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 –جامعة بغداد  –اجريت تجربة حقلية في حقل تجارب كلية علوم الهندسة الزراعية 
لمعرفة استجابة حاصل أربعة أصناف من  2018الجادرية في الموسم الخريفي 

الذرة الصفراء للرش بالَكلوتاثيون. استعمل تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 
(RCBD ،وبثالثة مكررات وبترتيب التجارب العاملية تضمنت التجربة عاملين )

 5018و 3وبغداد  1شمل العامل األول أربعة اصناف من الذرة الصفراء )فجر
 100و 0العامل الثاني فشمل أربعة تراكيز من الَكلوتاثيون وهي  والمها(، اما

 75%أوراق ) 6، رش في مرحلتين، األولى في مرحلة 1-ملغم لتر 300و 200و
من النباتات(. أظهرت النتائج  75%ورقة ) 12من النباتات( والثانية في مرحلة 

م صفات في معظ 5018ف بينها اذ تفوق الصن فيمااختالف األصناف معنويا 
سم وعدد  20.79الحاصل ومكوناته وأعطى أعلى متوسط لطول العرنوص بلغ 

وعدد الحبوب بالصف بلغ  1-صف عرنوص 18.433الصفوف بالعرنوص بلغ 
 1-حبة عرنوص 775.6وعدد الحبوب بالعرنوص بلغ  1-حبة صف 42.23

 18.4640والحاصل الحيوي بلغ   1-ميكاغرام هـ 9.1330وحاصل وحدة المساحة 
أثرت تراكيز رش الَكلوتاثيون معنويا في  األخرى. باألصنافقياسا  1-ميكاغرام هـ

في أغلب الصفات المدروسة  1-ملغم لتر 300الحاصل ومكوناته إذ تفوق التركيز 
سم وعدد  20.78وطول العرنوص  1-عرنوص نبات 1.80عدد العرانيص 

 غم 32.68 حبة 100ووزن  1-صف عرنوص 19.317الصفوف بالعرنوص 
 19.622 والحاصل البايولوجي 1-ميكاغرام هـ 9.259وحاصل وحدة المساحة 

أعلى  1-ملغم لتر 200بينما أعطت النباتات المعاملة بتركيز  1-ميكاغرام هـ
 44.82المتوسطات في صفات عدد الحبوب بالصف وعدد الحبوب بالعرنوص 

الرش اقل في حين أعطت معاملة عدم  1-حبة عرنوص 809.1 1-حبة صف
 .المتوسطات ألغلب الصفات المدروسة
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Abstract 

 A field experiment was conducted in the experimental field affiliated to the college of 

Agricultural Engineering Sciences, the University of Baghdad, Jadrya during the fall 

season 2018 to investigate the response of the yield of four varieties of corn to the 

spray of glutathione. The Randomized Complete Block Design (RCBD) was used 

with three replications in order of factorial experiments. The experiment included two 

factors, the first was represented by four maize varieties (Fajer 1, Baghdad 3, 5018, 

and Al-Maha) and the second by four Glutathione concentrations 0, 100, 200, and 300 

mg.L-1 sprayed at the two plant stages of 6 and 12 leaves for 75% of the total plants. 

The results showed a significant difference among varieties, The variety 5018. was 

superior in most of yield traits. So It produced the highest averages of the traits, ear 

length 20.79 cm, number of rows per 18.433 rows. ear-1, number of grains per a row 

77.6 grains.row-1, area unit yield 9.076 Mg.ha-1, and biological yield 18.202 Mg.ha-1 

compared to the other varieties. The Spraying with Glutathione had significant effect 

on the yield and its components. The concentration 300 mg.L-1 was superior in the 

most studied traits such as ear number 1.800 ears.plant-1, ear length 20.78cm, row 

number per an ear 19.317 rows.ear-1, 100-grains weight 32.68g, area unit yield 9.202 

Mg.ha-1, and biological yield 19.500 Mg.ha-1, whereas the plats treated by spraying 

200 mg.L-1 of Glutathione gave the highest averages of the traits, number of grains per 

a row and number of grains per an ear 44.82 grains.row-1and 809.ear-1 respectively, 

and the spray treatment 0 mg.L-1 gave the lowest averages of the most studied traits. 

We can conclusion from this study, it can be foliar spraying maize plants 5018 variety 

with 300 mg L-1 concentration from glutathione, because it improved from yield traits 

and its components. 
 

Keywords: Glutathion, Cultivars, Zea maize, Yield and its component. 

 المقدمة

تواجه زراعة الذرة الصفراء في العراق انخفاضا كبيرا في المساحة المزروعة وقلة معدل اإلنتاج قياسا باإلنتاج 
العالمي اذ إن الهدف الرئيس من زراعة محصول الذرة الصفراء هو حاصل الحبوب الذي يتأثر بالبيئة ويعد 

mailto:najat.Zeboon@coagri.Uobaghdad.edu.iq


 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2021 2,العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

209 

 

ن مجموعة من مكونات الحاصل األساسية والثانوية المحكومة وراثيا لذلك فهو في المحصلة النهائية للتداخل ما بي
وإن فهم سلوك وأداء كل صنف واستجابته لعوامل  .(19أمس الحاجة لتكثيف الجهود العلمية في سبيل تحسينه )

عدة أسباب  الىالنمو والممارسات الحقلية يعد من األمور المهمة لزيادة اإلنتاج ويعزى سبب انخفاض االنتاج 
منها عدم اتباع الممارسات الزراعية والحقلية الحديثة ومنها استخدام المواد االمنة والصديقة للبيئة حيث بدأ العالم 
مؤخرا في االتجاه نحو استخدام هذه المواد بسبب المشاكل الكبيرة الناتجة عن االستخدام المفرط لألسمدة 

 حماضستخدام الَكلوتاثيون وهو عبارة عن ببتيد ثالثي يتكون من ثالثة أومن هذه المواد اآلمنة ا الكيمياوية.
وهو مضاد اكسدة قوي مسؤول عن التوازنات بين االكسدة ومضادات الكلوتاميك والسستئين والكاليسين( أمينية )

فضال  والبروتينات DNAاالكسدة ويحمي من الجذور الحرة وينظم العديد من وظائف الخلية مثل اصالح وتكوين 
والتي  Glutathione –ascorbateويعد المكون الرئيس في دورة  .(29عن تنظيمه عمل انزيمات النبات )

(. 25االكسدة ) إلجهاداتتخفض من بيروكسيد الهيدروجين ومن ثم المحافظة على الخاليا عند تعرضها 
يعمل على تجميع واستقبال اإلشارات كما  يض وانقسام الخاليا وتمايزهاوللكلوتاثيون دورًا مهما في عمليات األ

الضوئية ومقاومة الفلزات الثقيلة فضال عن مقاومته للمبيدات العشبية فانه يعمل بوصفه وسيلة دفاعية ضد 
حامض  إطالق يعمل على( 26المسببات المرضية وكذلك له دور في عملية تطور االزهار في النباتات )

وبالتالي زيادة معدل التمثيل الكاربوني وتراكم  الضوئي( الذي يحفز الصبغات المسؤولة عن البناء 32السالسليك )
 .(14و 4زيادة الحاصل ) دور مهم في( وللوظائف المهمة المذكورة انفا له 30المادة الجافة )

 المواد وطرائق العمل

في حقل كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة بغداد / الجادرية  2018أجريت تجربة حقلية في الموسم الخريفي 
حرثت أرض التجربة حراثتين  بهدف معرفة حاصل أربعة أصناف من الذرة الصفراء عند الرش بالَكلوتاثيون.

( وتم تسويتها Rotovaterمتعامدتين باستعمال المحراث المطرحي القالب ونعمت التربة بالمحراث الدوراني )
، اشتملت الوحدة م3× م 3 وبأبعادوحدة تجريبية لكل مكرر  16دالن وقسمت الى ثالثة مكررات وبواقع بالمع

سم  25سم وبين نبات واخر 75، المسافة بين خط واخر م 3التجريبية الواحدة على خمسة خطوط بطول 
، نفذت التجربة بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة 1-نبات هـ 53333للحصول على كثافة نباتية مقدارها 

RCBD أصناف تركيبية من  وبترتيب التجارب العاملية، تضمنت التجربة عاملين تضمن العامل األول أربعة
 100و 0 ، أما العامل الثاني تضمن أربعة تراكيز من الَكلوتاثيون المهاو  5018و 3وبغداد 1فجر الذرة الصفراء

 من النباتات( 75%)أوراق  6 تم رش الَكلوتاثيون على مرحلتين، األولى في مرحلة ،1-ترملغم ل 300و 200و
، بعد ستة اسابيع من البزوغمن النباتات(  75%ورقة ) 12بعد ثالثة اسابيع من البزوغ والثانية في مرحلة 

بواسطة المرشة اجريت عملية الرش في وقت المساء قبل غروب الشمس وعلى األجزاء الخضرية للنبات 
الضاغطة حتى البلل التام مع إضافة مادة ناشرة )سائل جلي الصحون( لتقليل الشد السطحي للماء، وكإجراء 

في قلب  مادة فعالة(10%وقائي تم مكافحة حشرة حفار ساق الذرة بوضع القليل من مبيد الديازينون الحبيبي )
، أضيف سماد 2018/7/27أرض التجربة بتاريخ  ، زرعتاوراق 6في مرحلة  1-كغم هـ 6وبمقدار  النبات
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 بعدعلى دفعتين األولى بعد عشرين يوما من البزوغ والدفعة الثانية  1-كغم هـ 400( بمعدل N%46اليوريا )
 .مة المحصول كلما دعت الحاجة لذلك(، وأجريت عمليات خد36مرور شهر من الدفعة االولى )

عدد العرانيص  وتم حساب 2018/11/22عند وصول النباتات الى مرحلة النضج التام تم حصادها بتاريخ 
حسب متوسط خمسة نباتات أخذت عشوائيا من كل وحدة تجريبية. طول العرنوص  :(1-بالنبات )عرنوص نبات

ت من كل وحدة تم حساب متوسط طول العرنوص لخمسة عرانيص رئيسة مأخوذة من خمسة نباتا )سم(: الرئيس
حسب من متوسط خمسة عرانيص  :(1-عدد الصفوف بالعرنوص الرئيس )صف عرنوص .تجريبية عند الحصاد

تم حساب عدد  (:1-عدد الحبوب في الصف الواحد )حبة صف رئيسة أخذت عشوائيا من كل وحدة تجريبية.
عدد الحبوب في  حبوب بالصف الواحد للعرنوص الرئيس لخمسة نباتات أخذت عشوائيا من كل وحدة تجريبية.ال

حسب من حاصل ضرب عدد الصفوف بالعرنوص في عدد الحبوب  :(1-العرنوص الرئيس )حبة عرنوص
نباتات  بعد تفريط حبوب العرانيص لخمسة :حبة )غم( 100وزن  بالصف لكل عرنوص رئيس ولخمسة نباتات.

حاصل وحدة المساحة . حبة ووزنت باستعمال ميزان حساس 100عشوائيا من كل وحدة تجريبية عدت  مأخوذة
تم تُقدير حاصل الحبوب في وحدة المساحة من حصاد خمسة نباتات لكل وحدة تجريبية  :(1-)ميكا غرام هـ

الحاصل البايولوجي )ميكاغرام  وُأسُتخرج متوسط حاصلها وُضِرَب في الكثافة النباتية بعد تحويله الى ميكاغرام.
الى ميكاغرام وضرب بعد حساب متوسط الوزن الجاف لخمسة نباتات من كل وحدة تجريبية حول الوزن  :(1-هـ

وتم حسابه من قسمة وزن الحبوب  دليل الحصاد )%(: (.14في الكثافة النباتية واستخرج الحاصل البايولوجي )
 Genstat(. حللت البيانات احصائيا باستخدام البرنامج االحصائي14) 100×على الوزن الجاف للنبات 

version (8) ( وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اقل فرق معنويL.S.D تحت مستوى احتمال )%5 
(34.) 

 والمناقشة النتائج

 تتأثرتعد صفة عدد العرانيص من المكونات الرئيسة لحاصل الذرة الصفراء وهي صفة مالزمة للصنف لكنها 
تتأثر الصفة لم  ذلكوعلى الرغم من  ،(17ببعض عوامل النمو وهي تؤثر بصورة مباشرة في حاصل النبات )

هذه الصفة معنويا بتراكيز  تأثرت، بينما (1)جدول وبين تراكيز الرش  االصناف التداخل بينوكذلك  باألصناف
على متوسط لهذه الصفة أ  لوتاثيون من الكَ  1-ملغم لتر 300ذ أعطت النباتات المعاملة بتركيز إ لوتاثيون لكَ باالرش 

 1-عرنوص نبات 1.500بلغت   1-ملغم لتر 0ما اقل متوسط سجل عند التركيز أ 1-عرنوص نبات 1.800بلغ 
قد يعود السبب في ذلك الى دور ، معنويا فيما بينها 1-ملغم لتر 300و 200و 100ولم تختلف التراكيز 

ط االنزيمات وتنشي DNAلوتاثيون في مسارات التمثيل الحيوي للعديد من المركبات ومنها البروتين والكَ 
تقييده للجذور الحرة وهو بذلك يحمي اغشية النبات  عن طريق لألكسدةوالهرمونات فضال عن كونه مركبا مضادا 

المحافظة على حالة االكسدة والذي يدعم عن طريق النبات  حمايةوزيادة تماسكها نتيجة عمليات االكسدة بمعنى 
وعند  في األوراق 2O2Hوالذي يرافقها انخفاض في تركيز  SODلوتاثيون وزيادة فعالية ذلك زيادة تركيز الكَ 

البيانات المساحة الورقية وزيادة معدل نمو النبات عند التركيز نفسه ) زيادةفي التركيز نفسه وهذا بالنتيجة انعكس 
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ب وهذه الزيادة في الصفات المذكورة أدت الى زيادة المتمثالت الناتجة وانتقالها الى المص (غير ظاهرة
على محصول  (16)على محصول الحنطة و (33و 15)في تطورها، هذه النتائج تتفق مع اسهمت )العرانيص( و 

 الماش.
 .(1-لوتاثيون والتداخل بينهما في عدد العرانيص )عرنوص نباتوتراكيز رش الك   األصنافتأثير  1 جدول

 2تتجلى أهمية طول العرنوص بعدد حبوب الصف وعدد حبوب العرنوص ، تشير البيانات الموضحة في جدول 
بين العاملين في الى وجود فروق معنوية بتأثير األصناف وتراكيز رش الَكلوتاثيون وعدم وجود تداخل معنوي 

ول عرانيص وبمتوسط بلغ بعد ان سجلت نباتاتها أط 5018 ، اذ تفوقت نباتات الصنفصفة طول العرنوص
والمها   1سم عن الصنف فجر 1.86و 1.06وبفارق بلغ  3سم ومن دون فارق معنوي مع الصنف بغداد 20.79

ويعزى سبب االختالف المعنوي بين األصناف في هذه الصفة العتماد طول العرنوص في الذرة الصفراء على 
( جاءت هذه النتائج متماشية 35ظروف النمو في المدة األولى من حياة النبات فضال عن تأثير المادة الوراثية )

وا الى وجود فروقات معنوية بين األصناف في صفة طول العرنوص. الذين أشار  (21و 15)مع ما توصل اليه 
  300وازداد طول العرنوص زيادة طردية بزيادة تراكيز رش الَكلوتاثيون ووصل اقصى متوسط له عند التركيز 

ولم يتأثر معنويا مع التركيز  1-ملغم لتر 100و 0سم عن التركيز  1.1و 1.94وبفارق معنوي بلغ  1-ملغم لتر
، يعد طول العرنوص من مكونات الحاصل الثانوية لمحصول الذرة الصفراء ويعتمد على 1-ملغم لتر 200

ظروف النمو في المدة األولى من حياة النبات وأحد هذه الظروف هي التجهيز بالمواد التي تحفز انقسام 
لحيوية الجارية في النبات واستطالة الخاليا وتمايزها فضال عن حمايته من عمليات االكسدة نتيجة العمليات ا

( ال سيما أن هذه المادة 29) لألنزيماتوتنشيطه  DNAودخولها في عملية تصنيع البروتين وإعادة اصالح ال 
ورقة  12أوراق حقيقية أي في المراحل األولى لنمو النبات وكذلك في مرحلة  6)الَكلوتاثيون( رشت في مرحلة 

وتزامنت هذه  10وزيادة محتوى الكلوروفيل جدول  8لمساحة الورقية جدول ربما عزز ذلك في نمو النبات )زيادة ا
)البيانات  2O2Hوزيادة نسبة الَكلوتاثيون وانخفاض واضح في تركيز  SODالزيادة مع الزيادة في فعالية انزيم 

غير ظاهرة( لربما أدى ذلك الى زيادة كفاءة عملية التمثيل الكاربوني ونواتج هذه العملية والتي انتقلت الى 
اذ تحصل على زيادة معنوية  (15)العرانيص لتسهم في زيادة هذا المكون )طول العرنوص( هذه النتائج تتفق مع 

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر  األصناف
 المتوسط 300 200  100  0

 01.642 1.6000 01.767 1.7330 1.4670 1فجر 
 1.7000 1.8000 1.9330 1.6670 1.4000 3بغداد 

5018  1.6670 1.9330 1.6670 1.8670 1.7830 
 1.7500 1.9330 1.8000 1.8000 1.4670 المها 

 N.S N.S م ف. أ.
  01.800 1.7920  1.783 0 1.5000 المتوسط

 0.2018 م .أ. ف
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أي فروقات معنوية بين تراكيز  (1)لوتاثيون في حين لم يسجل في طول السنبلة لنبات الحنطة عند معاملته بالكَ 
 رش الَكلوتاثيون في صفة طول السنبلة لنبات الحنطة.

 .لوتاثيون والتداخل بينهما في طول العرنوص بالنبات )سم(وتراكيز رش الك   األصنافتأثير  2جدول 

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر 

 المتوسط 300 200 100 0 األصناف

 19.730 20.270 020.17 19.570 18.930 1فجر 

 20.130 21.070 20.000 19.970 19.500 3بغداد 

5018 18.670 20.230 21.870 22.400 20.790 

 18.930 19.400 19.090 18.970 18.270 المها

 N.S 1.032 م ف. أ.

  020.78 20.280 019.68 18.840 المتوسط

 1.032 . ف .مأ

شير ت، اثي أوال وبالظروف البيئية ثانيابالتركيب الور  العرنوص( ويتأثر)يتحدد هذا المكون عندما يتحدد حجمه   
لوتاثيون في عدد الصفوف بالعرنوص وتراكيز رش الكَ  لألصنافمعنوي  تأثيرالى وجود  3البيانات في جدول 

على متوسط أ بامتالكه  5018ذ تفوق الصنف إ التداخل بينهما في هذه الصفة.التأثير معنوي في بينما لم يكن 
 والتي بلغت والمها 3 وبغداد 1على األصناف فجر متفوقا 1-صف عرنوص 18.433لهذه الصفة بلغ 

ن هذه أبالتتابع ربما يعود السبب في ذلك الى  1-صف عرنوص 17.317، 17.067، 16.717 متوسطاتها
 اذ توصلوا الى وجود فروق  23و 8توصل اليه  النتائج تتفق مع ماوهذه ة من الصفات ذات التوريث العالي الصف

ويوضح الجدول نفسه اختالف التراكيز معنويا فيما  .معنوية بين األصناف في صفة عدد الصفوف بالعرنوص
صفوف على متوسط لعدد الأ  بإعطائها 1-ملغم لتر 300بينها في هذه الصفة اذ تفوقت النباتات المعاملة بالتركيز 

والتي أعطت  1-ملغم لتر 200و 100و 0متفوقا على التراكيز 1-صف عرنوص 19.317لعرنوص بلغ با
الرغم على نه إيعود السبب في ذلك الى ربما و  1-صف عرنوص 18.067 ،16.517 ،15.633المتوسطات 

لة ن قلة المواد المتمثلة تؤثر سلبا فيها نتيجة فشل تطور زهيرات كامأال إن هذه الصفة ذات توريث عاٍل أمن 
معظم صفات ( قد سجل زيادة في 1-ملغم لتر 300)( وان التركيز 18او اكثر في العرنوص )الواحد لصف ل

سدة نفسه وزيادة مضاد االك لألكسدةنتيجة زيادة فعالية االنزيمات المضادة ومنها المساحة الورقية النمو المدروسة 
رقية قد وربما هذه الزيادة في المساحة الو  (البيانات غير ظاهرةوانخفاض الجذور الحرة المؤكسدة )) )الَكلوتاثيون 

الذي انعكس بدوره على زيادة وتحسين مكونات الحاصل و  ساهمت في زيادة كفاءة عملية التمثيل الكاربوني
  وتطور الزهيرات.
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 .(1-عرنوص لوتاثيون والتداخل بينهما في عدد الصفوف بالعرنوص )صفوتراكيز رش الك   األصناف تأثير 3جدول 

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر 
 المتوسط 300 200  100  0 األصناف

 16.7170 18.2000 17.4670 15.8000 15.4000 1فجر 
 17.0670 18.7330 17.5330 16.2670 15.7330 3بغداد 

5018  15.9330 17.6670 19.2000 20.9330 18.4330 
 17.3170 19.4000 18.0670 16.3330 15.4670 المها 

 N.S 0.5590 م ف. أ.
  19.3170 18.0670 16.5170 15.6330 المتوسط

 0.5590 ف .م أ.
لوتاثيون في صفة عدد الحبوب وتراكيز رش الكَ  لألصنافمعنوي  تأثيرالى وجود  4تشير البيانات في جدول 
 الصفة.معنوي في هذه  تأثيربالصف ولم يكن للتداخل 

دون فرق  1-حبة صف 42.23بلغ  بتسجيل اعلى عدد حبوب في العرنوص حيث  5018ذ تفوق الصنف إ
بالتتابع ولم تختلف  1-حبة صف 41.0و 41.23 يهمامتوسط بلغ نواللذا 1وفجر 3بغداد الصنفينمعنوي مع 

في هذه الصفة  5018وقد يعود السبب في تفوق الصنف ، والمها معنويا فيما بينها 3 وبغداد 1األصناف فجر
اذ تتحدد عدد البويضات لكل صف بعد تحديد عدد الصفوف بالعرنوص ( 3)جدول الى تفوقه في عدد الصفوف 

حد عوامل تطور هذه البويضات الى حبوب أن إ( و 17والتي تتحول الى حبوب ناضجة بعد التلقيح واالخصاب )
م و لأالكافي بالمتمثالت من المصدر والناتجة من زيادة معظم صفات النمو عند الصنف نفسه التجهيز هي 

الذين توصلوا الى وجود  (21و 10) اليه توصل ، وهذه النتائج تتفق مع مايختلف معنويا عن الصنف المتفوق 
الذين لم يجدوا أي فروق  (3)فروق معنوية بين األصناف في صفة عدد الحبوب بالصف بينما اختلف مع 

 معنوية بين األصناف لهذه الصفة. ويوضح الجدول نفسه اختالف التراكيز معنويا فيما بينها في هذه الصفة اذ
 44.82على متوسط لعدد الحبوب بالصف بلغ أ  بإعطائها 1-رملغم لت 200تفوقت النباتات المعاملة بالتركيز 

 1-ملغم لتر 300و 100و 0 % مقارنة بالتراكيز 19.61و 4.89و 14.83وبنسبة زيادة بلغت  1-حبة صف
ل لوتاثيون في زيادة النمو الخضري والذي انعكس في زيادة نواتج التمثيدور الكَ وقد يعود السبب في ذلك الى 

 200ز ولربما ان التركي انتقال هذه النواتج الى المصبات )عدد الحبوب( وبالتالي زيادة عددها الكاربوني ومن ثم
 .هذه الزيادة إلحداثكان كافيا   1-ملغم لتر
 .(1-صف  )حبةلوتاثيون والتداخل بينهما في عدد الحبوب بالصف وتراكيز رش الك   األصناف تأثير 4 جدول

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر  
 المتوسط 300 200  100  0 األصناف

 041.02 39.400 043.80 41.530 39.330 1فجر 
 41.230 36.270 45.530 42.730 40.400 3بغداد 

5018  39.600 46.130 46.270 36.930 42.230 
 39.570 37.270 43.670 40.530 36.800 المها 

 N.S 1.738 م ف. أ.
  037.47 44.820 042.73 39.030 المتوسط

 1.738 ف .م أ.
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لوتاثيون في صفة عدد الحبوب وتراكيز رش الكَ  لألصنافمعنوي  تأثيرالى وجود  5تشير البيانات في جدول 
 وأعطى 5018تفوق الصنف  إذمعنوي في هذه الصفة.  تأثيربالعرنوص بينما لم يكن للتداخل بين العاملين 

 13.09%و 10.53%و 13.06%وبنسبة زيادة بلغت  1-حبة عرنوص775.6على متوسط لهذه الصفة بلغ أ 
حبة  685.8، 701.7، 686.0بالتتابع والتي أعطت متوسطات بلغت المها و  3 بغدادو  1فجر باألصنافمقارنة 

( 3ن زيادة عدد الحبوب بالعرنوص لربما جاءت نتيجة زيادة عدد الصفوف بالعرنوص )جدول ، إ1-عرنوص
، وهذه النتائج تتفق انعكس في زيادة عدد حبوب عرنوصه للصنف نفسه مما( 4وعدد الحبوب بالصف )جدول 

صناف في صفة عدد الحبوب اذ توصلوا الى وجود فروق معنوية بين األ (11و 8) اليه لما توصمع 
لوتاثيون في هذه الصفة اذ تفوقت تراكيز رش الكَ  المعنوي بين ختالفاالويوضح الجدول نفسه  .بالعرنوص

حبة  809.1على متوسط لعدد الحبوب بالعرنوص بلغ أ  بإعطائها 1-ملغم لتر 200النباتات المعاملة بالتركيز 
 14.44%و 32.46%وبنسبة زيادة بلغت  1-ملغم لتر 300و 100و 0متفوقا على التراكيز  1-عرنوص

بالتتابع وقد يعود السبب في  1-حبة عرنوص 722.2، 707.0، 610.8والتي أعطت المتوسطات  12.03%و
( ولدور 4في هذه الصفة الى تفوقه في صفة عدد الحبوب بالصف )جدول  1-ملغم لتر 200تفوق التركيز 

 حمايتها من وفضال عنفي انقسام الخاليا وتمايزها  وتأثيرهم في مراحل نمو وتطور البذور مهلوتاثيون الالكَ 
 وتاثيون المهم في انبات حبوب اللقاح ونمو أنابيب اللقاح إذ تتطلب هذه العملية وجود الَكلودوره عمليات االكسدة 

في زيادة عدد حبوب سنبلة الحنطة عند معاملتها  (35و 18)توصل اليه  . تتفق هذه النتائج مع ما(38)
 لوتاثيون.بالكَ 

 .(1-حبة عرنوصبوب بالعرنوص )عدد الحلوتاثيون والتداخل بينهما في وتراكيز رش الك   األصناف تأثير 5 جدول

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر  
 المتوسط 300 200 100  0 األصناف

 686.00 717.00 765.20 656.30 605.70 1فجر 
 701.70 678.70 798.10 694.50 635.60 3بغداد 

5018  632.10 815.30 884.10 770.80 775.60 
 685.80 722.50 789.00 661.90 569.70 المها 

 N.S 32.90 م ف. أ.
  722.20 809.10 707.00 610.80 المتوسط

 32.90 م .أ. ف

بدرجة معينة بمدخالت النمو  تتأثر أصاًل بطبيعة الصنف مع ذلك فهي اً توريث عال مرتبط ايعد وزن الحبة ذ  
لم يكن للتداخل و لوتاثيون وتراكيز رش الكَ  لألصنافمعنوي  تأثيرالى وجود  6، تشير البيانات في جدول للصنف

حبة  100 ـقل وزن لثا بإعطاء 3 ذ تفوق الصنف بغدادإ، حبة 100معنوي في صفة وزن  تأثيربين العاملين 
، 30.77 يهمامتوسط بلغ نواللذامها الو  5018 الصنفينمع ان يختلف معنويا غم دون  31.44بمتوسط بلغ 

و الى كونها صفة مالزمة أالتعويض  أنتيجة مبد 3غم بالتتابع قد يعود السبب في تفوق الصنف بغداد 30.44
معنويا فيما بينها ربما الى عدم  3والمها وبغداد 5018للصنف وراثيا وقد يكون سبب عدم اختالف األصناف 

أي قدرة الملىء كون معدل  (ير ظاهرةالبيانات غاختالفها في المدة من التزهير االنثوي الى النضج الفسيولوجي )
ذ توصلوا الى وجود إ (19و 5) اليه لما توص،وهذه النتائج تتفق مع بمدة او معدل ملىء الحبة  يتأثروزن الحبة 

لوتاثيون . ويوضح الجدول نفسه الى اختالف تراكيز رش الكَ حبة100 فروق معنوية بين األصناف في صفة وزن 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2021 2,العدد  19ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

215 

 

 100على وزن أ  بإعطائها 1-ملغم لتر 300ذ تفوقت النباتات المعاملة بالتركيز إمعنويا فيما بينها في هذه الصفة 
التي أعطت المتوسطات  1-ملغم لتر 200 ،100 ،0غم متفوقا على التراكيز األخرى  32.68حبة وبمتوسط بلغ 

الحبة يعتمد على كفاءة المصدر  امتالءن معدل إغم بالتتابع قد يعود السبب الى  31.60 ،30.55 ، 27.63
وقوة المصب والعالقة بينهما وتعتمد األولى على مساحة األوراق ومدة بقائها خضراء ومعدل التمثيل الكاربوني 

طول كبر عدد عرانيص و أما قوة المصب فتتمثل بمقدرته على سحب اكبر قدر من المواد االيضية وإعطاء أ
أدى الى تحسين عملية   1-ملغم لتر 300لوتاثيون وبتركيز ن رش الكَ إ( و 28حبوب )ال وزن العرنوص وعدد و 

زيادة المساحة الورقية وزيادة المحتوى  عن طريقالتمثيل الكاربوني والتخليق الحيوي للكلوروفيل وعمليات االيض 
دور  فضال عن( 22)( الذي ينعكس على زيادة مكونات الحاصل البيانات غير ظاهرةالكلي للكلوروفيل )

لوتاثيون في تطور البذور وعملية االنقسام التي تحدث للخاليا المسؤولة عن تكون البذور وحماية هذه الخاليا الكَ 
( واألخير 34تطور عملية التزهير وتكوين حامض السالسليك ) لوتاثيون على( كما يعمل الكَ 13)من االكسدة 
المصب  الىلنبات وتنظيم عملية نقلها وتوزيعها من المصدر  في زيادة المادة الجافة في امهماً يؤدي دورا 
 الحمص والحنطةن معاملة محصولي أذ توصلوا الى إ( 15و 2). تتفق هذه النتائج مع (27)البذور( )

 .حبة 100لوتاثيون أدى الى زيادة في وزن بالكَ 
 .()غمحبة 100 لوتاثيون والتداخل بينهما في وزن وتراكيز رش الك   األصناف تأثير 6جدول 

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر 
 المتوسط 300 200  100  0 األصناف

 29.810 32.330 31.910 29.440 26.260 1فجر 
 31.440 33.360 33.030 31.970 27.410 3بغداد 

5018  28.830 29.940 31.000 33.310 30.770 
 30.440 31.720 31.160 30.860 28.030 المها 

 N.S 1.102 م ف. أ.
  32.680 31.600 30.550 27.630 المتوسط

 1.102 ف .م أ.

 لوتاثيون فضال عن التداخل مافيما بينها وتراكيز رش الكَ  لألصنافوجود اختالفات معنوية  الى 7 أشار جدول
 1-ميكاغرام هـ 9.1330وبمتوسط بلغ  5018بين العاملين في صفة حاصل الحبوب الكلي. اذ تفوق الصنف 

 9.0150و 8.7960 متوسطاتها بلغتالتي و مها الو  3 وبغداد 1األصناف فجربذلك على بقية متفوقا 
تيجة ن زيادة الحاصل الكلي هي ن. إواختلفت هذه األصناف معنويا فيما بينها. بالتتابع 1-ميكا غرام هـ 8.1110و

قد ازدادت مثل  5018صنف لن معظم مكونات الحاصل أو )الرئيسة والثانوية( طبيعية لزيادة مكونات الحاصل 
( مقارنة مع 5، 4، 3عدد الحبوب بالعرنوص )جدول وف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف و صفة عدد الصف

باختالف األصناف فيما بينها معنويا في صفة  (31و 7)تتفق هذه النتائج مع ما توصل اليه ، األصناف األخرى 
 الحاصل الكلي للحبوب.

أعطت معاملة بينما  1-ميكا غرام ه 9.2590على متوسط لهذه الصفة بلغ أ   1-ملغم لتر 300وحقق التركيز 
ن النباتات الى أربما يعود السبب في ذلك  1-ميكا غرام هـ 8.2600اقل متوسط لهذه الصفة بلغ   المقارنة

طول العرنوص وعدد و  العرانيص عددصفة على المتوسطات في صفات الحاصل كأ لوتاثيون أعطت المعاملة بالكَ 
 5، 4، 3، 2 ،1حبة )جدول 100الصفوف بالعرنوص وعدد الحبوب بالصف وعدد الحبوب بالعرنوص ووزن 
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لوتاثيون ن معاملة الحنطة والباقالء بالكَ أالى  االذين اشارو  )37و (33اليه ، تتفق هذه النتائج مع ما توصل (6و
ما بالنسبة للتداخل بين األصناف وتراكيز رش أأدت الى تسجيل زيادة معنوية في صفة حاصل الحبوب الكلي. 

ازداد متوسط الصفة طرديا مع  حيثسلوكا متشابها  والمها 5018و 3 لوتاثيون فقد سلكت األصناف بغدادالكَ 
حاصل الحبوب عند التركيز في ض اانخف 1الصنف فجر في حين سجل 1-ملغم لتر 300زيادة تركيز الرش الى 

 على الرغمو  1-ملغم لتر 300بزيادة التركيز الى معنويا اال انه انخفاض غير معنوي ثم ازداد  1-ملغم لتر 200
ن نسبة الزيادة في حاصل أال إوالمها فيما بينها في هذه الصفة  5018و 3من تشابه سلوك األصناف بغداد

 15.86%و 11.63و 9.31وبلغت  لألصنافقد اختلفت  1-ملغم لتر 300ة التركيز الى الحبوب عند زياد
مقارنة مع  6.86%بلغت  1-ملغم لتر 300والتركيز  1بالتتابع بينما اقل نسبة زيادة كانت عند الصنف فجر

 .لوتاثيون معاملة عدم الرش بالكَ 
 .(1-م هـ)ميكاغرا بينهما في حاصل وحدة المساحةلوتاثيون والتداخل وتراكيز رش الك   األصنافتأثير  7 جدول

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر 
 المتوسط 300 200  100  0 األصناف

 8.7960 9.0410 8.8370 8.8450 8.4600 1فجر 
 9.0150 9.4320 9.2420 8.8320 8.5530 3بغداد 

5018  8.5140 8.9680 9.4120 9.6350 9.1330 
 8.1110 8.9270 8.3090 7.6970 7.5110 المها 

 0.1015 0.2030 م ف. أ.
  9.2590 8.9500 8.5860 8.2600 المتوسط

 0.1015 . ف .مأ

وع الجذري وهو ناتج عملية البناء والهدم المرتبطة مدون المجمن النباتية  لألعضاءهو الوزن الجاف الكلي 
الى  8، أشار جدول لنمو األخرى موسم النمو وعوامل ابمعدل التمثيل الكاربوني ويعتمد على معدل النمو وطول 

ي فالتداخل بين عوامل الدراسة  فضال عنلوتاثيون فيما بينها وتراكيز رش الكَ  لألصنافوجود اختالفات معنوية 
مقداره  البايولوجي على متوسط للحاصلأ  5018الصنف  نباتاتإذ أعطت . البايولوجيصفة الحاصل 

ميكاغرام  18.3170 بلغ اً عطى متوسطأ الذي  3ولم يختلف معنويا عن الصنف بغداد 1-ميكاغرام هـ 18.4640
 16.8900وسجال اقل متوسط لهذه الصفة بلغ فيما بينهما معنويا  1ن المها وفجرالم يختلف الصنفو  1-هـ
لناتج في الوزن الجاف للنبات وا 5018بالتتابع .قد يعود السبب الى تفوق الصنف  1-ميكاغرام هـ 17.4060و

صفات النمو المدروسة عند هذا الصنف ( بشكل اكثر من زيادة من زيادة الحاصل ومكوناته )الرئيسة والثانوية
صفة الحاصل  اختالفات معنوية بين األصناف في بوجود (11و 7)هذه النتائج مشابهة لما توصل اليه  جاءت 

 .    بايولوجيال
  19.622على متوسط لهذه الصفة بلغ أ  لوتاثيون من الكَ  1-ملغم لتر 300بتركيز  تأعطت النباتات التي رش

 16.76و 17.69زيادة بلغت  ةوبنسب 1-ملغم لتر 200، 100، 0 زيالتراك بذلك على باقيمتفوقا  1-ميكاغرام هـ
ولم  1-ميكاغرام هـ 16.672اقل متوسط لهذه الصفة بلغ النباتات غير المرشوشة  تعطأ بالتتابع بينما  9.13%و
في  1-ملغم لتر 300قد يعود السبب في ذلك الى تفوق التركيز  1-ملغم لتر 100ختلف معنويا عن التركيز ت

وعدد الصفوف بالعرنوص  1صفات النمو وصفات الحاصل كالمساحة الورقية وعدد العرانيص جدول  بعض
اذ  (33)اليه  لما توص، وهذا 7جدول في وحدة المساحة وحاصل الحبوب  5 حبة جدول 100ووزن  3جدول 
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ما بالنسبة للتداخل بين األصناف وتراكيز أ لوتاثيون.لمحصول الحنطة عند معاملته بالكَ  البايولوجيازداد الحاصل 
بزيادة  البايولوجي متوسط الحاصل السلوك نفسه اتجاه صفة 5018و 3 وبغداد 1فقد سلكت األصناف فجرالرش 

 1-ملغم لتر 0دناها عند التركيز أو  1-ملغم لتر 300على المتوسطات عند التركيز أ  التداخل تركيز الرش وسجل

بينما بلغت  المقارنةعند مقارنتها مع  27.11% 5018وكانت نسبة الزيادة في هذه الصفة عند الصنف 
سلوكا مغايرا عن األصناف  مها البالتتابع في حين سلك صنف  18.77%و 16.04  3وبغداد  1فجر للصنفين

ثم ازداد زيادة معنوية عند   1-ملغم لتر 100البقية اذ انخفض متوسط الصفة انخفاضا معنويا عند التركيز 
 .1-ملغم لتر 300و 200التركيز 

 (1-ـه)ميكا غرام  بايولوجيلوتاثيون والتداخل بينهما في الحاصل الوتراكيز رش الك   األصنافتأثير  8 جدول
 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر  

 المتوسط 300 200  100  0 األصناف
 17.4060 19.1000 17.1980 16.8680 16.4590 1فجر 
 18.3170 19.9360 19.0310 17.5190 16.7840 3بغداد 

5018  16.8360 17.3220 18.2990 21.4010 18.4640 
 16.8900 18.0530 17.3860 15.5120 16.6080 المها 

 0.5282 1.0564 م ف. أ.
  19.6220 17.9790 16.8050 16.6720 المتوسط

 0.5282 . ف .مأ

عطى الصنف أ ذ إالى وجود فروق معنوية بين األصناف المدروسة في صفة دليل الحصاد  9جدول تشير النتائج 
 49.71 بلغ متوسطيهمالذان ال 3وبغداد 5018% ولم يختلف معنويا عن الصنفين 50.66متوسطا بلغ  1فجر

قد يعود السبب الى امتالك الصنف ، %48.15مها اقل متوسط بلغ ال% بالتتابع بينما سجل صنف 49.33و
كان اكثر كفاءة  1ن الصنف فجرأبمعنى  )8)جدول  5018و 3  اقل من األصناف بغداداً  حيويحاصالً  1فجر

على من انتقالها الى أجزاء أ في استغالل عوامل النمو المتاحة ومن ثم تحويل المادة الجافة الى حبوب بنسبة 
تتفق هذه  ،يؤدي ذلك الى زيادة دليل الحصاد النبات األخرى والتي تسهم في حاصل المادة الجافة الكلية مما

أشاروا الى وجود اختالفات معنوية بين األصناف المدروسة في صفة الذين  (24و 3)النتائج مع ما توصل اليه 
 ذ سجل التركيزإلوتاثيون كما أشار الجدول نفسه الى وجود اختالفات معنوية بين تراكيز رش الكَ ، دليل الحصاد

 ذيال 200 ق معنوي عن التركيزار ف من دون و  %51.19على متوسط لهذه الصفة بلغ أ   1-ملغم لتر 100
% وقد 47.30اقل متوسط لهذه الصفة بلغ  1-ملغم لتر 300% فيما اعطى التركيز 49.81 وسط بلغمت ىأعط

على حاصل حيوي مقارنة أ هو المتالك نباتاته  1-ملغم لتر 300يكون سبب انخفاض دليل الحصاد عند التركيز 
 . (8)جدول بالنباتات المعاملة بالتراكيز األخرى 

 1فجراذ سلك الصنفين ما بالنسبة للتداخل فقد أشار الجدول الى وجود اختالفات معنوية بين عوامل الدراسة أ
تبعه  1-ملغم لتر 100عند التركيز  ةغير معنوي زيادة ينمتوسط الصفة للصنف سلوكا متشابها حيث زاد 5018و

فقد ازداد متوسط  مها ال ما الصنفأ 1-ملغم لتر 300و 1-ملغم لتر 200 ينمعنوي عند التركيز انخفاض غير 
 200عند التركيز معنوي زيادة معنوية تبعه انخفاض  0مقارنة بالتركيز  1-ملغم لتر 100الصفة عند التركيز 

يل فقد تناسب دل 3ما بالنسبة للصنف بغدادأ، 1-ملغم لتر 300ند التركيز عمعنوية  ثم حصلت زيادة 1-ملغم لتر
ذ انخفضت الصفة انخفاضا غير معنوي مع كل زيادة في إلوتاثيون الحصاد عكسيا مع الزيادة في تركيز رش الكَ 

 لوتاثيون.تركيز رش الكَ 
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 .لوتاثيون والتداخل بينهما في دليل الحصادوتراكيز رش الك   األصناف تأثير 9 جدول

 (1-تراكيز الك لوتاثيون )ملغم لتر  
 المتوسط 300 200  100  0 األصناف

 50.660 47.350 51.400 52.450 51.430 1فجر 
 49.330 47.370 48.580 50.420 50.970 3بغداد 

5018  50.570 51.480 51.480 45.020 49.710 
 48.150 49.450 47.790 50.100 45.270 المها

 1.604 3.208 م ف. أ.
  47.300 49.810 51.190 49.560 المتوسط

 1.604 . ف .مأ
اعلى  إلعطائه 1-لترملغم  300بالكلوتاثيون وبتركيز  5018 رش نباتات الصنف بإمكانيةنستنتج من الدراسة 

 .حاصل لوحدة المساحة واعلى حاصل بايولوجي
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