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Zea(لذرة لصفراءلومكوناتهحاصل الفيتأثیر األشطاء mays L.(  
  

  عبد محمود ضاحي

  العراق/بغداد-الهیأة العامة للبحوث الزراعیة

  

  الخالصة

لهیأة العامة للبحوث محطة ابحاث المحاصیل الحقلیة ابي غریب التابعة لالبحث في حقولطبق 

الحاصل ومكوناته في(Tillers)بهدف معرفة تأثیر األشطاء 2007و 2006خریفیین الموسمین الفي الزراعیة

اباءو 106ي بحوث استعملت ستة تراكیب وراثیة شملت على اربعة اصناف تركیبیة ه. للذرة الصفراء

هاعدم وجودو االشطاءوجودتحت تاثیر A5XR5الفرديوالهجین3003ثالثيهجینوربیع و مسرهو 5012

  .املة المعشاة وبأربعة مكررات في تجربة عاملیةوفق تصمیم القطاعات الك

في الموسم االشطاءعدم وجودبوجود أو معنویاتأثرنیص في النبات لم یأظهرت النتائج بأن عدد العرا

بإعطائها أعلى معدل لعدد ءشطاالأخالیة منالتفوقت التراكیب الوراثیة فقدأما في الموسم الثانياألول، 

أعلى معدل لعدد الحبوب في الصف وعدد الصفوف في العرنوص وعدد و عرنوص،) 1.1(العرانیص في النبات 

مما ادى الى زیادة الحاصل الكلي للحبوب في كال حبة في كال الموسمین100الحبوب في العرنوص ووزن 

ى للموسمین االول والثاني عل% 36.99و27.57بنسبة زیادة بلغت هـ/ط) 4.74و 6.06(باعطائهما الموسمین 

تراكیب انتاجبنوصيبأن لألشطاء تأثیر سلبي على الحاصل ومكوناته وعلیه بحثالانستنتج من هذ.الترتیب

  .وراثیة خالیة من األشطاء

  

Effect of tillers on yield and its components for Maize
  

Abed M. Dahi
State Board of agricultural Research- Baghdad/ Iraq

  

Abstract
An experiment was applied at the Field Crop research Station of State Board 

for agricultural Research during Autumn seasons of 2006 and 2007. To investigate the 
effects of  tillering capacity in yield and its components in maize. Six genotypes are 
used in the study (Bahooth 106syn.,IPA 5012 syn., Rabe syn., Masera syn.,3003 tribal 
hybrid and A5xR5 single hybrid). RCBD design with four replications in factorial 
experiment was used. The results revealed that ears number per plant didn't affect by 
tillers or without in the first season, but in the second season genotypes without tillers 
gave higher ears number per plant (1.1) ears genotypes without tillers gave a higher 
values for grains number per row, number of rows per ear, grains and weight of 100 
grains in two seasons. Grains yield.ha-1  was increased significantly at without tillers 
in two seasons  (6.06 – 4.74)ton.ha-1  abut 27.57% and 36.99% for first and second 
season respectively. We can be conclude there were negative effect for tillers in yield 
and its components, also to increase maize productivity should be produce tillerless 
genotypes.
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  المقدمة

Zea maysالذرة الصفراء  L. من محاصیل الحبوب المهمة في العالم حیث تحتل المرتبة الثالثة بعد

بأن نباتات الذرة الصفراء قد وقد لوحظ.اجهاغزارة إنتاستعماالتها المتعددة و بسببأهمیتها تيالحنطة والرز، وتأ

ولكن هذه الظاهرة تعطي أشطاًء وهذه صفة جیدة إذا ما استعمل التركیب الوراثي ألغراض العلف األخضر 

الماء والعناصر الغذائیة من التربة علىمنبات األالنافس تألن األشطاء الحبوبحاصلفي تسبب خسارة

  .قد تكون لها فائدة في تثبیت النبات ومنع االضطجاعلكن الضوء و باإلضافة إلى منافستها على

قد استخدمت طرق لذا فعادة بدرجة مهمة في حاصل الحبوب األشطاء في الذرة الصفراءمالتسه

، بعكس أهداف التربیة المستخدمة في أغلب التحسین واالنتخاب الستنباط تراكیب وراثیة ال تعطي أشطاءً 

ذات ، فمثًال انتخبت أصناف الثورة الخضراء للحنطة والرز)cropsSmall grains(یرة الصغمحاصیل الحبوب

تظهر من العقد السفلى للساق الرئیسي )Tillers(االشطاء نا.)1(قدرة تفریعیة عالیة وحاصل حبوب عال 

ان.)2(ص بهیكون نظام جذري خاTiller)(وكل ونوع الصنفسائدةوأعدادها تعتمد على الظروف البیئیة ال

األشطاء هي تفرعات جانبیة تنشأ من قاعدة الساق للنبات وتبقى متصلة به عن طریق األوعیة الناقلة باإلضافة 

إلى الجذور التي تتكون لها، وقد نشأ االعتقاد بأن األشطاء تتطفل في نموها على الساق فأعطي لها اسم 

تنتهي بالنورة الذكریة لتیوسینت الحولیة ساق رئیسء وانباتات الذرة الصفراتمتلك.)3((Suckers)الماصات 

(Tassel) وكالهما تحمل أفرع جانبیة من عقدة أو من معظم العقد على الساق الرئیسي، وأن التیوسینت الحولیة

تعطي أفرع جانبیة بطبیعتها األصلیة، ونظام التزهیر االبتدائي باألفرع ذكري ویمكن أن یكون خلطي أو أنثوي تام

،ولم تزل العوامل الدقیقة المسببة للتفریع غیر معروفةذلكلسبب المالوراثیة أو كلیهما البیئة أواال ان العوامل

)عرنوص(نظام تزهیر أنثوي وتعطي فإن األفرع الجانبیة قصیرةMaizeثالیةمنبات الذرة الصفراء البینما في

تتطور النورة الذكریة الى حبوب تشبه حبوب الذرة ) Tassel-ear(انثویة - تعطي نورة ذكریةاالشطاء .)4(

تهدف هذه الدراسة ).5(اهم مساهمة مهمة بالحاصل وقد تسبب مشاكل النها عرضة لتطور السمومسوصغیرة والت

  .إلى معرفة تأثیر األشطاء على الحاصل ومكوناته لبعض التراكیب الوراثیة في الذرة الصفراء

  

  عملالمواد وطرائق ال

وذلك في محطة م 6×م5الواح وكانت مساحة الوحدة التجریبیة الىألرض ونعمت وقسمتحرثت ا

التراكیب الوراثیة في زرعت بذور. أبحاث المحاصیل الحقلیة التابعة للهیأة العامة للبحوث الزراعیة في أبي غریب

في ثالث بذور للجورةبم بین جورة وأخرى0.25م وبمسافة 0.75م وبمسافة بین خط وآخر5خطوط بطول 

في (RCBD)وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاة 2007و 2006بحثالموسميمنتصف تموز من 

حیث تم ازالة االشطاء یدویا من المعامالت الخالیة ) اشطاءوبدون اشطاءوجود (تجربة عاملیة بعاملین األول 

هي لها القدرة على تكوین االشطاءراثیةوالعامل الثاني ستة تراكیب و من االشطاء في حالة وجودها 

منتج بالعقم الذكري A5XR5الفرديوالهجین3003هجین ثالثي ، ، ربیع، مسره،5012اباء، 106بحوث(

أجریت عملیات خدمة المحصول من تسمید وري ومكافحة وخف حسب و . بأربعة مكررات) السایتوبالزمي

خذت ن كل وحدة تجریبیة من خمسة نباتات عشوائیة ومحروسة وأأخذت عینة م. التعلیمات العلمیة الموصى بها

الصف، عدد حبوب العرنوص، حبوبعدد صفوف العرانیص، عدد ،اسات لها من عدد العرانیص للنباتالقی

  ).هـ/طن(حبوبحبة وحاصل ال100وزن 
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  لنتائج والمناقشةا

  النباتعرانیصمتوسط عدد -1

حیث تفوق ) 1(یما بینها معنویًا في الموسم األول كما في جدول اختلفت نباتات التراكیب الوراثیة ف  

عرنوص للنبات، بینما لم تكن معنویة في الموسم 1.1بإعطائهما أعلى معدل بلغ A5XR5و 3003الهجینان 

ویًا لم تختلف نباتات التراكیب الوراثیة بوجود وبدون أشطاء معنویًا في الموسم األول إال أنها اختلفت معن. الثاني

عرنوص ) 1.1(في الموسم الثاني حیث تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة بدون أشطاء بإعطائها أعلى معدل 

للنبات وقد یعود السبب في ذلك إلى أن البراعم الموجودة في إباط األوراق تتحفز في حالة عدم وجود أشطاء 

جود وبدون بو الت بین نباتات التراكیب الوراثیة التداخ). العرانیص(على النمو لتكون البراعم الزهریة األنثویة 

لنبات اص عرانیعدم وجود االشطاء سبب زیادة في عدد اذ ان . في كال الموسمینلم تكن معنویة أشطاء

  .في الموسم الثاني% 10ثیة بنسبة لتراكیب الورال

  

  روسةتأثیر األشطاء على متوسط عدد عرانیص النبات للتراكیب الوراثیة المد) 1(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

1.01.01.01.01.01.0  106بحوث

50121.01.01.01.01.01.0

1.01.01.01.01.01.0  ربیع

1.01.01.01.01.11.1  مسره

30031.11.11.11.01.11.1

A5XR5  

  %5م .ف.أ

1.1  

  م.غ

  للتداخالت

1.1  

  ــــ

1.1  
0.1  

  للتراكیب

1.0  

  م.غ

للتداخالت

1.1  

ــــ

1.1  

  م.غ

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

1.0  

  م.غ

بدون وجود و 

اشطاء

1.0  

ــــ

1.0  

ــــ

1.0  
0.04  

اشطاءبدون وجود و 

1.1  

ــــ

1.1  

ــــ

  

  لصفعدد حبوب امتوسط -2

یتم تحدید العدد األقصى للبویضات في الصف الواحد والتي تتطور بعد التلقیح واإلخصاب إلى عدد 

  ).6(الحبوب ویعتمد ذلك على التركیب الوراثي والظروف البیئیة 

عدم وجود فروق معنویة لصفة عدد الحبوب في الصف بین نباتات التراكیب الوراثیة ) 2(یبین جدول 

و 3003و 106نباتات التراكیب الوراثیة  بحوثمعنویاالموسم الثاني فقد تفوقتفيمافي الموسم األول أ

A5XR5حبة للصف على التوالي) 29.3و 28.8و 29.2(حیث وصلت المعدالت إلى على بقیة التراكیب.

طاء ولكال الموسمین تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة بدون أشطاء معنویًا على نباتات التراكیب الوراثیة بوجود أش

ما بین نباتات التراكیب الوراثیة ولم تكن التداخالت . حبة في الصف على التوالي27.8و 30.3حیث بلغت 

% 10.8و % 8.6ارتفع عدد الحبوب في الصف بنسبة .كال الموسمینفيمعنویةوجود وبدون أشطاءب

  .لتتابع للتراكیب الوراثیة الخالیة من االشطاء في كال الموسمین با
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  تأثیر األشطاء على متوسط عدد الحبوب للتراكیب الوراثیة المدروسة) 2(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

26.129.828.026.631.829.2  106بحوث

501232.530.331.423.724.924.3

24.731.027.923.825.224.5  ربیع

25.328.126.720.725.522.6  مسره

300327.432.530.029.028.628.8

A5XR5  

  %5م .ف.أ

31.2  

  م.غ

  للتداخالت

30.2  

  ــــ

30.7  

  م.غ

  للتراكیب

26.9  

  م.غ

للتداخالت

31.7  

ــــ

29.3  
2.6  

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

27.9  
2.1  

وجود وبدون 

اشطاء

30.3  

ــــ

29.1  

ــــ

25.1  
1.5  

وجود وبدون اشطاء

27.8  

ــــ

26.5  

ــــ

  

  عدد صفوف العرنوصمتوسط -3

عدد الصفوف في العرنوص الواحد یتراوح ).6(ان عدد الصفوف هو اول جزء یتحدد من العرنوص 

.).7(في بعض الحاالت 24د على ذلك على یأو یز 8صف وقد یقل عن ذلك إلى 18-12في الغالب بین 

اختالف نباتات التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویًا في الموسم األول حیث تفوق الهجین )3(تبین نتائج جدول 

A5XR5 صف وقد یكون السبب هو سرعة نمو الهجین 16.4بإعطائه أعلى معدل بلغA5XR5 وقلة

.سبة للموسم الثاني فلم تختلف نباتات التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویاً أما بالن. 1.4األشطاء به حیث بلغت 

اختلفت نباتات التراكیب الوراثیة بوجود وبدون اشطاء معنویا في الموسم االول حیث تفوقت التراكیب الوراثیة 

لمعنویة في صف فیما لم تصل حد ا15.6الخالیة من االشطاء في الموسم االول باعطائها اعلى معدل بلغ 

معنویة في الموسم األول أشطاءوبدونبین نباتات التراكیب الوراثیة بوجودماالتداخالت كانت.الموسم الثاني

ولم تكن التداخالت بین بالتتابع، بوجود أشطاء وبدون أشطاء) 16.4وA5XR5)16.3حیث أعطى الهجین 

سمینو عدم وجود االشطاء في كال الم.ویة في الموسم الثانيننباتات التراكیب الوراثیة بوجود وبدون أشطاء مع

  .في عدد صفوف العرنوص% 2.2و % 7.6زیادة بنسبة سبب

  

  

  

  

  

  

  تأثیر األشطاء على متوسط عدد صفوف العرنوص للتراكیب الوراثیة المدروسة) 3(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  اءوجود أشط
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12.114.513.314.114.614.4  106بحوث

501215.315.315.313.513.713.6

14.815.715.313.413.713.6  ربیع

13.015.614.313.814.614.2  مسره

3003  15.716.015.914.314.714.5

A5XR5  

  %5م .ف.أ

16.3  
1.71  

  للتداخالت

16.4  

  ــــ

16.4  
1.21  

  للتراكیب

14.1  

  م.غ

للتداخالت

13.6  

ــــ

13.9  

  م.غ

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

14.5  
0.70  

وجود وبدون 

اشطاء

15.6  

ــــ

15.1  

ــــ

13.9  

  م.غ

وجود وبدون اشطاء

14.2  

ــــ

14.1  

ــــ

  

  حبوب العرنوصمتوسط عدد -4

في الذرة من البذورأحد المكونات الثالثة المهمة لحاصل النباتعدد حبوب العرنوص هوان 

الصفراء، وهو نتیجة لمكونین آخرین هما عدد حبوب الصف وعدد صفوف العرنوص وهي دالة لتراكم المادة 

  .)6(الجافة

ق بان نباتات التراكیب الوراثیة اختلفت فیما بینها معنویا في الموسم االول حیث تفو )4(یوضح جدول 

حبة للعرنوص، ولم تختلف 502على بقیة التراكیب الوراثیة باعطائه اعلى معدل بلغ A5XR5  الهجین 

تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة الخالیة من األشطاء معنویًا .التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویا في الموسم الثاني

حبة في الموسم األول، واما في الموسم الثاني 478على التراكیب الحاملة لالشطاء بإعطائها أعلى معدل بلغ

  .فلم تصل حد المعنویة

حیث في الموسم االولأشطاء معنویاً و عدم وجود التداخل بین نباتات التراكیب الوراثیة ووجود كان

حبة في العرنوص ) 509و 508(بوجود أشطاء وأعطیا A5XR5و 5012تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة 

حبة في العرنوص والسبب في تفوق 533حیث أعطى 3003التوالي، وأما بدون أشطاء فقد تفوق الهجین على 

وهذا من خالل المالحظات التي سجلت لصفات النموالتراكیب الوراثیة أعاله كونهم أعطوا أعلى مساحة ورقیة

لیست هي المطلوبة دون زیادة فعلیة بأن زیادة المساحة الورقیة للنبات بمفردها) 8(یتفق مع ما ذكره الساهوكي 

إذن نحتاج إلى نباتات ذات مساحة ورقیة فعالة أثناء الطور التكاثري كي تسهم في بناء البذور،في حاصل

ازداد عدد حبوب العرنوص .ولم تكن التداخالت معنویة في الموسم الثانيالمادة الجافة للحاصل االقتصادي،

  .في كال الموسمین وبالتتابع% 11.54و% 16.3خالیة من االشطاء بنسبة لنباتات التراكیب الوراثیة ال

  

  

  

  تأثیر األشطاء على متوسط عدد حبوب العرنوص للتراكیب الوراثیة المدروسة) 4(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

318441380377468423  106بحوث

5012508462485326342334
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370491431327348338  ربیع

330446388294364329  مسره

3003431533482418425422

A5XR5  

  %5م .ف.أ

509  
9.6  

  للتداخالت

495  

  ــــ

502  
6.8  

  للتراكیب

386  

  م.غ

للتداخالت

430  

ــــ

408  

  م.غ

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

411  
3.9  

وجود وبدون 

اشطاء

478  

ــــ

445  

ــــ

355  

  م.غ

وجود وبدون اشطاء

396  

ــــ

376  

ــــ

  

  )غم(ةحب100متوسط وزن -5

في الموسم االول بعدم اختالف نباتات التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویاً )5(جدول ت نتائجأظهر 

لفت نباتات التراكیب الوراثیة فیما بینها معنویًا في الموسم الثاني حیث تفوق التركیبان واختحبة 100لوزن 

A5XR5 كانت هنالك فروق معنویة . غم بالتتابع)30.7و 31.9(حبة100اعلى وزن لـ بإعطائهما5012و

بدون أشطاء على حیث تفوقت نباتات التراكیب الوراثیة ینبین معاملة وجود اشطاء وبدون أشطاء في الموس

لم یكن.  على التواليغم29.73و24.93تحبة بلغ100نباتات التراكیب الوراثیة بوجود أشطاء لصفة وزن 

أما في الموسم الثاني فقد في الموسم األول، معنویاوجود وبدون أشطاءبنباتات التراكیب الوراثیة بینتداخلال

A5XR5ثیة مع وجود وبدون أشطاء معنویًا حیث أعطى الهجین نباتات التراكیب الورابینتداخالتالاختلفت 

بدون أشطاء أعلى وزن لـ 3003و 5012وأعطى كل من ) غم32.0(حبة 100بوجود أشطاء أعلى وزن لـ 

حبة لنباتات التراكیب 100عدم وجود االشطاء ادى الى زیادة وزن . غم بالتتابع31.3و 32.3حبة بلغ 100

  .في كال الموسمین% 3.95و% 6.76الوراثیة بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .للتراكیب الوراثیة المدروسة) غم(حبة 100تأثیر األشطاء على متوسط وزن ) 5(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

22.7022.4822.5928.529.328.9  106بحوث

501223.3325.4924.4129.032.330.7
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23.2228.6525.9427.028.027.5  ربیع

21.9123.6422.7826.825.826.3  مسره

3003  24.8824.6224.7528.331.329.8

A5XR5  

  %5م .ف.أ

24.07  

  م.غ

  للتداخالت

24.70  

  ــــ

24.39  

  م.غ

  للتراكیب

32.0  

2.61  

للتداخالت

31.7  

ــــ

31.9  
1.85  

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

23.35  
1.4  

وجود وبدون 

اشطاء

24.93  

ــــ

24.14  

ــــ

28.6  
1.07

وجود وبدون اشطاء

29.73  

ــــ

29.17  

ــــ

  

  )هـ/طن(متوسط حاصل الحبوب -6

ت الرئیسة والثانویة وصفات یعد حاصل الحبوب محصلة نهائیة لفعالیات النبات كلها وهو دالة للمكونا

یعتبر حاصل الحبوب في وحدة ). 6(النمو األخرى لذا یتأثر بجمیع عوامل النمو عالوة على التركیب الوراثي 

  ). 9(المساحة هو الهدف األساس الذي یسعى إلیه كل من مربي النبات والمنتج كل حسب الوسائل المتوفرة لدیه 

اكیب الوراثیة فیما بینها معنویًا في موسمي البحث حیث تفوق اختالف نباتات التر ) 6(یبین جدول 

A5XR5و 3003تفوق الهجینان ، و )هـ/طن(7.20في الموسم االول بإعطائه أعلى معدل بلغ 3003الهجین 

و 4.70و 4.86(على بقیة التراكیب الوراثیة بإعطائهم في الموسم الثاني106والصنف التركیبي بحوث

مما یوضح بأن سلوكیة التراكیب الوراثیة تتباین من موسم آلخر بسبب التأثیرات البیئیة . تابعهـ بالت/طن)4.54

معنویا في أما في حالة وجود أشطاء وبدون أشطاء فقد اختلفت نباتات التراكیب الوراثیة فیما بینها. العالیة علیها

. هـ/طن4.74و 6.06ها أعلى معدل بلغ وتفوقت نباتات التراكیب الوراثیة بدون أشطاء بإعطائكال الموسمین

ألول حیث أعطى فكانت معنویة في الموسم التداخالت ما بین نباتات التراكیب الوراثیة ووجود وبدون أشطاءاما ا

في حالة وجود A5XR5والهجین 5012هـ ولم یختلف معنویًا عن /طن)6.01(أعلى حاصل 3003الهجین 

هـ مما یوضح أن /طن)8.39(ضًا حیث أعطى أی3003قد تفوق الهجین أشطاء، أما في حالة بدون أشطاء ف

وفي الموسم الثاني لم تكن التداخالت بین نباتات یًا في خفض الحاصل لوحدة المساحة،لألشطاء دورًا سلب

ادت ازالة االشطاء الى زیادة الحاصل في وحدة المساحة بنسبة.التراكیب الوراثیة ووجود وبدون أشطاء معنویة

وعلیه یتضح أن لألشطاء تأثیرًا سلبیًا على .في الموم الثاني% 36.99في الموسم االول  بنسبة % 27.57

  .األشطاءخالیة منتركیبیة الصناف الواوالهجنسالالتالمنیفضل انتاج تراكیب وراثیةالحاصل لذلك 

  

  

  راثیة المدروسةللتراكیب الو ) هـ/طن(تأثیر األشطاء على حاصل الحبوب الكلي ) 6(جدول 

  التراكیب

  الوراثیة

  2007الموسم الخریفي     2006الموسم الخریفي 

  المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء    المعدل  بدون أشطاء  وجود أشطاء

2.225.313.773.365.694.54  106بحوث

50125.996.446.223.164.413.79

3.165.484.323.213.563.39  ربیع

5.314.945.132.993.713.35  مسره
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3003  6.018.397.204.045.644.86

A5XR5  

  %5م .ف.أ

5.81  
0.73  

  للتداخالت

5.78  

  ــــ

5.80  
0.52  

  للتراكیب

3.97  

  م.غ

للتداخالت

5.42  

ــــ

4.70  
0.77  

للتراكیب

  المعدل

  %5م .ف.أ

4.75  
0.30  

وجود وبدون 

اشطاء

6.06  

ــــ

5.41  

ــــ

3.46  
0.44  

وجود وبدون اشطاء

4.74  

ــــ

4.1  

ــــ
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