطت 
ھالف نبات  88.88الكثافة النباتية 

ھطن 6.24أعمى معدل لمصفة بمغ  1-
% و 8.33وبنسبة الزيادة  1-

ھالف نبات  53.33و 66.66فة % عن الكثا17.96
بالتتابع لمموسم الربيعي, اما في الموسم الخريفي فقد  1-

ھالف نبات 53.33و 66.66% عن الكثافتين 18.4% و6.8اعطت الكثافة النباتية العالية نسبة زيادة بمغت 
-1 

الحبوب وتؤدي زيادتيا مع  بالتتابع, وتعد الكثافة النباتية واحدة من اىم العمميات الزراعية التي تؤثر في حاصل
( من ان 6و 10, 11توفر الظروف االخرى المالئمة لمنمو الى زيادة حاصل الحبوب وتتفق ىذه النتائج مع  )

زيادة الكثافة النباتية تؤدي الى زيادة حاصل الحبوب بوحدة المساحة, اما الفروقات بين متوسطات توافيق 
لمموسمين  فقد اعطى الصنف انقاذ اعمى حاصل بالكثافة العالية بمغ  االصناف والكثافات النباتية كان معنوياا 

ھطن 6.89
الواطئة في الموسم الربيعي, اما في الموسم  ةبالكثافليمو  عن الصنف 57.3وبنسبة زيادة بمغت   1-

 الموسم الخريفي الموسم الربيعي
التراكيب 
 الوراثية

ھالكثافة النباتية الف نبات 
-9 

 المعدل
التراكيب 
 الوراثية

ھ الف نبات الكثافة النباتية
-9 

 المعدل
53.3366.6688.8853.3366.6688.88

25.0725.0624.9525.02 ليمو22.4021.8121.2021.80 ليمو
29.0028.1127.9228.34 جيزة25.0024.7123.5024.40 جيزة
28.8028.2127.6228.21 بابل23.5023.2321.5722.76 بابل
28.5527.5126.7927.61 أنقاذ24.4723.9522.5123.64 أنقاذ
27.8527.2226.82 المعدل23.8423.4222.19 المعدل
L.S.D 
5% 

0.71 0.22 L.S.D 
5% 

0.850.29
0.750.73
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ھطن  8.27الخريفي فقد اعطى الصنف أنقاذ أعمى معدل لمصفة بمغ 
ة زيادة مع الكثافة النباتية العالية وبنسب 1-

 %  اكثر من ليمو في الكثافة النباتية الواطئة.57.5بمغت 
ھ لحاصل الحبوب طن النباتية اتالكثافاالصناف و  تأثير 0 جدول

في الموسمين الربيعي  لمذرة البيضاء 9-
 .2792والخريفي 

نستنتج من الدراسة ان اغمب مكونات الحاصل تتأثر بالكثافة النباتية وممكن اعتماد كثافات نباتية اعمى لنرى 
 الحقة.في الدراسات ال ليا لموصول الى الكثافة المثمى استجابة االصناف
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