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للتسمید[Sorghum bicolor (L.) Moench]استجابة صنفین من الذرة البیــــــــضاء

  البوتاسي والمسافة بین الخطوط

  

    *القادر عجاجحامد عبد  سامي نوري علي    . د.م.أ    اهللا بشیر حمد عبد. د.م.أ

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

                   4/12/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

فـي منطقـة ابـو 2008نفذت تجربة حقلیة في تربة مزیجة طینیة خالل العروتین الربیعیة والخریفیـة لعـام 

و 70و 0( لمعرفــة تــأثیر ثالثـة مســتویات مــن الســماد البوتاســي محافظـة االنبــار-فلـیس التابعــة لناحیــة الحبانیــة

فـــي صـــفات النمــــو )ســـم70و 60و 50( خــــر وثـــالث مســــافات زراعـــة بـــین خـــط وأ)هكتـــار/ Kكغـــم   140

المنشـقة-أسـتخدم ترتیـب األلـواح المنشـقة) . و رابـح إنقاذ( لصنفین من الذرة البیضاء الحبوب ومكوناتهوحاصل

  .وتلخصت النتائج بما یاتي , وبثالثة مكررات ) .R.C.B.D( وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

بوحــدة الحاصــل البــایلوجي وحاصــل الحبــوبوفــياألوراقنســبة البوتاســیوم فــي فــيلــم یختلــف الصــنفان معنویــاً .1

في المساحة الورقیة ودلیلهـا ، وتزهیر% 50، بینما اختلفا معنویا في المدة من الزراعة الى في العروتینالمساحة

  .ودلیل الحصادالرأسحبة وعدد الحبوب في 500ووزن 

التبكیــر فــي التزهیــر والــى زیــادة معنویــة فــي إلــىســم 70الــى 50لزراعــة مــن ادت زیــادة المســافة بــین خطــوط ا.2

500ووزن الــرأسالمسـاحة الورقیــة فــي العــروة الربیعیــة فقــط وفــي نسـبة البوتاســیوم فــي االوراق وعــدد الحبــوب فــي 

ل ســم  معنویــا فــي دلیــ50المســافة فــي العــروتین فــي حـین تفوقــت %) 30.28و 24.56( حبـة ودلیــل الحصــاد 

.ه بالتتابع\طن) 10.52و 7.19( المساحة الورقیة والحاصل البایلوجي وحاصل الحبوب في العروتین

زیادة مستوى البوتاسیوم المضاف الى التبكیر فـي التزهیـر وزیـادة معنویـة فـي جمیـع صـفات النمـو ومكونـات أدت.3

10.33و 6.88(دة المسـاحة معـدل لحاصـل الحبـوب بوحـأعلىه \Kكغم140المستوى أعطىالحاصل ، وقد 

  .في العروتین بالتتابع %)  31.11و 24.47( ولدلیل الحصاد ) ه\طن

.اثر التداخل الثالثي معنویا في المساحة الورقیة ودلیلها وعدد الحبوب في الراس في العروة الخریفیة فقط.4

وحـدة المسـاحة بتقلیـل المسـافة نستنتج من هذه الدراسة ان هناك امكانیة كبیرة في زیادة حاصل الحبوب ب

70X20(المســافة المعتمــدة حالیــا فــي الزراعــة العراقیــة عــنوخصوصــا ) ســم50X20(بــین خطــوط الزراعــة 

الـى اسـتغالل إضافةللعروتین الربیعیة والخریفیة بالتتابع، % 30.68و 25.92بلغت نسبة الزیادة عنها إذ) سم

  .الفرصة لنباتات االدغال بالنموإتاحةیاه الري فضال عن عدم وتقنین ماإلنتاجوعوامل لألرضأفضل

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

  تل من رسالة ماجستیر للباحث الثالثالبحث مس*
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Response of Two Sorghum Bicolor (L.) Cultivars to Potassium 
fertilizer and Distance Between Rows

B. H. Abdullah           S. N. Ali            H. A. Ajaj
College of Agriculture/ University of Al-Anbar

Abstract
        A field experiment was carried out  in clay loam soil  during spring and autumn 
seasons , 2008 to study three levels of K fertilizer ( 0 , 70  and 140 Kg / ha ) and three 
distances between raws ( 50 , 60 and 70 cm ) on growth and yield of two sorghum 
cultivars (Ankath and Rabih). A split–split plots design was used according to 
R.C.B.D. with three replicates. Cultivars was assigned as main plots and plant
distance as sup plots , while the sub–sub plots were K fertilizer levels.
      Results showed a significant difference between the two cultivars in a day from 
sowing to 50% of flowering , leaf area , leaf area index, 500 grains weight, grains no. 
head-1 and harvest index . increased rows distance from 50 to 70 cm caused
earliness  of flowering , increased leaf area at in monsoon, leaf K% , grain no. head-1 , 
500 grain weight and harvest index (24.56 , 30. 28%) for each season. 50 cm was 
superior in leaf area index , biological yield and grain yield(7.19 , 10.52 t.ha-1) for 
each season respectively. Increase of potassium level lead to be earlier flowering and 
significant increase in all agronomic and yield traits . The potassium level of 140 
kg.ha-1 gave the highest grain yield and harvest index of 6.88 and 10.32 t.ha-1 , and 
24.47 and 31.11%, for each season respectively. It could be
concluded that grain yield could be increased by using the distance that applied in 
Iraqi agronomy of 20 X 70 cm, where as, the increase about it 25.92 and30.68% , for 
each season respectively. Land, production, water management and reduced weeds 
growth , also could be used , if this distance properly applied. 

  المقدمة

, األهمیـةحصـول حبـوبي مـن حیـث خـامس م[Sorghum bicolor (L.) Moench]ُتعـد الـذرة البیضـاء 

المحصول الملوحة دون أن یؤثر هذاویتحمل. تشكل غذاءًا رئیسیًا في المناطق الجافة وشبة الجافة من العالم إذ

فــي بوحــدة المسـاحة مــن الحبـوب ان أنتاجیتـة َّ إالورغـم أهمیــة المحصـول ). 14(ذلـك كثیـرًا فــي حاصـله الحبــوبي 

أن التــدني فــي انتاجیــة هــذا المحصــول بوحــدة المســاحة ). 13( العــالمي باإلنتــاجنــة العــراق ال زالــت متدنیــة مقار 

  .الوسائل الممكنة لمعالجته كافةاستخداممنایتطلب

سـتغالل عوامـل البیئـة المختلفـة الالفعالةاالسالیبمن یعد اسلوب توزیع النباتات في وحدة المساحة ان  

مــن خــالل زیــادة المســاحة الخضــراء المعترضــة الشــعة الشــمس والمقترنــة ســاحة بوحــدة الماإلنتــاجا لزیــادة وتطویعهــ

عـدد مـن البـاحثین زیـادة فـي دلیـل المسـاحة دوقـد وجـ. بزیادة حاصل المادة الجافة ومن ثم زیـادة حاصـل الحبـوب 

یــادة الورقیــة والحاصــل البــایلوجي وحاصــل الحبــوب بوحــدة المســاحة مــع تقلیــل المســافة بــین خطــوط الزراعــة او ز 

انخفاضــا فــي عــدد الحبــوب فــي الــرأس وقیمــة دلیــل فــي حــین وجــد اخــرون . )23، 19، 2(الكثافــة النباتیــة 

  .)21، 11، 2(الحصاد مع تقلیل المسافة بین الخطوط او زیادة الكثافة النباتیة 

، اذ یعـد البوتاسـیوم كما تعد التغذیة المعدنیة والسـیما البوتاسـیوم مـن الوسـائل المهمـة لمعالجـة هـذا الـنقص

انزیمــا تســهم 60یقــوم بتنشــیط اكثــر مــن مــن العناصــر الغذائیــة الرئیســة والضــروریة لنمــو وانتاجیــة المحصــول ، اذ 

یحتاجــه النبــات النتــاج جزیئــة و فــي اتمــام العدیــد مــن الفعالیــات الحیویــة المهمــة فــي النبــات ویعمــل كمــنظم ازمــوزي 
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ي انتقـال السـكریات مـن فـما یسهم البوتاسیوم في عملیة التمثیل الضوئي و المهمة الیض النبات، ك) ATP(الطاقة

22(المصدر الى المصب ویؤدي دورا مهما في تكـوین البـروتین  ) 17(Kirkbyو Mengleأشـارو ) . 4 , 9 ,

Hera، ووجـد البوتاسـیومإضـافةزیادة في نسبة البوتاسیوم في األوراق ووزن الحبة مـع وجودالى)5(والعامري 

) 7(العبــادي ، كمــا وجــدحاصــل الحبــوبأن للبوتاســیوم تــأثیرًا معنویــًا فــي زیــادة ) 5(والعــامري ) 15(وآخــرون

الـى ان إضـافة البوتاسـیوم ) 6(العـاني اشـار .زیادة فـي قیمـة دلیـل الحصـاد مـع زیـادة مسـتویات السـماد البوتاسـي 

لبـایلوجي ونسـبة البوتاسـیوم فـي االوراق ومكونـات الحاصـل ادت الى زیادة معنویة في المسـاحة الورقیـة والحاصـل ا

  .وحاصل الحبوب بوحدة المساحة وقیمة دلیل الحصاد في كال العروتین

البـد وان یترافـق معـه اختبــار ) البوتاســیوم(ان اسـلوب توزیـع النباتـات فـي الحقــل واسـتخدام التغذیـة المعدنیـة 

ي قد تختلف في درجة استجابتها السلوب التوزیع او مستوى التسـمید لالصناف المستنبطة في الزراعة العراقیة والت

اختالفـــا معنویـــا بـــین ) 6(والعـــاني ) 2( وجـــد الـــراوي وفـــي هـــذا المجـــال. البوتاســـي والـــذي یـــنعكس علـــى انتاجیتهـــا

ي تزهیــر والمســاحة الورقیــة ودلیلهــا ونســبة البوتاســیوم فــ% 50أصــناف الــذرة البیضــاء فــي المــدة مــن الزراعــة الــى 

األوراق ومكونــات الحاصــل وحاصــل الحبــوب بوحــدة المســاحة، كمــا الحــظ آخــرون  اختالفــا معنویــا بــین األصــناف 

  .)18، 12، 1(في وزن الحبة وقیمة دلیل الحصاد

وبناءا على اهمیة ما تقدم طبقت دراسة حقلیة تضمنت زراعة صنفین من الذرة البیضـاء فـي ثـالث مسـافات       

ط بتــاثیر ثــالث مســتویات مــن الســماد البوتاســي بهــدف تحدیــد افضــل مســتوى للســماد البوتاســي بــین الخطــو ةللزراعــ

وافضل مسافة بـین الخطـوط مـع افضـل صـنف تعطـي افضـل حاصـل للـذرة البیضـاء ، وكـذلك دراسـة اثـر التـداخل 

  .بین عوامل الدراسة في الحاصل ومكوناته وبعض صفات النمو للمحصول 

  

  المواد وطرائق العمل

تموز مـن عـام 20ار والخریفیة زرعت بتاریخ إذ15الربیعیة تم زراعتها في , ذت تجربة حقلیة بعروتین ُنف

لدراســة تــأثیر ثالثــة مســتویات مـــن , فــي منطقــة تابعــة  لناحیــة الحبانیــة قضــاء الرمــادي محافظــة االنبــار 2008

سم 70و 60و 50لخطوط وهي هكتار وثالثة مسافات بین ا/ Kكغم 140و 70و 0السماد البوتاسي وهي 

و رابـح التـي تـم إنقـاذبین خط وأخر في صفات النمو وحاصل الحبـوب ومكوناتـه لصـنفین مـن الـذرة البیضـاء همـا 

–طبقت التجربة بنظام األلـواح المشـقة. أبو غریب / الحصول علیها من الهیئة العامة للبحوث الزراعیة التطبیقیة 

, وبثالثــة مكــررات ) R.C.B.D( وفــق تصــمیم القطاعــات العشـوائیة الكاملــة  )Split-Split plots( المنشـقة 

خصصــت األلـــواح ، وحــدة تجریبیــة ناتجــة عـــن التوافــق بــین عوامــل الدراســـة الثالثــة 18احتــوى كــل مكــرر علـــى 

ات لرئیســیه لصــنفي الــذرة البیضــاء وخصصــت األلــواح الثانویــة لمســافات الزراعــة واأللــواح تحــت الثانویــة لمســتویا

بأبعــاد) 2م12( بلغــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة ، )م1( الســماد البوتاســي والتــي فصــلت عــن بعضــها بمســافة 

خـط وحسـب المسـافة الزراعیـة ) 6–4( ما عدد الخطوط في الوحدة التجریبیة فقـد تـراوح بـین أ, ) م 3× م4( 

خـذت عینـات عشـوائیة مـن التربـة قبـل الزراعـة مـن ا.سـم20أما المسافة بین جـورة وأخـرى فكانـت , بین الخطوط 

  ) .1جدول( لمعرفة بعض خواصها الفیزیائیة والكیمیائیة سم 0-30العمق 

دفعة 1-هـ.Pكغم) 96( وبمعدل ) P% 20( سمدت ارض التجربة بسماد السوبر فوسفات الثالثي 

كغـم ) 200(كمصدر للنتـروجین وبمعــــدل) N% 46(استخدم سماد الیوریا . واحدة قبل الزراعة خلطًا مع التربة 

.N50(سـم و عنـد ) 30(ارتفـاع وصول النباتات الـىوعند,عند الزراعة،أضیف بثالث دفعات متساویة, 1-هـ
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). 41.5%K(K2SO4أضیف السماد البوتاسي عند الزراعة على شكل كبریتات البوتاســـــــــیوم ). 1(تزهیر % ) 

  .یوم من اإلنبات   15بذرات في كل جورة ثم خفت إلى نبات واحد بعد   4ویًا بمعدل  زرعت البذور ید

تزهیــر والمســاحة الورقیــة  % 50عــدد األیــام مــن الزراعــة الــى (بعــض صــفات النمــو والحاصــلتمــت دراســة    

500رأس و وزن / ودلیــل المســاحة الورقیــة  ونســبة البوتاســیوم فــي األوراق  والحاصــل البــایلوجي وعــدد الحبــوب 

حللـــت البیانـــات إحصـــائیا وفـــق طریقـــة تحلیـــل التبـــاین باســـتخدام برنـــامج ). ودلیـــل الحصـــادوحاصـــل الحبـــوبحبـــة

) L.S.D(وحسب تصمیم التجربة وقورنـت المتوسـطات الحسـابیة باسـتخدام طریقـة أقـل فـرق معنـوي) GenStat(الـ

  .ط البسیط بین الصفات وتم ایجاد قیم معامل االرتبا). 20(0.05بمستوى احتمالیة 

ائیة  ألرض التجربة قبل ألزراعه بعض الصفات الكیمیائیة والفیزی.1جدول 

  الوحدة  القیمة  الصفة
  PH7.62األس الھیدروجیني 

1-كغم. غمO.M13.63المادة العضویة 

1-كغم. غم208  كاربونات معادن ال

  1-كغم. م ملغ27  الجاھزالنتروجین
1-كغم. ملغم12  الفسفور الجاھز

1-كغم. ملغم 142  البوتاسیوم الجاھز

  
  االیونات الموجبة الذائبة

  

6.4  الكالسیوم
1-لتر. ملي مول شحنة  4.3  المغنسیوم

1.1  الصودیوم

  
  االیونات السالبة الذائبة

4.5  البیكاربونات
  

1-لتر. ملي مول شحنة    Nill  الكاربونات
  3.7  الكلوریدات

  
  مفصوالت التربة

  1-كغم. غم194  الرمل
  1-كغم. غم418  الغرین
  1-كغم. غم  388  الطین

  مزیجھ طینیة  النسجة
  

  النتائج والمناقشة

  تزهیر% 50عدد األیام من الزراعة إلى 

بلغـتتزهیـر% 50استغرقت مـدة أقـل مـن الزراعـة حتـى إنقاذأن نباتات الصنف ) 2( جدولتبین نتائج        

التــي نباتــات الصــنف رابــح واختلفــت معنویــا عــنیومــًا للعــروتین الربیعیــة والخریفیــة بالتتــابع 73.48و 80.40

أن سـبب هـذا االخـتالف یرجـع إلـى تبـاین الصـنفین .یومـًا بالتتـابع74.55و 83.33اطول بلغت  مدةاستغرقت 

الذي وجد أختالفًا معنویًا  )2(الراويا توصل الیه وهذا یتفق مع م, وراثیًا والذي أنعكس في اختالفها بهذه الصفة 

  .تزهیر% 50بین أصناف الذرة البیضاء في المدة من الزراعة إلى 

إذ . وجــود تــاثیر معنــوي لمســافات الزراعــة فــي هــذه الصــفة فــي العــروة الربیعیــة فقــط)2( جــدولیظهــر        

تزهیـر مـع زیـادة المسـافة بـین الخطـوط % 50راعـة إلـى ان هنـاك أنخفاضـًا معنویـًا فـي عـدد األیـام مـن الز یتضـح

80.50سم بین خط وأخر أقل مدة للوصول إلى هذه المرحلة بلغت 70حتى سجلت النباتات المزروعة بالمسافة 

سم بین الخطوط والتي استغرقت مدة 50یوم عن النباتات المزروعة بالمسافة 2.61یومًا وبأنخفاض  بلغ مقداره 

األیــام بتقلیــل المســافة بــین زیــادة معــدل عــددأن. یومــًا 83.11ل إلــى هــذه المرحلــة والتــي بلغــت أطــول  للوصــو 

خطوط الزراعة یرجـع إلـى قلـة الضـوء النافـذ خـالل الكسـاء الخضـري ممـا یـؤدي  إلـى زیـادة إنتـاج االوكسـین الـذي 

كما تؤدي تقلیل المسـافة النباتیـة إلـى ،یبطئ الحث على التزهیر وبالتالي زیادة المدة الالزمة للوصول إلى األزهار
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خفض درجة حرارة التربة وبالتالي تكون درجة الحـرارة المتجمعـة للتربـة اقـل ممـا هـو علیـه فـي المسـافات المتباعـدة 

  .)9(بین النباتات وهذا ینعكس أیضًا في زیادة هذه المدة 

ام مــن الزراعــة إلــى التزهیــر مــع زیــادة فــي عــدد األیــامعنویــاأن هنــاك أنخفاضــ) 2( جــدولكمــا یتضــح مــن      

) هــكتار / Kكغـم 140( وقد أستغرقت النباتات المسمدة بالمستوى العالي للبوتاسـیوم ،البوتاسیومإضافةمستوى 

یـوم بالتتـابع وأختلفـت معنویـًا عـن 73.11و 81.11أقل مدة للوصول إلى هذه المرحلة في كال العروتین بلغت 

والنباتـــات غیـــر المســـمدة التـــي یـــوم ) 73.94و 81.72( كتار  هــــ/Kكغـــم 70لمســـتوى النباتـــات المســـمدة با

یومـًا وللعـروتین الربیعیـة والخریفیـة 75.0و 82.78أستغرقت مدة أطول للوصـول إلـى هـذه المرحلـة والتـي بلغـت 

لفسـلجیة التـي تجـري فـي أنزیمـًا لهـا عالقـة مباشـرة بالعملیـات ا  60أن البوتاسـیوم یحفـز نشـاط أكثـر مـن . بالتتابع 

  .)9( النبات كما یؤثر في النمو عن طریق زیادة دلیل المساحة الورقیة 

  .لم یكن للتداخالت الثنائیة والثالثي تاثیر معنوي في هذه الصفة ولكال العروتین      

الزراعة تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في عدد األیام من .2جدول 

  2008تزهیر وللعروتین الربیعیة والخریفیة لعام % 50حتى 

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
بی

لر
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
  

  األصناف
    

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  70  0  الخطوط

  
  إنقاذ

5082.6780.6780.3381.22
6081.6780.6780.0080.77
70  80.0079.3378.3379.22

  
  رابح

5085.6785.0084.3385.00
6084.0083.0082.6783.22
7082.6781.6781.0081.77

  0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

81.4480.2279.5680.40  إنقاذ

  83.33  82.67  83.22  84.11  رابح

0.05n.s1.61م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 

  البوتاسي

5084.1782.83  82.3383.11
60  82.83  81.83  81.33  82.00  
70  81.33  80.50  79.67  80.50  

1.10  50  السماد البوتاسي× المسافة بین الخطوط 
  82.7881.7281.11  مستویات السماد البوتاسي 

    0.050.40م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( سي مستویات السماد البوتا
  140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

5075.0074.3373.3374.22
6074.0073.3372.3373.22
7074.0073.0072.0073.00

  
  رابح

5077.0075.0074.0075.33
6075.0074.0073.6774.22
70  75.00  74.0073.3374.11

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف           

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

73.5672.5673.48  74.33  إنقاذ

  74.55  73.67  74.33  75.67  رابح

0.05n.s  0.31م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                    

المسافة بین 
السماد × الخطوط 

  البوتاسي

5076.0074.6773.6774.77
60  74.50  73.67  73.00  73.72  
70  74.50  73.50  72.67  73.55  
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0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  75.0073.9473.11  مستویات السماد البوتاسي 

  0.050.49م        .ف.أ

  )نبات\2سم ( الورقیة المساحة 

تفـــوق نباتـــات الصـــنف رابـــح معنویـــًا فـــي العـــروة الربیعیـــة بـــأعلى معـــدل للمســـاحة الورقیـــة ) 3(جـــدولیبـــین 

نبـات / 2سـم3474.0الذي أعطى معدًال أقل لهذه الصفة بلغ إنقاذمقارنة بالصنف ) نبات / 2سم3608.30(

أن أخـتالف الصـنفین فـي هـذه الصـفة .إال أنـه لـم یكـن معنویـًا حصل في العروة الخریفیة قد كما ان هذا التفوق , 

یرجع إلى أختالفات وراثیة بینهما والتي تنعكس في اختالف أستجابتهما لعوامل البیئة المختلفـة ومـن ثـم األخـتالف 

ي وهذا یعن) 2جدول( فضًال عن أن الصنف رابح أستغرق فترة أطول في النمو الخضري . في المساحة الورقیة 

. مســاحة الورقیــةوأســتطالة خالیــا الورقــة فــي الصــنف رابــح والــذي أنعكــس فــي زیــادة الماألنقســأعطــاء فرصــة اكبــر 

وجـــود أختالفـــات معنویـــة فـــي معـــدل المســـاحة الورقیـــة بـــین أصـــناف الـــذرة ) 1(وفـــي هـــذا الســـیاق الحـــظ الـــدلیمي 

  .البیضاء

الربیعیة إلى زیادة في معدل المسـاحة الورقیـة حتـى بلـغ أدت زیادة المسافة بین خطوط الزراعة في العروة         

60معنویـًا عـن المسـافتینتواختلفـ) نبـات / 2سـم3662.60( سم بین خط وأخر 70أعلى معدل عند المسافة 

بلـغ أدنى معدل للصـفة) سم 50( األخیرة حیث أعطت المسافة, ختلفا معنویًا عن بعضهماتن لم تاسم الل50و 

أن.)3(جـــدولوهـــذه الزیـــادة حصـــلت فـــي العـــروة الخریفیـــة اآل أنهـــا لـــم تكـــن معنویـــة . نبـــات /2ســـم3467.3

أنخفاض المساحة الورقیة بتقلیل المسافة بین خطوط الزراعة یرجع الى زیادة التنافس بین النباتـات علـى متطلبـات 

د فیـنعكس ذلـك وبشـكل سـلبي علـى ومن ثمَّ حصول تناقص في كمیة مـا یتـوفر منهـا للنبـات الواحـ, النمو المختلفة 

  ).9(مساحته الورقیة 

وجــود أختالفــات معنویــة فــي معــدل المســاحة الورقیــة بزیــادة مســتویات الســماد ) 3( جــدولیتضــح مــن  

اعلـــى معـــدل ) هكتـــار / Kكغـــم 140( أعطـــت النباتـــات المســـمدة بالمســـتوى إذ,البوتاســـي فـــي كـــال العـــروتین 

متفوقــة بــذلك ،بالتتــابعنبــات فــي العــروتین الربیعیــة والخریفیــة / 2ســم  4427و 3689.9للمســاحة الورقیــة بلــغ  

نبات والنباتات غیـر / 2سم) 4180و 3539.4( هكتار / Kكغم 70معنویًا على النباتات المسمدة بالمستوى 

لتـــأثیر أن ا. نبـــات وللعـــروتین بالتتـــابع/ 2ســـم3963و 3394.1المســـمدة التـــي أعطـــت أقـــل معـــدل للصـــفة بلـــغ 

مــن ثــمَّ زیــادة كفــاءة )5جــدول( األیجــابي للبوتاســیوم فــي هــذه الصــفة یرجــع إلــى زیــادة الممــتص منــه فــي األوراق 

نــواتج التمثیــل إلــى منــاطق أحتیاجهــا فــي النبــات والتــي تــنعكس فــي زیــادة أنقســام نتقــالاو عملیــة التمثیــل الضــوئي 

إلـى أن البوتاسـیوم ) 9( عیسـىوفي هـذا المجـال یشـیر . ة خالیا األوراق ومن ثم زیادة مساحتها الورقیواستطالة

نواتج التمثیل إلـى خـارج منـاطق التمثیـل والتـي تـنعكس فـي زیـادة انتقالیلعب دورًا حیویًا في التمثیل الضوئي وفي 

  .نمو النبات 

سـي فـي وجود تاثیر معنوي للتداخل بین األصناف ومستویات السـماد البوتاإلى) 3( جدولتشیر نتائج 

هكتــار بــأعلى معــدل / Kكغــم 140المســمدة بالمســتوى إنقــاذنباتــات الصــنف تتفوقــالعــروة الخریفیــة فقــط ، إذ 

( الصـنف رابـح المسـمدة بـنفس المسـتوى نباتـاتختلف معنویًا عنتنبات ولم / 2سم4436للمساحة الورقیة بلغ  

هنـاك زیـادة فـي معـدل هـذه الصـفة مـع زیــادة انجویتضـح مـن النتـائ, العـروة الخریفیـة فـي) نبـات / 2سـم4417

  . وهذا األتجاه حصل في العروة الربیعیة رغم عدم معنویته, مستویات البوتاسیوم ولكال الصنفین 

معنویـة تـأثیر التـداخل بـین مسـافات الزراعـة ومسـتویات البوتاسـیوم فـي هـذه ) 3( جـدولیتضح من نتـائج 

ًا هناك زیادة في قیم هذه الصـفة مـع زیـادة مسـتویات التسـمید والمسـافة بـین ویتضح أیض.الصفة في كال العروتین
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ســـم بـــین خـــط وأخـــر والمســـمدة بالمســـتوى العـــالي 70خطـــوط الزراعـــة حتـــى أعطـــت النباتـــات المزروعـــة بالمســـافة 

نبـــات فـــي / 2ســـم4589و3905.9أعلـــى معـــدل للمســـاحة الورقیـــة بلـــغ ) هكتـــار / Kكغـــم 140( للبوتاســـیوم 

  .بالتتابع تین الربیعیة والخریفیة العرو 

إذ. معنویة تأثیر التداخل الثالثي في هذه الصـفة فـي العـروة الخریفیـة فقـط ) 3( جدولأیضًا نالحظ من 

هكتــار اعلــى / Kكغــم 140ســم بــین الخطــوط والمســمد بالمســتوى 70المــزروع  بالمســافة إنقــاذســجل الصــنف 

نبــات مقارنــة بجمیــع المعــامالت األخــرى وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبتها /2ســم4661معــدل للمســاحة الورقیــة بلــغ 

سم غیر المسمد بالبوتاسیوم والذي أعطى أقـل معـدل للصـفة 50عن الصنف رابح المزروع بالمسافة % 24.56

أن معنویـــة التـــداخل تشـــیر الـــى أن أســـتجابة الصـــنفین كمتوســـط عـــام لتـــأثیر مســـافات . نبـــات / 2ســـم3742بلـــغ 

  .ة لم یكن واحدًا تحت تأثیر مستویات البوتاسیوم المختلفة فأختلفت تبعًا لذلك في قیم هذه الصفة الزراع

  

/ 2سم( تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في المساحة الورقیة .3جدول 

  .2008وللعروتین الربیعیة والخریفیة لعام ) نبات 

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
ـة

ـــ
ـــ

ـــ
عی

بی
لر

ة ا
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

503239.43421.33474.53378.4
603330.93432.03642.23468.4
703389.23513.93822.33575.1

  
  ابحر

503415.63596.03657.23556.3
603454.0  3547.73553.63518.4
703535.23725.73989.63750.1

  0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

3319.83455.73646.33474.0  إنقاذ

3468.33623.13733.53608.3  رابح
0.05n.s117.40    م   .ف.أ

  المسافة بین الخطوط                                                                                     
المسافة بین الخطوط 

  السماد البوتاسي× 
503327.53508.73565.83467.3
60  3392.53489.83597.9  3493.4
703462.23619.83905.93662.6

64.48  0.0585.57م       .ف.أ
    3689.9  3539.4  3394.1  مستویات السماد البوتاسي

    0.0545.06م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

503852.04015.04093.03987.0
603961.04177.04554.04231.0
703839.04141.04661.04214.0

  
  رابح

503742.04281.04490.04171.0
604112.04187.04245.04182.0
704271.04278.04517.04356.0

n.s  0.05208.3م       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

3884.04111.04436.04144.0  إنقاذ
4042.04249.04417.04236.0  رابح

0.05141.5n.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین الخطوط 
  السماد البوتاسي× 

503797.04148.04292.04079.0
60  4037.04182.04400.04206.0
704055.04210.04589.04285.0

n.s  0.05147.7م       .ف.أ
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  3963.04180.04427.0  مستویات السماد البوتاسي 
  0.0570.0م        .ف.أ

  ورقیةدلیل المساحة ال

و 3.10تفــوق نباتــات الصــنف رابــح معنویــًا بــأعلى معــدل لــدلیل المســاحة الورقیــة بلــغ ) 4(جــدولیبــین 

ویعـزى . فـي العـروتین بالتتـابع 3.50و 2.97التي سجلت معدًال أقل بلغ  إنقاذمقارنة بنباتات الصنف 3.58

الـى ) 2(الـراويتوصـل ) .  3جـدول( المسـاحة الورقیـة همـا فـياختالف الصنفین في هـذه الصـفة الـى أختالف

  .معنوي بین أصناف الذرة البیضاء في دلیل المساحة الورقیةاختالفوجود 

أن تقلیل المسافة بین الخطوط قد أدى الى زیادة معنویـة فـي دلیـل المسـاحة الورقیـة حتـى ) 4( جدولیتضح من 

و 32.46وبزیـادة بلغـت نسـبتها 4.07و3.50سم بین خط وأخر بلـغ  50وصل إلى أعلى معدل عند المسافة 

فــي العــروتین 3.04و 2.64التــي أعطــت اقــل معــدل للصــفة بلــغ ) ســم 70( عــن المســافة الواســعة % 34.01

إلـى قلــة مســاحة األرض التــي یشــغلها أن زیــادة قیمــة دلیــل المســاحة الورقیـة بزیــادة الكثافــة النباتیــة یعــزى.بالتتـابع 

التنــاقص الحاصــل فــي فــات العالیــة وهــذا ســیعمل علــى رفــع قیمــة الــدلیل علــى الــرغم مــنالنبــات الواحــد فــي الكثا

وفـي هـذا المجـال حصـل ویحدث العكس في الكثافات النباتیة الواطئـة )3جدول( المساحة الورقیة للنبات الواحد 

  .تیة  مع زیادة الكثافات النباالمساحة الورقیةعلى زیادة معنویة في قیمة دلیل )3(الشالجي 

وجود زیادة معنویة في قیمة دلیل المساحة الورقیة مع زیادة مسـتویات السـماد ) 4( جدولیتبین من نتائج 

3.73و 3.15هكتار  أعلى معدل في العروتین بلـغ / Kكغم 140حیث أعطى المستوى ألسمادي , البوتاسي 

و 2.91التــي أعطــت أقــل قیمــة للصــفة بلغــت هكتــار ومعاملــة المقارنــة / Kكغــم 70بالتتــابع مقارنــة بالمســتوى 

     أن ســبب الزیــادة یرجــع إلــى الــدور الحیــوي للبوتاســیوم فــي زیــادة المســاحة الورقیــة . فــي العــروتین بالتتــابع  3.35

  . والذي ینعكس في زیادة دلیل المساحة الورقیة ) 3جدول( 

ثیر معنــوي فــي قیمــة دلیــل المســاحة الورقیــة فــي كــال لــم یكــن للتــداخالت الثنائیــة بــین العوامــل المدروســة تــأ        

أحـداث تـأثیر معنـوي فـي هـذه الصـفة فـي العـروة إلـىفقـد أدىالتداخل الثالثي بین عوامـل الدراسـة اماالعروتین ،

ســـم بـــین الخطـــوط ) 50( نباتـــات الصـــنف رابـــح المزروعـــة بالمســـافة وقـــد أعطـــت،) 4جـــدول( الخریفیـــة فقـــط 

، 4.49أعلــى قیمــة لــدلیل المســاحة الورقیــة بلــغ ) هكتــار / Kكغــم 140( ى العــالي للبوتاســیوم والمســمدة بالمســتو 

سم بین الخطوط غیر المسمدة بالبوتاسیوم  أقـل ) 70( المزروعة بالمسافة إنقاذنباتات الصنف حین سجلتفي

  .2.74قیمة للصفة بلغت 
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ط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في  دلیل المساحة الورقیة تأثیر الصنف والمسافة بین الخطو .4جدول 

  .2008للعروتین الربیعیة والخریفیة لعام 

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
ربی

 ال
وة

عر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
لــ

ا
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

األصناف   )ھكتار/Kكغم (مستویات السماد البوتاسي 
المسافة بین ×

  الخطوط
070  140

  
  إنقاذ

503.263.453.503.40
602.802.893.072.92
702.462.552.732.57

  
  رابح

503.463.643.713.60
602.932.983.012.97
702.572.682.882.71

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

2.842.963.102.97  إنقاذ

2.993.103.203.10  رابح

0.05n.s0.10م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 

  البوتاسي

503.363.54  3.613.50
60  2.872.933.042.94
702.52  2.622.802.64

0.05n.s0.06م       .ف.أ
  3.15  3.03  2.91  مستویات السماد البوتاسي

  0.050.04م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
  )ھكتار

× األصناف 
بین المسافة

140  070  الخطوط
  
  إنقاذ

503.854.014.093.98
603.303.483.793.52
702.742.953.323.00

  
  رابح

503.744.284.494.16
603.443.49  3.533.48
703.043.053.183.09

n.s  0.050.24م       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  د البوتاسيالسما

3.293.483.733.50  إنقاذ

3.413.613.733.58  رابح

0.05n.s0.01م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 
  البوتاسي

503.794.14  4.284.07  
60  3.373.48  3.663.50  
702.89  3.003.253.04  

0.05n.s0.10م       .ف.أ
  3.353.543.73  مستویات السماد البوتاسي 

    0.050.11م        .ف.أ
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  ( % )البوتاسیوم في األوراق نسبة 

بینمـا اثـرت مسـافات همـاأوراقالبوتاسـیوم فـي نسـبةان الصـنفین لـم یختلفـا معنویـا فـي ) 5( جـدولن مـن ییتب     

وجــود زیــادة فــي تركیــز البوتاســیوم فــي األوراق فــي كــال العــروتین مــع یتضــح إذالزراعــة معنویــا فــي هــذه الصــفة ، 

سـم بـین خـط وأخـر أعلـى تركیـز 70سـجلت النباتـات المزروعـة بالمسـافة إذ, أتساع المسافة بین خطوط الزراعـة 

سـم فـي 50و 60ادة جافة بالتتابع وأختلفت معنویًا عن النباتات المزروعـة بالمسـافتین م%1.14و 1.20بلغ 

  . العروتین واللذین لم یختلفا معنویًا عن بعضهما  في العروة الخریفیة 

  

تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في نسبة البوتاسیوم .5جدول 

  .2008وتین الربیعیة والخریفیة لعام للعر )%(في االوراق

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
بی

لر
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

501.131.171.221.17
601.15  1.201.231.19
701.171.221.251.21

  
  رابح

501.091.151.221.15
601.121.181.241.18
701.141.191.261.19

0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

1.151.191.231.19  إنقاذ
1.121.171.241.17  رابح

0.050.022n.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین الخطوط 
  السماد البوتاسي× 

501.111.161.221.16
60  1.13  1.191.231.18
701.151.211.251.20

0.05n.s0.01م       .ف.أ
  1.131.181.23  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.009م        .ف.أ
فی

ری
لخ

ة ا
رو

ـع
ـــ

ـــ
ال

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

501.071.131.191.13
601.051.131.181.12
701.051.151.211.13

  
  رابح

501.031.131.171.11
601.031.16  1.191.13
701.081.141.22  1.14

0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

1.061.141.191.13  إنقاذ
1.051.141.191.13  رابح

  0.05n.sn.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین الخطوط 
  السماد البوتاسي× 

501.051.131.181.12
60  1.051.141.181.12
701.071.141.221.14

n.s0.01  0.05م       .ف.أ
  1.051.141.19  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.01م        .ف.أ
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أن أنخفـــاض تركیـــز البوتاســـیوم فـــي األوراق بتقلیـــل المســـافة بـــین خطـــوط الزراعـــة یعـــزى الـــى زیـــادة المنافســـة بـــین 

ما هو متوافر منـه للنبـات الواحـد ممـا یـؤدي الـى قلـة النباتات على العناصر الغذائیة ومنها البوتاسیوم وبالتالي قلة 

  .نسبته في األوراق 

حصلت زیادة معنویة فـي تركیـز البوتاسـیوم فـي األوراق مـع زیـادة مسـتویات السـماد البوتاسـي حتـى أعطـت 

وتین أعلـى تركیـز فـي أوراقهـا ولكـال العـر ) هكتـار / Kكغـم 140( النباتات المسمدة بالمسـتوى العـالي للبوتاسـیوم 

عــن النباتــات غیــر المســمدة % 13.61و 9.1مــادة جافــة بالتتــابع وبنســب زیــادة قــدرها %1.19و 1.23بلــغ 

( مادة جافة وللعروتین بالتتـابع %1.05و 1.13بالبوتاسیوم والتي أعطت أقل تركیز للبوتاسیوم في أوراقها بلغ 

الـــى زیــادة جاهزیتـــه فــي محـــیط الجــذور بتـــأثیر أن زیـــادة تركیــز العنصـــر فــي األوراق جـــاءت نتیجــة) . 5جــدول

. المســتوى العــالي للبوتاســیوم وبالتــالي زیــادة أمتصاصــه مــن قبــل النبــات ممــا أدى الــى زیــادة تركیــزه فــي األوراق 

بوجــــود زیــــادة فــــي نســــبة Kirkby(17)وMengleو )(5العــــامري أتفقــــت هــــذه النتیجــــة مــــع مــــا توصــــل إلیــــه

  . یادة مستویات البوتاسیوم المضافالبوتاسیوم في األوراق بز 

الثالثـي بـین العوامـل المدروسـة لـم یكـن التـداخلان التـداخالت الثنائیـة وكـذلك)  5( جـدولیتضح مـن          

إذلها تاثیر معنوي في هذه الصفة باستثناء التداخل بین االصناف ومسـتویات البوتاسـیوم فـي العـروة الربیعیـة فقـط 

حیــث , البوتاســیوم ولكــال الصــنفین إضــافةي تركیــز البوتاســیوم فــي األوراق مــع زیــادة مســتوى یتبــین هنــاك زیــادة فــ

واللـذان لـم ) هكتـار / Kكغـم 140( تحت تأثیر التسمید بالمستوى العالي للبوتاسـیوم ٕانقاذأعطى الصنفان رابح و 

فــي , مــادة جافــة بالتتــابع %1.23و 1.24یختلفــا معنویــًا عــن بعضــهما أعلــى تركیــز للعنصــر فــي أوراقهمــا بلــغ 

كمــا یتضــح مــن هــذه . مــادة جافــة%1.12حــین أعطــى الصــنف رابــح غیــر المســمد بالبوتاســیوم أقــل نســبة بلغــت 

في المستویات المتوسطة لكنها إنقاذالنتائج أن أستجابة الصنف رابح لمستویات البوتاسیوم كانت أقل من الصنف 

  .إنقاذلعنصر عن الصنف أزدادت بشكل واضح عند المستوى العالي ل
  

  )هكتار/ طن ( الحاصل البایلوجي 

الصنفین لم یختلفا في هذه الصفة لكال العروتین ، امـا مسـافات الزراعـة أنإلى)6(جدولر نتائج یشت

وجــود زیــادة معنویــة فــي الحاصــل البــایلوجي مــع تقلیــل المســافة بــین یتبــینإذ،معنویــا فــي العــروتینتأثیرهــافكــان 

37.44و 31.32ســم والــذي بلــغ 50لزراعــة حتــى وصــل الــى أعلــى معــدل فـي العــروتین عنــد المســافة خطـوط ا

هكتــار فــي / طــن 4.87و 3.62ســم بــین الخطــوط بلــغ مقــدارها 60هكتــار بالتتــابع وبزیــادة عــن المســافة / طــن 

بالمقارنـــة مـــع هكتـــار / طـــن 10.87و 8.03فـــي حـــین تضـــاعفت هـــذه الزیـــادة لتصـــل الـــى , العـــروتین بالتتـــابع 

سبب زیادة الحاصل البایلوجي بتقلیل المسـافة بـین خطـوط الزراعـة یعـزى أن. سم وللعروتین بالتتابع 70المسافة 

) 4جــدول(الــى زیــادة عــدد النباتــات فــي وحــدة المســاحة والــذي أنعكــس أیجابیــًا فــي زیــادة دلیــل المســاحة الورقیــة 

الذي ینعكس أیجابیًا في صـافي ) canopyLeaf(السطح الورقي وبالتالي زیادة كمیة الضوء المعترض من قبل 

Net assimilation( التمثیل الضوئي  rate (ومن ثم في الحاصل البایلوجي              )19(.  

البوتاســـیوم الـــى زیـــادة معنویـــة فـــي الحاصـــل البـــایلوجي حتـــى بلـــغ أعلـــى معـــدل إضـــافةأدى زیـــادة مســـتوى 

) هكتـار / Kكغـم 140( تار في النباتات المسمدة بالمستوى العالي للبوتاسـیوم هك/ طن ) 33.47و 28.24(

هكتار عن النباتات غیر المسمدة بالبوتاسیوم والتي أعطت أقل قیمـة للصـفة / طن 2.54و 1.22وبزیادة بلغت 

یوم المضـاف زیادة مستوى البوتاسـأن ) . 6جدول( هكتار في العروتین بالتتابع / طن 30.93و 27.02بلغت 

والذي أنعكس )5جدول(من قبل النباتامتصاصهأدت الى وفرة ایون البوتاسیوم في محلول التربة وبالتالي زیادة 
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الــذي یحتــاج إلیــه النبــات فــي مــلء األنابیــب المنخلیــة بــالمواد المصــنعة بعملیــة التمثیــل ATPفــي تحفیــز تكــوین الـــ 

  ).9و 4( یة تساهم في زیادة الوزن الجاف للنبات الضوئي لتكوین مركبات ذات أوزان جزیئیة عال

  

         تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في الحاصل البایلوجي.6جدول 

  2008للعروتین الربیعیة والخریفیة لعام )  هكتار / طن ( 

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
بی

لر
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
  

  األصناف
  

بین المسافة
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/Kكغم (مستویات السماد البوتاسي 
140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

5031.3231.9832.6331.97
6027.5628.1728.9328.22  
7022.6323.6423.9523.40

  
  رابح

5029.7930.9731.2730.67
6028.0928.0828.9728.38
7022.7323.1523.7123.19

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

27.1727.9328.5027.86  إنقاذ

26.8727.4027.9827.41  رابح

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 

  البوتاسي

5030.5631.4731.9531.32
60  27.83  28.1228.9428.30
7022.6823.3923.8223.30

0.05n.s  0.71م       .ف.أ
  28.24  27.66  27.02  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.24        م.ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
  )ھكتار

المسافة بین × األصناف 
  الخطوط

070  140
  
  إنقاذ

5036.6338.7340.3438.56
6031.3733.0433.9332.78
7025.6326.6027.3626.53

  
  رابح

5034.9635.7638.2536.32
6031.0932.2733.7232.36
7025.9226.6627.2226.60

0.05n.s1.26م       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

31.2132.7933.8832.62  إنقاذ

  رابح
30.6631.5633.07

31.76

0.05n.s  n.s     م  .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 
  البوتاسي

5035.7937.2439.3037.44
60  31.23  32.6533.8232.57
7025.7826.6327.2926.57

0.92  0.051.01م       .ف.أ
  30.9332.1733.47  مستویات السماد البوتاسي 

    0.050.36م        .ف.أ
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ومســافات الزراعــة  الــى تــأثیر معنــوي فــي هــذه الصــفة وللعــروة الخریفیــة فقــط األصــنافأدى التــداخل بــین 

صــنفین مـــع تقلیــل المســـافة بـــین ویتضـــح مــن النتـــائج هنـــاك زیــادة فـــي الحاصــل البـــایلوجي ولكـــال ال) . 6جــدول(

معـدل أعلـىسـم بـین الخطـوط ) 50( المزروعـة عنـد المسـافة إنقـاذأعطـت نباتـات الصـنف إذ, خطـوط الزراعـة 

سم واللذین لـم یختلفـا 70هكتار وبزیادة عن الصنف نفسه والصنف رابح المزروعین بالمسافة / طن 38.56بلغ 

عن الصـنف إنقاذكما تفوق الصنف . هكتار بالتتابع / طن 11.96و12.03عن بعضهما معنویًا بلغ مقدارها 

إنقـاذأن الصـنف یتضـح مـن هـذه النتـائج . هكتـار / طـن 2.24بمقـدار ) سـم 50( رابح المزروع بنفس المسـافة 

أكثــر مــن الصــنف ذو كفــاءة عالیــة فــي تجمیــع الحاصــل االبــایلوجي عنــد المســافات المتقاربــة بــین خطــوط الزراعــة

حصـل فـي العـروة الربیعیـة زیـادة فـي قـیم الحاصـل البـایلوجي مـع تقلیـل المسـافة بـین خطـوط الزراعـة ولكـال   .رابح

  .الصنفین آال أنها لم تكن معنویة

لم یكن للتـداخل بـین االصـناف ومسـتویات السـماد البوتاسـي وكـذلك التـداخل الثالثـي تـاثیر معنـوي فـي هـذه 

فكـان معنویـاسـيتداخل الثنائي بین مسافات الزراعة ومستویات السماد البوتـاتاثیر الالصفة لكال العروتین ، اما 

أعطـت النباتـات المزروعـة بالمسـافة المتقاربـة بـین خطـوط إذ, )6جـدول(في هذه الصفة في العروة الخریفیة فقـط 

أعلـــى معـــدل بلـــغ ) هكتـــار / Kكغـــم 140( والمســـمدة بالمســـتوى العـــالي للســـماد البوتاســـي ) ســـم 50( الزراعـــة 

هكتــار عــن نباتــات المقارنــة للتســمید المزروعــة بالمســافة / طــن 13.52هكتــار وبزیــادة  مقــدارها / طــن 39.30

كمـا تبـین مـن نتـائج . هكتـار/ طـن 25.78لحاصل البایلوجي بلغ لالواسعة بین الخطوط والتي أعطت اقل معدل 

تقلیــل المسـافة بــین الخطـوط وتحــت تــأثیر جمیـع مســتویات التســمید وجــود زیـادة فــي الحاصــل البـایلوجي مــع جـدول

كمــا تبــین وجــود هــذه الزیـــادة مــع زیــادة مســتویات الســماد البوتاســي ولجمیــع مســـافات , البوتاســي ولكــال العــروتین 

  . الزراعة ولكال العروتین 

  

  رأس/ عدد الحبوب 

لعـدد حبـوب الـرأس فـي العـروتین معنـويأن الصنف رابـح قـد أعطـى أعلـى معـدل) 7( جدولمن یتضح

حبـة 393.1حبـة فـي العـروة الربیعیـة و 78.1حبة لكل رأس بالتتابع وأزداد بمقدار 3511.6و   2744.5بلغ 

و 2666.4الـــذي أعطـــى معـــدًال اقـــل لهـــذه الصـــفة فـــي العـــروتین بلـــغ إنقـــاذالصـــنف فـــي العـــروة الخریفیـــة عـــن 

سـاهم بشـكل فعـال فـي ) 5جـدول( ف رابح في المساحة الورقیـة أن تفوق الصن. رأس بالتتابع / حبة3118.59

بمتطلباتهـا مـن الغـذاء المصـنع الـالزم لـدیمومتها وزیـادة عقـدها ) األزهـار ( أمداد مواقع النشوء الجدیدة فـي النبـات 

التـي على أن النبات یستطیع عقد ونضـج البـذور) 9( عیسىوفي هذا المجال یؤكد . وبالتالي زیادة عدد حبوبها

أختالفـًا معنویـًا بـین أصـناف الـذرة البیضـاء فـي ) 2(الـراويالحـظ . یمكن أن یجهزها بنواتج التمثیل الضوئي فقـط 

  .عدد الحبوب بالرأس

أزداد عــدد حبــوب الــرأس معنویــًا بزیــادة المســافة بــین خطــوط الزراعــة وفــي كــال العــروتین لیصــل الــى أعلــى        

39.90و 85.10رأس بالتتـابع وبفـرق مقـداره / حبة ) 3436.70و 2813.40( سم 70معدل عند المسافة 

رأس عنـــد / حبـــة 325.10و 238.90الـــى ســـم ثـــم أزداد هـــذا الفـــرق لیصـــل 60حبـــة لكـــل رأس عـــن المســـافة 

3111.60و 2574.5ســم بــین خــط وأخــر والتــي أعطــت أقــل معــدل لهــذه الصــفة بلــغ 50المقارنــة مــع المســافة 

طبــین خطــو أن انخفـاض المســاحة الورقیــة فــي المسـافات المتقاربــة) .7جــدول( ین بالتتــابع رأس وللعــروت/ حبـة 

هــو متــوافر مــن المــواد المصــنعة بعملیــة التمثیــل فــي الورقــة الــى النبــات یــنعكس فــي قلــة مــا) 3جــدول( الزراعــة 

وفـي هـذا المجـال . الرأس في األزهار ومن ثم في عـدد الحبـوب بـاإلخصابالواحد والذي سینعكس سلبًا في نسبة 
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تشــیر الدراســات العلمیــة الــى أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤثر علــى أنبــات حبــوب اللقــاح ومنهــا التركیــز 

وبنــاءًا علــى ذلــك  فــأن األجهــاض الكبیــر فــي عــدد الزهیــرات فــي النــورة الزهریــة ألغلــب النباتــات , المالئــم للســكروز

ولــذلك یســتطیع , ة النــاتج عــن التنــافس بــین األزهــار ضــمن النبــات الواحــد ربمــا یعــود الــى نقــص المركبــات العضــوی

  ) .9و 2(النبات عقد ونضج البذور التي یمكن أن یجهزها بنواتج التمثیل فقــــــــــط 

أعطـت إذ, ) 7جـدول( البوتاسـیوم فـي العروتیـــن إضـافةأزداد عدد الحبوب في الرأس مع زیادة مسـتوى 

3441.0و 2761.4أعلـى معـدل بلـغ ) هكتـار / Kكغـم 140( دة بالمستوى العالي للبوتاسـیوم النباتات المسم

هكتــــار / Kكغــــم 70رأس فــــي العــــروتین بالتتــــابع وأختلفــــــــــت معنویــــًا عــــن النباتــــات المســــمدة بالمســــتوى / حبــــة 

( ل للصــــــفة التـــــي أعطــــــت أقـــــل معـــــد) K0( المقارنـــــة رأس وعـــــن نباتــــــات / حبـــــة ) 3328.70و2711.10(

ومــن هــذه النتــائج یتــبن أن المعاملــة األولــى قــد , حبــة لكــل رأس وللعــروتین بالتتــابع) 3175.40و 2643.80

أن تــــأثیر .حبــــة لكــــل رأس بالتتــــابع 265.60و 117.60أزدادت عــــن معاملــــة المقارنــــة فــــي العــــروتین بمقــــدار 

لتمثیل الضوئي من أماكن تصنیعها فـي النبـات إلـى البوتاسیوم األیجابي في تسهیل حركة المواد المصنعة بعملیة ا

یزید من نسبة االخصاب فیها وبالتالي زیادة ) 16) (االزهار ( مواقع النشوء الجدیدة في المرحلة التكاثریة للنبات 

ر إلـى تـأثیره المباشـر فـي السـیطرة علـى الهرمونـات النباتیـة التـي لهـا عالقـة بتكـوین األزهـاضـافةباإل, عدد بـذورها 

  ) .10(وتلقیحها وأخصابها 

وجود زیادة معنویة في قیمة دلیل المساحة الورقیة مع زیادة مسـتویات السـماد ) 4( جدولیتبین من نتائج 

3.73و 3.15هكتار  أعلى معدل في العروتین بلـغ / Kكغم 140حیث أعطى المستوى ألسمادي , البوتاسي 

و 2.91التــي أعطــت أقــل قیمــة للصــفة بلغــت كتــار ومعاملــة المقارنــة ه/ Kكغــم 70بالتتــابع مقارنــة بالمســتوى 

( أن ســبب الزیــادة یرجــع إلــى الــدور الحیــوي للبوتاســیوم فــي زیــادة المســاحة الورقیــة . فــي العــروتین بالتتــابع  3.35

  . والذي ینعكس في زیادة دلیل المساحة الورقیة ) 3جدول

عوامــل المدروســة تــأثیر معنــوي فــي قیمــة دلیــل المســاحة الورقیــة فــي كــال لــم یكــن للتــداخالت الثنائیــة بــین ال        

أحـداث تـأثیر معنـوي فـي هـذه الصـفة فـي العـروة إلـىفقـد أدىالتداخل الثالثي بین عوامـل الدراسـة اماالعروتین ،

ســـم بـــین الخطـــوط) 50( نباتـــات الصـــنف رابـــح المزروعـــة بالمســـافة وقـــد أعطـــت،) 4جـــدول( الخریفیـــة فقـــط 

، 4.49أعلــى قیمــة لــدلیل المســاحة الورقیــة بلــغ ) هكتــار / Kكغــم 140( والمســمدة بالمســتوى العــالي للبوتاســیوم 

سم بین الخطوط غیر المسمدة بالبوتاسیوم  أقـل ) 70( المزروعة بالمسافة إنقاذنباتات الصنف حین سجلتفي

  .2.74قیمة للصفة بلغت 

الزراعة إلـى حصـول زیـادة فـي عـدد حبـوب الـرأس ولكـال الصـنفین أدى التداخل بین األصناف ومسافات  

مع زیادة المسافة بین خطوط الزراعة وكانت الزیادة أكثر وضوحًا في الصنف رابح الذي أعطى أعلى معدل عنـد 

رأس  وللعــــروتین بالتتـــابع ولــــم یختلـــف معنویــــًا عــــن / حبــــة ) 3685.0و2878.0( ســـم 70زراعتـــه بالمســــافة 

غیر أنه أختلف معنویًا ) رأس / حبة 3648.0( سم في العروة الخریفیة 60عند زراعته بالمسافة الصنف نفسه

المـزروع بالمسـافة إنقـاذرأس عن الصـنف / حبة 663.4و 316.4عن المعامالت األخرى وبزیادة بلغت قیمتها 

حبة لكل رأس 3021.6و 2561.6سم بین الخطوط والذي أعطى أقل قیمة للصفة في كال العروتین بلغتا 50

أن التأثیر المعنـوي للتـداخل یشـیر إلـى أن أسـتجابة الصـنفین تحـت تـأثیر مسـافات الزراعـة ) . 7جدول( بالتتابع 

70یالحـظ  أن الصـنف رابـح المـزروع بالمسـافة إذ, لم یكن واحدًا فأنعكس ذلك في أختالفها في قیم هـذه الصـفة 

رأس فـــي كـــال / حبـــة 496.7و 129.1روع بالمســـافة نفســـها بمقـــدار المـــز إنقـــاذســـم قـــد تفوقـــت علـــى الصـــنف 
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العروتین الربیعیة والخریفیة بالتتابع وهذا یدل على أن الصنف رابح ذو كفاءة أعلى في أستغالل الظروف المتاحة 

  .له وعوامل النمو األخرى والتي أنعكست أیجابیًا في زیادة عدد حبوبه 

ستویا ت السماد البوتاسي وكذلك التداخل بـین مسـافات الخطـوط والسـماد لم یكن للتداخل بین األصناف وم

أن التـداخل الثالثـي ) 7( جـدولأوضـحت نتـائج البوتاسي تاثیرا معنویا في هذه الصفة في كـال العـروتین ، بینمـا 

إذ, ة فقــط بــین االصــناف ومســافات الزراعــة ومســتویات البوتاســیوم قــد أثــر معنویــًا فــي هــذه الصــفة للعــروة الخریفیــ

/ Kكغــم 140ســم بــین خــط وأخــر تحــت تــأثیر التســمید بالمســتوى  70أعطــى الصــنف رابــح المــزروع بالمســافة 

المـزروع بالمسـافة إنقـاذرأس وأختلف معنویـًا عـن الصـنف / حبة 3751.7هكتار  أعلى معدل لعدد الحبوب بلغ 

أمـا أقـل معــدل لعـدد حبـوب الـرأس فقـد حصــل , رأس / حبـة 439نفسـها والمسـمد بـنفس المسـتوى وبزیــادة مقـدارها 

/ حبـة 2885.30سم بین خط وأخر غیر المسمد بالبوتاسیوم والـذي بلـغ 50المزروع بالمسافة إنقاذفي الصنف 

  .رأس

رأس  / تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في عدد الحبوب .7جدول 

  .2008یة لعام للعروتین الربیعیة والخریف

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
بی

لر
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

502515.02564.72605.02561.6
602581.32718.02766.72688.7
702686.72752.02808.02748.9

  
  رابح

502539.72569.32653.32587.4
602705.72787.02811.32768.0
702834.72875.32924.02878.0

0.05n.s43.42م       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

2594.32678.22726.62666.4  إنقاذ

2693.32743.92796.22744.5  رابح
0.05n.s  44.75م       .ف.أ

  المسافة بین الخطوط                                                                                     
المسافة بین الخطوط 

  السماد البوتاسي× 
502527.32567.02629.22574.5
60  2643.5  2752.52789.02728.3
702760.72813.72866.02813.4

0.05n.s32.60م       .ف.أ
  2643.82711.12761.4  مستویات السماد البوتاسي

    0.0521.98م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )تارھك/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

502885.33049.03130.33021.6
602971.73186.33279.03145.7
703060.73191.73312.73188.3

  
  رابح

502979.33198.03427.73201.7
603572.73626.73744.73648.0
703582.73720.73751.73685.0

101.7177.70  0.05م       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

3118.5  2972.63142.33240.7  إنقاذ
3378.23515.13641.33511.6  رابح

0.05n.s  64.01م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین الخطوط 
  السماد البوتاسي× 

502932.33123.53279.03111.6
60  3272.23406.53511.83396.8
703321.73456.23532.23436.7

0.05n.s62.97م       .ف.أ
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  3175.43328.73441.0  مستویات السماد البوتاسي 
    0.0536.55م        .ف.أ

  

  )غم ( حبة 500وزن 

نباتات الصنف تفوقتإذ،ان الصنفین اختلفا معنویا في العروة الخریفیة فقط) 8( جدولأوضحت نتائج 

غـم مقارنـة بنباتـات الصـنف رابـح الـذي أعطـى معـدًال أقـل 17.91حبـة بلـغ 500معنویًا بأعلى معدل لوزن إنقاذ

أعطــــى مــــدة أطــــول ألمــــتالء الحبــــة بــــالمواد ) 2جــــدول( إنقــــاذزهیــــر المبكــــر للصــــنف أن الت. غــــم 16.18بلــــغ 

في زیادة وزنها فضًال عن قلة عدد الحبوب في الرأس إیجابیاالمصنعة في عملیة التمثیل الضوئي والتي أنعكست 

وعــدد األیــام مــن حبــة 500أكــد هــذه النتیجــة وجــود عالقــة أرتبــاط ســالبة عالیــة المعنویــة بــین وزن ) . 7جــدول( 

علــى أن ) 9( عیســىأیضــًا أكــد . تزهیــر وســالبة غیــر معنویــة مــع عـدد الحبــوب فــي الــرأس % 50الزراعـة الــى 

و)(1الـــدلیمي وفـــي هـــذا الســـیاق توصـــل. وزن الحبـــة عبـــارة عـــن دالـــة لمعـــدل التمثیـــل الضـــوئي وأنتقـــال نواتجـــة 

Ahmed)(12 البیضاء في وزن الحبةالى وجود أختالف معنوي بین أصناف الذرة  .  

وقد أعطـت النباتـات ) 8جدول( حبة مع زیادة المسافة بین خطوط الزراعة 500حصلت زیادة في وزن 

معنویـًا واختلفـتغـم بالتتـابع 17.35و 15.19سم أعلى معدل للصفة في العروتین بلغ 70المزروعة بالمسافة 

معنویـًا عـن بعضـهما أمـا فـي اختلفـاالعـروة الربیعیـة واللـذین سـم فـي50و 60عن النباتات المزروعة بالمسافتین 

أن .ســم 60ســم والتــي لــم تختلــف معنویــًا عــن المســافة 50معنویــًا مــع المســافة االخــتالفالعــروة الخریفیــة فكــان 

ســـم یعـــزى الـــى زیـــادة عـــدد النباتـــات بوحـــدة المســـاحة وبالتـــالي زیـــادة 50حبـــة فـــي المســـافة 500أنخفـــاض وزن 

فیقـل ) و الضـوء و المـاء و العناصـر المغذیـة وغیرهـا CO2( سة بین النباتات على عناصر النمو المختلفة المناف

الحبـة ما هو متوافر منها للنبات الواحد وبالتالي قلة منتجات عملیة التمثیل الضوئي التي تـنعكس سـلبًا فـي أمـتالء

وهذا ) 2جدول( تزهیر % 50ة أطول للوصول الى هذه المسافة استغرقت نباتاتها مد. ایضاومن ثم قلة وزنها

النتیجــة أكــدتها هــذه . یـنعكس فــي أختــزال مـدة امــتالء الحبــة وبالتــالي قلـة المــواد المتجمعــة فیهـا ومــن ثــم قلــة وزنهـا 

حبة والمساحة الورقیة في العروة الربیعیة والموجبـة غیـر المعنویـة 500عالقة االرتباط الموجبة المعنویة بین وزن 

تزهیر بعالقـة ارتبـاط سـالبة عالیـة المعنویـة فـي % 50في العروة الخریفیة كما أرتبطت مع المدة من الزراعة الى 

التمثیـل الضـوئي عبـارة عـن دالـة لمعـدلالحبـةعلـى ان وزن ) 9( عیسـىأكـد . )  2و 1الملحقان ( العروتین 

  .وانتقال نواتجه 

وقــد أعطــت النباتــات ) 8جــدول( البوتاســیوم إضــافةة مســتوى حبــة مــع زیــاد500حصــلت زیــادة فــي معــدل وزن 

أعلـــى قیمـــة لهـــذه الصـــفة فـــي العـــروتین بلغتـــا ) هكتـــار / Kكغـــم 140( المســـمدة بالمســـتوى العـــالي للبوتاســـیوم 

حیـث سـجلت , غم بالتتابع وأختلفت معنویًا عن نباتات المستویین األخریین في كـال العـروتین 18.13و 15.05

غـــم وللعـــروتین 16.03و 14.22حبـــة بلـــغ 500أقـــل قیمـــة لـــوزن ) K0( التـــي لـــم تســـمد بالبوتاســـیوم النباتـــات

أن زیـادة وزن ،  بالتتـابع % 13.10و 5.84أي بزیادة معنویـة لصـالح المعاملـة األولـى بلغـت نسـبتها , بالتتابع 

والتي أثرت ) 5جدول (منه في النبات البوتاسیوم یرجع الى زیادة الكمیة الممتصة إضافةالحبة مع زیادة مستوى 

والتـي ) 2جـدول (تزهیـر % 50وفـي تقلیـل المـدة مـن الزراعـة الـى ) 3جـدول( أیجابًا في زیادة المساحة الورقیة 

قد تنعكس في زیادة مـدة أمـتالء الحبـة ومـن ثـم زیـادة مخزونهـا الغـذائي فضـًال عـن تـأثیره فـي زیـادة كفـاءة النباتـات 

كـل هـذه العوامـل ) 10جـدول( عملیة التمثیل الضوئي الى البذور النامیـة لتزیـد مـن أمتالئهـا في تحویل منتجات 

  . حبة500شاركت بفعل البوتاسیوم في زیادة وزن 
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  )غرام(حبة 500تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلھا في وزن .8جدول 
  .2008ام للعروتین الربیعیة والخریفیة لع

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
بی

لر
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

الـ
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

5013.8313.8814.5314.07
6014.7814.8215.1814.92
7014.3315.4715.5215.11

  
  رابح

50  13.3314.0214.1913.85
6014.5514.7415.0414.77
7014.5215.5315.8115.29

0.05n.s0.29م       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

14.3114.7215.0814.70  إنقاذ

14.1414.7615.0214.63  رابح
n.sn.s  0.05  م     .ف.أ

  المسافة بین الخطوط                                                                                     
المسافة بین الخطوط 

  السماد البوتاسي× 
5013.5813.95  14.3613.96
60  14.6614.7815.1114.85
7014.42  15.5015.67  15.19

0.050.210.12     م  .ف.أ
  15.05  14.74  14.22  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.12م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

المسافة بین × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  الخطوط

  
  إنقاذ

5016.7217.71  18.4617.63
6016.8817.8018.8617.84
7017.5917.9719.2218.26

  
  رابح

5014.7115.9917.2115.96
6014.7216.3317.3216.12
7015.55  16.0617.7316.44

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

17.0617.8318.8517.91  إنقاذ
14.9916.1317.4216.18  رابح

n.s  0.77  0.05م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین الخطوط 
  السماد البوتاسي× 

5015.7116.8517.8316.79
60  15.80  17.0618.0916.98
7016.5717.0218.47  17.35

0.05n.s0.43م       .ف.أ
16.0316.9818.13  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.36م        .ف.أ

        

سالبة عالیة المعنویـة بعالقة أرتباطحبة یرتبط500أن وزن )2و 1( الملحقینولتأكید هذه النتائج یالحظ من 

تزهیــر فـي العـروتین وموجبــة معنویـة مــع المسـاحة الورقیــة وموجبـة عالیــة % 50مـع عـدد األیــام مـن الزراعــة الـى 

مـــع المســـاحة وموجبــة غیـــر معنویــةالمعنویــة مـــع كمیــة البوتاســـیوم الممتصــة ودلیـــل الحصــاد فـــي العــروة الربیعیـــة

وفــي هــذا االتجــاه أشــار آخــرون إلــى أن ،لحصــاد فــي العــروة الخریفیــة الممتصــة ودلیــل االورقیــة وكمیــة البوتاســیوم
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مـن ) الحبـوب ( البوتاسیوم له دوٌر حیوي بعملیة التمثیل الضوئي وفي أنتقال نواتج التمثیل الى المصبات الجدیدة 

    ) .17و 9و 5( الضروریة لتحمیل نواتج التمثیل في اللحاء ATPخالل دوره في تحفیز تكوین الكثیر من الـ 

،التـــأثیر المعنــوي للتـــداخل بـــین األصــناف ومســـافات الزراعـــة فــي العـــروة الربیعیـــة فقـــط) 8( جـــدولیبــین 

15.29( حبــة 500ســم بــین الخطــوط بــاعلى معــدل لــوزن 70وتفــوق نباتــات الصــنف رابــح المزروعــة بالمســافة 

آال أنهــا أختلفــت ) غــم 15.11( نفســها المزروعــة بالمســافة إنقــاذولــم تختلــف معنویــًا عــن نباتــات الصــنف ) غــم

50عن نباتات الصنف رابح المزروعة بالمسـافة % 10.40معنویًا عن المعامالت االخرى وبزیادة بلغت نسبتها 

وعلـى العمـوم ولكـال العـروتین هنـاك زیـادة فـي معـدل وزن . غـم 13.85سم والتي أعطت أقل قیمة للصـفة بلغـت 

  .خطوط الزراعة ولكال الصنفین حبة مع زیادة المسافة بین500

حبـة فـي العـروة 500أدى التداخل بین مسـافات الزراعـة ومسـتویات البوتاسـیوم الـى تـأثیر معنـوي فـي وزن 

ســم بـــین خــط واخـــر تحــت تـــأثیر التســـمید 70أعطـــت النباتــات المزروعـــة بالمســـافة ) . 8جــدول( الربیعیــة فقـــط 

غــم ولــم تختلــف معنویــًا 15.67أعلــى معــدل للصــفة بلــغ ) هكتــار /Kكغــم 140( بالمســتوى العــالي للبوتاســیوم 

آال أنهمـا أختلفـا ) غـم 15.50( هكتـار / Kكغـم 70عن مثیالتها المزروعـة بـنفس المسـافة والمسـمدة بالمسـتوى 

سـم أقــل 50معنویـًا عـن جمیــع المعـامالت األخـرى التــي أعطـت فیهـا نباتــات المقارنـة للتسـمید المزروعــة بالمسـافة 

كـال العـروتین أن هنـاك زیـادة فـي وزن الحبـة مـع زیـادة كـل مـن فـيوعلى العموم ُیالحظ . غم 13.58عدل بلغ م

  . مسافات الزراعة ومستوى البوتاسیوم المضاف

لم یكن للتداخل الثنائي بین االصناف ومستویات السماد البوتاسي وكذلك التداخل الثالثي تاثیر معنوي فـي 

  ).8جدول(تین هذه الصفة ولكال العرو 

  

  )هكتار / طن ( حاصل الحبوب 

فـــي كـــال العـــروتین ، امـــا ان االصـــناف لـــم تختلـــف معنویـــا فـــي هـــذه الصـــفة)9( أوضـــحت نتـــائج جـــدول 

أن هنــاك زیـادة معنویــة فـي قیمــة حاصـل الحبــوب مـع تقلیــل المسـافة بــین خطــوط المسـافة بــین الخطـوط فقــد تبـین 

/ طـن ) 10.52و 7.19( سـم 50عدل في النباتات المزروعة بالمسـافة الزراعة في العروتین حتى بلغ أعلى م

سـم والتـي أعطـت 70هكتـار عـن النباتـات المزروعـة بالمسـافة / طـن 2.48و 1.48هكتار بالتتابع وبفـرق قـدره 

أن ســبب تفــوق النباتــات . هكتــار فــي العــروتین بالتتــابع / طــن 8.05و 5.71أقــل معــدل لحاصــل الحبــوب بلــغ 

إلـى زیـادة عـدد النباتـات فـي وحـدة المسـاحة والتـي عوضـت سـم فـي حاصـل ألحبـوب یعـود 50وعة بالمسافة المزر 

عن النقص الحاصل في قیمة مكونات الحاصل فضًال عن تفوقها فـي دلیـل المسـاحة الورقیـة والحاصـل البـایلوجي 

ع حاصـــل الحبـــوب فـــي عروتـــي واللـــذین یرتبطـــان بعالقـــة أرتبـــاط موجبـــة عالیـــة المعنویـــة مـــ) 6و 4الجـــدوالن ( 

وفــي هــذا الســیاق  الحــظ آخــرون وجــود زیــادة فــي معــدل حاصــل الحبــوب مــع تقلیــل ) 2و 1الملحقــان ( التجربــة 

  ).23و 2(المسافة بین خطوط الزراعة أو زیادة الكثافة النباتیة 

وصــل أعلــى البوتاســیوم الــى زیــادة فــي حاصــل الحبــوب فــي كــال العــروتین حتــىإضــافةأدت زیــادة مســتوى 

10.32و 6.88والـذي بلـغ ) هكتـار / Kكغـم 140( معدل فـي النباتـات المسـمدة بالمسـتوى العـالي للبوتاسـیوم 

وغیـر ) هكتـار / Kكغـم 70( هكتار وللعروتین بالتتابع وأختلفت معنویًا عن النباتـات المسـمدة بالمسـتوى / طن 

أن تــــأثیر . هكتــــار / طــــن 8.49و 6.23ین بلــــغ المســــمدة والتــــي أعطــــت اقــــل معــــدل للصــــفة فــــي كــــال العــــروت

حبــة أنعكــس بشــكل أیجــابي فــي 500البوتاســیوم االیجــابي فــي زیــادة المســاحة الورقیــة وعــدد حبــوب الــرأس ووزن 

زیــادة حاصــل الحبــوب بوحــدة المســاحة ویؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین حاصــل 
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).2و 1الملحقـــان ( س فـــي كـــال العـــروتین والمســـاحة الورقیـــة فـــي العـــروة الخریفیـــة رأ/ الحبـــوب وعـــدد الحبـــوب 

أن للبوتاسـیوم تـأثیرًا معنویـًا فـي زیـادة )15(واخـرون Heraو ) 5(العـامري واتفقت هذه النتیجـة مـع مـا وجـده 

  .الحبوبحاصل

  

  

  

تداخلها في حاصل الحبوبتأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم و .9جدول 

2008لعامللعروتین الربیعیة والخریفیة   )هكتار/طن(

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

عی
ربی

 ال
وة

عر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
لــ

ا
  

  األصناف
  

المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/Kكغم (مستویات السماد البوتاسي 
070140  بین الخطوط

  
  إنقاذ

506.937.15  7.527.19
606.396.747.066.73
705.165.715.805.55

  
  رابح

506.807.217.557.18
606.666.887.186.90
705.48  5.976.195.88

0.05n.s0.16م       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

6.166.536.796.49  إنقاذ

6.316.696.976.65  رابح

0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 

  البوتاسي

506.867.187.537.19
60  6.526.817.216.81
705.325.845.995.71

0.05n.s0.08م       .ف.أ
  6.236.606.88  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.07م        .ف.أ
فی

ری
لخ

ة ا
رو

ـع
ـــ

ـــ
ال

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

  ة

  األصناف
  

المسافة بین 
  )سم( الخطـــوط 

ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
(  

المسافة × األصناف 
  بین الخطوط

070140

  
  إنقاذ

509.6710.8611.5910.70
608.379.4410.339.38
707.207.668.437.76

  
  رابح

508.8210.3611.8310.33
608.799.9610.849.86
708.107.988.938.33

n.s  0.47  0.05م       .ف.أ
  األصناف

× األصناف 
  مستویات

  السماد البوتاسي

8.429.3210.129.28  قاذإن

10.539.51  8.579.43  رابح

0.05n.s  n.sم       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

المسافة بین 
السماد × الخطوط 
  البوتاسي

509.2410.6111.7110.52
60  8.589.7010.589.62
707.657.82  8.058.05

  0.050.510.34م       .ف.أ
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  8.499.3810.32  مستویات السماد البوتاسي
    0.29  0.05م        .ف.أ
  

  

  

  

  

وجــود زیــادة معنویــة فــي حاصــل الحبــوب مــع تقلیــل المســافة بــین خطــوط ) 9( یتضــح مــن نتــائج جــدول 

ســم ولــم یختلفــا معنویــًا فــي حاصــلهما عنــد هــذه 50عنــد المســافة فین حتــى بلغــا أعلــى معــدلالزراعــة ولكــال الصــن

هكتـار أمـا فـي العـروة الخریفیـة فقـد / طـن 7.18و 7.19بلـغ فـي العـروة الربیعیـة إذ,المسافة في كال العروتین 

إنقـاذقد حصـل فـي الصـنف أما أقل معدل ف.ورابح بالتتابع إنقاذهكتار وللصنفین / طن 10.33و 10.70بلغ 

تـائج یتضح من هذه الن. هكتار في العروتین بالتتابع / طن 7.76و 5.55سم والذي بلغ 70المزروع بالمسافة 

  .أن تأثیر المسافة بین الخطوط في هذه الصفة أكثر من تأثیر الصنف 

م یكن معنویا فـي هـذه ان التداخل بین االصناف ومستویات السماد البوتاسي ل) 9(جدولیتضح من نتائج 

فــي امعنویــهتــأثیر   فكــان التــداخل بــین مســافات الزراعــة ومســتویات الســماد البوتاســي الصــفة لكــال العــروتین ، امــا

ســـم بـــین الخطـــوط 50حیـــث أعطـــت النباتـــات المزروعـــة بالمســـافة , حاصـــل الحبـــوب فـــي العـــروة الخریفیـــة فقـــط

طـن 11.71أعلى معدل لحاصـل الحبـوب بلـغ ) هكتار / Kكغم 140( والمسمدة بالمستوى العالي للبوتاسیــــــوم 

ســم غیــر المســمدة 70النباتــات المزروعــة بالمســافة هكتــار عــن / طــن 4.06وبزیــادة معنویــة مقــدارها , هكتــار / 

ویتضـح مـن هـذه النتـائج وجـود زیـادة فـي .هكتـار / طـن 7.65والتي أعطـت أقـل معـدل بلـغ ) K0( بالبوتاسیوم 

بــوب مــع تقلیــل المســافة بــین خطــوط الزراعــة وزیــادة مســتویات الســماد البوتاســي وكانــت الزیــادة أكثــر حاصــل الح

  . وهذا االتجاة حصل في العروة الربیعیة رغم عدم معنویتها . سم بین خط وأخر50وضوحًا تحت تأثیر المسافة 

  ).9جدول(لكال العروتین لم یكن للتداخل الثالثي بین العوامل المدروسة تاثیر معنوي في هذه الصفة

  

  %دلیل الحصاد 

الــى وجــود تــأثیر معنــوي لألصــناف فــي هــذه الصــفة فــي العــروة الربیعیــة فقــط ) 10( جــدولتشــیر نتــائج 

، ولــم یكــن للتــداخالت بینمــا أثــرت المســافات بــین الخطــوط ومســتویات الســماد البوتاســي معنویــًا فــي كــال العــروتین 

أن الصـنف رابـح قــد تفـوق معنویــًا بـأعلى معــدل جــدولتبــین مـن إذ.وي فــي هـذه الصـفةالثنائیـة والثالثـي تــاثیر معنـ

وهـذا التفـوق أیضـًا حصـل فـي العـروة % 23.34فـي حـین بلـغ فـي الصـنف رابـح % 24.41لدلیل الحصاد بلـغ 

) 7جــدول( أن تفــوق الصــنف رابــح فــي عــدد الحبــوب بــالرأس . الخریفیــة اال أنــه لــم یصــل الــى حــدود المعنویــة 

. هي التي ساهمت فـي رفـع قیمـة دلیـل الحصـاد فـي العـروتین ) 3جدول( فضًال عن تفوقة في المساحة الورقیة 

وعـدد الحبـوب فـي الـراس والمسـاحة الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین دلیـل الحصـاد االرتبـاطویؤكد هذه النتـائج عالقـة 

الـــى وجـــود أختالفـــات معنویـــة بـــین ) 18(  ونوآخـــر Millingtonأیضـــًا توصـــل ) . 2و 1الملحقـــان( الورقیـــة

  .أصناف الذرة البیضاء في قیمة دلیل الحصاد

ســم بــین خــط واخــر قــد ) 70( نباتــات الــذرة البیضــاء المزروعــة بالمســافة أن) 10( جــدولیتضــح مــن 

ات ولــم تختلــف معنویــًا عــن النباتــ% 30.28و 24.56تفوقــت بــأعلى معــدل لــدلیل الحصــاد فــي العــروتین بلــغ 

غیـر أن كلیهمـا أختلفـا معنویـًا , بالتتـابع ) % 29.53و 24.05( سم في كال العـروتین 60المزروعة بالمسافة 
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وللعــروتین % 28.09و 23.05ســم والتـي أعطـت أقــل معـدل للصــفة بلـغ 50عـن النباتـات المزروعــة بالمسـافة 

تحـت رجـع الـى أن الزیـادة فـي حاصـل الحبـــــــــــــوب سبب تناقص دلیل الحصاد بزیادة الكثافة النباتیـة یأن. بالتتابع 

ال تـــوازي الزیـــادة فـــي الحاصـــل ) 9جـــدول() زیـــادة الكثافـــة النباتیـــة ( تـــأثیر تقلیـــل المســـافة بـــین خطـــوط الزراعـــة 

  .بینهما فیقل تبعًا لذلك قیمة دلیل الحصاد وبالتالي أزدادت الفجوة ) 6جدول( البایلوجي 

هكتـار فـي العـروتین / طـن 2.47و 1.47أن حاصـل الحبـوب ازداد بمقـدار ) 10( جـدولیالحظ من 

) زیادة الكثافة النباتیـة( سم 50سم الى 70الربیعیة والخریفیة بالتتابع عند تقلیل المسافة بین خطوط الزراعة من 

)  6جـــدول( هكتـــار فـــي العـــروتین بالتتـــابع / طـــن 10.87و 8.03غیـــر أن الحاصـــل البـــایلوجي أزداد بمقـــدار 

بتــأثیر تقلیــل المســافة نفســها ومــن هــذا یتبــین عــدم وجــود تجــانس بــین زیــادة حاصــل الحبــوب والحاصــل البــایلوجي 

وجـود عالقـة أرتبـاط سـالبة بـین ) 2و 1( الملحقـینلـذلك نجـد مـن . والذي أنعكس في تقلیل قیمة دلیل الحصـاد 

أتفقـت هـذه النتیجـة مـع بـاحثین أخـرین وجـدوا . الورقیـة دلیل الحصاد وكل من الحاصل البایلوجي ودلیـل المسـاحة

  ) .21و 11(أنخفاضًا في قیمة دلیل الحصاد بزیادة الكثافة النباتیة 

  

  )%(تأثیر الصنف والمسافة بین الخطوط ومستویات البوتاسیوم وتداخلها في دلیل الحصاد .10جدول 

  .2008للعروتین الربیعیة والخریفیة  لعام 

ـــ
ـــ

ال
ـة

ـــ
ـــ

ـــ
عی

بی
لر

ة ا
رو

ـع
ـــ

ـــ
ـ

  

  األصناف
المسافة بین 
  ) سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

5022.1122.3623.0222.50
6023.1723.9224.40  23.83
7022.7924.1324.2223.71

  
  حراب

5022.8423.3524.5923.59
6023.6924.6324.4524.26
7024.522.5526.1325.40

0.05n.sn.sم       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

22.6923.4723.8823.34  إنقاذ

23.6824.5125.0624.41  رابح
0.05n.s0.72م       .ف.أ

  المسافة بین الخطوط                                                                                     
المسافة بین الخطوط 

  السماد البوتاسي× 
5022.4822.8623.8123.05
60  23.4324.2824.4324.05
7023.6524.8425.1724.56

0.05n.s0.69م       .ف.أ
  23.1923.9924.47  مستویات السماد البوتاسي 

    0.050.32م        .ف.أ

فی
ری

لخ
ة ا

رو
ـع

ـــ
ـــ

ال
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
  ة

المسافة بین   األصناف
  )سم( الخطـــوط 

المسافة × األصناف   )ھكتار/ Kكغم ( مستویات السماد البوتاسي 
140  070  بین الخطوط

  
  إنقاذ

5026.4528.0528.7227.74
6026.6828.5930.4528.57
7028.1028.78  30.8129.23

  
  رابح

5025.2029.1830.9228.43
6027.6930.8432.9530.50
7031.2529.9532.8131.34

n.s  n.s  0.05م       .ف.أ
  األصناف

  مستویات× األصناف 
  السماد البوتاسي

27.0828.4729.9928.52  إنقاذ
28.0529.9932.2330.09  رابح

n.sn.s  0.05م       .ف.أ
  المسافة بین الخطوط                                                                                     

5025.8228.6129.8228.09المسافة بین الخطوط 
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29.7231.7029.53  27.19  60  السماد البوتاسي× 
7029.6829.3631.8130.28

n.s1.29  0.05م       .ف.أ
  27.5629.2331.11  مستویات السماد البوتاسي

    0.050.96م        .ف.أ

       

البوتاسـیوم إضـافةوجود زیـادة معنویـة فـي قیمـة دلیـل الحصـاد مـع زیـادة مسـتوى ) 10( جدولتُبین نتائج       

اعلـى ) هكتـار / Kكغـم 140( حیث أعطت النباتات المسمدة بالمستوى العالي من البوتاسیوم , العروتین ولكال

عنــد النباتــات غیــر % 27.56و 23.19للعــروتین بالتتــابع فــي حــین بلغــت % 31.11و 24.47قیمــة بلغــت 

أن هذه الزیادة جـاءت نتیجـة تـأثیر .المسمدة بالبوتاسیوم والتي أعطت أقل قیمة لهذه الصفة في العروتین بالتتابع 

والتــي أنعكســت فــي زیــادة ) 8جــدول( حبــة 500ووزن ) 7جــدول( البوتاســیوم فــي زیــادة عــدد الحبــوب بــالرأس 

حیــث أن البوتاســیوم لــه دور حیــوي فــي نقــل منتجــات عملیــة التمثیــل الضــوئي إلــى األزهــار , قیمــة دلیــل الحصــاد 

أكـدت هـذه النتـائج ) . 16و 9(ن عددها ووزنها وكذلك زیادة محتوى البروتین فیها الناشئة والبذور النامیة لیزید م

حبـة 500ووزن ، العـروة الربیعیـةعالقة األرتباط الموجبة المعنویة بین دلیل الحصاد و عدد الحبوب بـالرأس فـي 

ـــة العبــادي ) . 2و 1الملحقــان( الخریفیــةفــي العــروة  بوجــود زیــادة فــي قیمــة دلیــل ) 7(أیضــًا أكــد هــذه النتیجـ

  .الحصاد مع زیادة مستویات السماد البوتاسي 
  

  بین مؤشرات الدراسة للعروة الربیعیةالبسیط قیم معامل االرتباط .1ملحق

  الصفات المدروسة
دلیل  

  الحصــاد 
حاصل 
  الحبوب 

500وزن 
  حبة 

عددالحبوب 
  رأس/ 

في Kنسبة 
  األوراق 

الحاصل 
  البایلوجي 

دلیل 
مساحة ال

  الورقیة

المساحة 
  الورقیة 

% 50من الزراعة حتى
  تزھیر

- 0.566*- 0.074- 0.879*- 0.228- 0.4320.210  0.176- 0.662*  

-0.430  *0.2080.4490.594*0.801  المساحة الورقیة 0.1860.089
-  ةالمساحة الورقیدلیل  0.1070.890*0.022- 0.2560.2880.923*

-  بایلوجــي الحاصل ال 0.2680.885*0.040- 0.3850.278
0.3950.415*0.572*0.609  في األوراق Kنسبة

-0.007*0.814  رأس/ عدد الحبوب 0.148
0.3370.203  حبة 500وزن 

0.206  حاصل الحبوب 
  على التوالي  0.05و   0.01احتمالمعنوي على مستوى*، **                                                                                   

  
  

  بین مؤشرات الدراسة للعروة الخریفیةالبسیط قیم معامل االرتباط .2ملحق

  الصفات المدروسة
دلیل 

  الحصــاد 
حاصل 
  الحبوب 

500وزن 
  حبة 

  عدد الحبوب
  رأس/ 

في Kنسبة 
  األوراق 

الحاصل 
  البایلوجي 

دلیل 
المساحة 

  ورقیةال

المساحة 
  الورقیة 

% 50من الزراعة حتى 
  تزھیر

- 0.1340.450- 0.649*- 0.361- 0.625*0.2230.571*0.025

-*0.862  المساحة الورقیة 0.0110.564*0.687*0.546*- 0.377- 0.027
-  ةالمساحة الورقیدلیل  0.3720.886*- 0.620*- 0.629*- 0.1450.803*

-  البایلوجــي الحاصل  0.510*0.813*- 0.469*- 0.624*- 0.033
*0.580*0.0440.756*0.586  في األوراق Kنسبة

-  رأس/ عدد الحبوب 0.1340.450- 0.649*
-*0.789  حبة 500وزن  0.396

-  حاصل الحبوب  0.226
  ليعلى التوا  0.05و   0.01احتمالمعنوي على مستوى*، **                                                                                   

  
  
  

  المصادر
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