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  استجابة ثالث تراكیب وراثیة من الذرة البیضاء لمستویات السماد النایتروجیني

  

  احمد جیاد علي الفهداوي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة-قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

تراكیب وراثیة ةلمعرفة استجابة ثالث2008ذت تجربة حقلیة في مدینة الرمادي خالل الموسم الربیعي فن

ةعاملیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة المعشاه بثالثةالتجاربوكانت. رة البیضاء للتسمید النتروجینيمن الذ

أظهرت )انقاذورابحوكافیر(هـ واالصناف/Nكغم)225، 150، 75(كانت مستویات النیتروجین. مكررات

هـ وحقق المستوى السمادي /طن4.91النتائج تفوق الصنف انقاذ في صفة حاصل الحبوب واعطى حاصًال قدره 

تم حاصل الحبوبو حبة1000وزن والمساحة الورقیةویر في التزهیر اعلى قیم لصفات التبكهـ/Nكغم225

الحصول على تداخل معنوي بین التراكیب الوراثیة ومستویات السماد النتروجیني حیث اعطى الصنف انقاذ عند 

  .هـ/طن5.62بلغ حبوبيهـ اعلى حاصال/Nكغم225المستوى السمادي 

  

Response of Three Sorghum Genotypes for Three of Nitrogen 
Fertilizer

  

Ahmed Ch. Ali
Department of Field Crops- Collage of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
Afield experiment was conducted during spring seasone 2008. In Ramadi to 

study the response of three sorghum genotypes to three leveles of nitrogen fertilizer. 
Factorial arrangement was use according to R.C.B.D. with three replicates. The level 
of nitrogen fertilizer were so, (75, 150& 225)kg/N/ha. The cultivars (Kafir, Rabeh, 
Inqath). The results showed that the cultivar inkath gave highest grain yield 
(4.91)T/ha. The level of nitrogen fertilizer (225)kg/n/ha gave the highest value of 
early flowering, leaf area, 1000kernd weight and grain yield. There was a significant 
interaction between genotypes and nitrogen levels on the grain   yield, the cultivar 
Inkath gave (5.62)T/ha at level nitrogen (225)kg/N/ha.

  

  المقدمة

ضاء من محاصیل الحبوب المهمة وتحتل المركز الخامس من حیث المساحة المزروعة یتعد الذرة الب

)1(تغذیة الدواجن الرتفاع نسبة البروتین في الحبوبة في العلیقة المركزه في اساسیواالنتاج وتدخل حبوبه مادة

الغذاء الرئیسي لعدد كبیر من السكان في البلدان النامیة، ویتمیز هذا وترجع اهمیة الذرة البیضاء كونها. 

، 3، 2(تفقد من حاصلهاالمحصول بقدرته على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وملوحة التربة دون ان 

هـ في /طن0.333یعاني محصول الذرة البیضاء من تدني حاصله في وحدة المساحة وال یتعدى حاصله )5، 4

حبة وحاصل الحبوب عند وزن قد وجد بان اعلى . هكتار/طن1.3معدل الحاصل العالمي ان في حین . العراق

استجابة ثالث تراكیب وراثیة من دراسهیهدف البحث الىو )6(وهذا ما اكده هـ /Nكغم180المستوى السمادي
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الذرة البیضاء لمستویات السماد النایتروجیني ومدى تاثیر ذلك في الحاصل ومكوناته وصفات اخرى، ودراسة 

  .التداخالت بین االصناف ومستویات السماد النایتروجیني

  

  المواد وطرائق العمل

وكان ) 2008(ین في مدینة الرمادي خالل الموسم الربیعي نفذت تجربة حقلیة في حقول احد المزارع

ةثالثمع ) انقاذورابحوكافیر(اصناف من الذرة البیضاء ةثالثباستخدام. 12/3/2008موعد الزراعة في 

استخدمت تجربة عاملیة ضمن تصمیم . هـ/N/كغم) 225و150و75(النایتروجیني مستویات من السماد

م احتوى كل لوح على 4×5زرع كل صنف في لوح . بثالث مكررات)(.R.C.B.Dشاه عالقطاعات الكاملة الم

اضیفت مستویات السماد . م0.25ة بین جوره واخرى م والمساف0.75لمسافة بین خط وآخر عدد من الخطوط ا

بدایة ظهور دفعة الثانیة مع على دفعتین الدفعة االولى قبل الزراعة وال)N% 46(الیوریا من سماد تروجیني ایالن

هـ دفعة واحدة عند تحضیر /كغم100وبمعدل P2O5سماد السوبر فوسفات الثالثي وأضیفألنوره الزهریة

  .)8و7(للزراعةاألرض

  :الصفات المدروسة

  ).یوم(تزهیر% 50عدد االیام من الزراعة حتى -1

).من قاعدة النبات عند سطح التربة حتى قمة الراس. ()سم(النباتارتفاع -2

)0.75× عرض للورقة أقصى× الطول ().2سم(ساحة الورقیةالم-3

.هـ/حاصل المادة الجافة طن-4

).غم(حبه1000وزن -5

.هـ/حاصل الحبوب طن-6

  

  النتائج والمناقشة

وجود فروق عالیة المعنویة ) 1(توضح نتائج تحلیل التباین لمتوسط المربعات للصفات المدروسة جدول 

) غم(حبه 1000تزهیر، ووزن %50صفات عدد االیام من الزراعة حتى في مستویات السماد النایتروجیني ل

) 2سم(والمساحة الورقیة) سم(هـ بینما ال تظهر فروقات معنویة في صفات ارتفاع النبات /وحاصل الحبوب طن

معنویة لجمیع الصفات المدروسة باستثناء نسبة لالصناف ظهرت فروقات اما بال. هـ/وحاصل المادة الجافة طن

عالیة المعنویة افروقوجودالتداخل بین مستویات لسماد واالصنافتحلیلتبین ایضا من) غم(حبه 1000وزن 

حبه بینما اظهرت صفتا حاصل ) 1000(تزهیر وارتفاع النبات ووزن % 50لصفات عدد االیام من الزراعة حتى 

ر لمساحة الورقة فروقات في حین لم تظه0.05المادة الجافة، وحاصل الحبوب فروق معنویة عند مستوى 

  .معنویة
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  ضاءیالذرة البیل التباین للصفات المدروسة فيتحل) 1(جدول 

  مصادر االختالف
درجات 

  الحریة

  متوسطات المربعات

التزهیر 

  )یوم(

ارتفاع 

النبات 

  )سم(

المساحة الورقیة 

  )2سم(

حاصل المادة 

الجافة 

  هـ/طن

وزن 

1000

  )غم(حبة 

حاصل 

الحبوب 

  ـه/طن

  0.8  1.1  0.8  5306  58  2.1  2  المكررات

  2مستویات السماد
**  

94.74  
35.84  138822.5  0.44  

**  

23.03  

**  

1.52  

  2االصناف
**  

106.74  

**  

2885.8  

*  

1335878.4

**  

56.08  
0.54  

**  

3.8  

×مستویات السماد

االصناف
4  

**  

32.68  

**  

95.05  
24170.25  

*  

1.87  

**  

4.65  

*  

0.19  

  0.062  0.92  0.53  284268.5  19.1  1.8  16يالخطأ التجریب

  %.1مستوى بمعنوي **   %.5مستوى بمعنوي * 

  

  :تزهیر%50عدد االیام من الزراعة لغایة 

في التزهیر واستغرق اقل عد ایام من الزراعة كان اكثر تبكیراان الصنف كافیر قد ) 2(الجدولیبین

رق التركیبین الوراثیین رابح وانقاذ فترة زمنیة اطول یومًا في حین استغ59.8بلغ و تزهیر %50للوصول الى 

استجابتهاویعزى ذلك الى اختالف الطبیعة الوراثیة لهذه االصناف واختالف ،یومًا بالتتابع) 66.7و63.7(بلغت

  .)11و10و9(وهذا یتفق مع ما ذكره. للظروف البیئیة السائدة خالل فترة النمو

في التبكیر في التزهیر على بقیة ) هـ/N/كغم225(وى السمادي المستتفوق) 2(ویتضح من جدول 

مساهمة المعدالت الىیومًا ویعزى سبب ذلك59.7تزهیر اذ بلغ %50في الوصول الى المستویات السمادیة

العالیة من السماد النایتروجیني في زیادة النمو الخضري الذي یعمل على زیادة نواتج التمثیل الضوئي واالسراع 

  .)13و 12(وهذا یتفق مع ما توصل الیهاالعضاء مما یؤدي الى االسراع في التزهیرنضجمراحل تطور في 

مستویات لسماد واالصناف اذ ادت زیادة ایتضح من الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بین مستویات و 

ب ذلك الى تداخل یعود سبتزهیر لجمیع االصناف وربما% 50الىالسماد النایتروجیني الى تقلیل المدة للوصول

تشابه طبیعة استجابة التراكیب الوراثیة الذي یؤدي الى اختالف او یة االمر العوامل الوراثیه مع العوامل البیئ

14(لمستویات السماد النایتروجیني الذي انعكس على تأخیرها او تبكیرها في التزهیر وهذا یتفق مع توصل الیه

  .)15و

  

  

  

  

  

  

  

  تزهیر للتركیب الوراثي% 50تروجیني في عدد االیام من الزراعة لغایة ایر السماد النتاثی) 2(جدول 

  المعدل  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم   التركیب الوراثي
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75  150  225  

  59.8  58.0  61.3  61.3  كافیر

  63.7  55.7  67.3  68.3رابح

  66.7  65.6  66.6  68.0أنقاذ

L.S.D. %52.32  1.34  

    59.7  64.7  65.8المعدل

L.S.D. %51.34    

  

  ):سم(ارتفاع النبات

فقد اعطى الصنف كافیر اعلى ) 3(اختلفت االصناف فیما بینها معنویًا في صفة ارتفاع النبات جدول 

سم وربما یرجع 100.6نما اعطى الصنف رابح اقل معدل الرتفاع النبات بلغیسم ب132.6ات بلغ نبلاارتفاع 

ها في عدد العقد والسالمیات اضافة الى اختالف االصناف في محتواها من الهرمونات سبب ذلك الى اختالف

التي تعمل على استطالة الخالیا فاالصناف الطویلة تحتوي على مستویات اعلى من هذه الهرمونات مقارنة 

ویة في فروقات معنعدم وجود ) 3(یتضح من الجدول. )16(باالصناف القصیرة وهذا یتفق مع ما توصل الیه

مستویات السماد وجود ×تروجیني، وتبین من التداخل بین االصنافایصفة ارتفاع النبات بین مستویات السماد الن

75تاثیر معنوي في استجابة االصناف لزیادة مستوى السماد النایتروجیني فقد تبین بان زیادة مستوى السماد من 

اع للنبات للصنف كافیر نبات بنسبة قلیلة وكان اعلى ارتفالى زیادة ارتفاع الادتهـ /Nكغم150هـ الى /Nكغم

عند المستوى یرجع سبب ذلك تشجیع الجرعة السمادیة وهـ /Nكغم150عند المستوى السمادي سم 138.4بلغ 

هـ في تحفیز النبات على زیادة االرتفاع عن طریق انقسام الخالیا واستطالة السالمیات وهذا ما اشار /Nكغم150

  .)13و14(منالیه كل

  

  هكیب الوراثیاللتر )  سم(تروجیني في ارتفاع النباتایتأثیر السماد الن) 3(جدول 

  التركیب الوراثي
  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم 

  المعدل
75  150  225  

  132.6  123.3  138.4  136.2  كافیر

  100.6  102.0  101.2  98.8رابح

  102.7  105.1  102.7  100.2أنقاذ

L.S.D. %57.56  4.36  

    110.1  114.1  111.7المعدل

L.S.D. %5N.S    

  

  

  

  

  

  ):2سم(المساحة الورقیة
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تفوق الصنف رابح على بقیة اختلفت االصناف معنویا في ما بینها في صفة المساحة الورقیة اذ 

یرجع سبب ذلك الى طول فترة النمو وقد2سم2950.46االصناف واعطى اعلى معدل مساحة ورقیة بلغ 

  .)7و6(لخضري واختالفها في عدد االوراق وطول وعرض الورقة وهذا یتفق مع ما توصل الیها

تروجیني لم تؤثر بصورة معنویة على المساحة الورقیة ایان زیادة المستوى الن) 4(یتضح من جدول و 

  .تروجینيویتضح من الجدول نفسه عدم وجود تاثیر معنوي للتداخل بین االصناف ومستویات السماد النی

  

  للتراكیب الوراثیة)  2سم(تأثیر السماد النتروجیني في المساحة الورقیة) 4(جدول 

  التركیب الوراثي
  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم 

  المعدل
75  150  225  

  2186.73  2260  2210.2  2090  كافیر

  2950.46  3010.9  3050.1  2790.4رابح

  2657.06  2870.8  2580  2520.4أنقاذ

L.S.D. %5N.S  532.8  

    2713.9  2613.43  2466.93المعدل

L.S.D. %5N.S    

  

  :هـ/حاصل المادة الجافة طن

فقد اعطى الصنف رابح )5(اختلفت االصناف فیما بینها معنویًا في صفة حاصل المادة الجافة جدول 

) 4(مساحة ورقیة جدولویعود هذا الى ان الصنف رابح اعطى اعلى . هـ/طن18.4اعلى حاصل مادة جافة بلغ

التي یكون لها دور كبیر في تكوین نواتج عملیة التمثیل الضوئي والتي بدورها تعمل على زیادة حاصل المادة 

ان زیادة المستوى ) 5(وتشیر نتائج جدول. )16و15(ات وهذا یتفق مع ما توصل الیه نبالجافة الكلي لل

  .مادة الجافةحاصل الفيمعنویة ةتروجیني لم تؤثر بصور ایالن

عند اظهر التداخل بین االصناف ومستویات السماد النتروجیني تاثیرًا معنویًا واعطى الصنف رابح 

هـ وربما یرجع سبب ذلك الى تاثیر /طن19.0هـ اعلى حاصل مادة جافة بلغ /Nكغم225المستوى السمادي 

ضریة جدیدة ادت الى زیادة المساحة الورقیة تداخل العوامل الوراثیة مع العوامل البیئیة اسهم في تكوین نموات خ

  .)10و8و3(وحجم النبات وبالتالي زیادة حاصل المادة الجافة وهذا یتفق مع ما توصل الیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ  للتراكیب الوراثیة/تأثیر السماد النتروجیني في صفة حاصل المادة الجافة طن) 5(جدول 

  التركیب الوراثي
  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم 

  المعدل
75  150  225  
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  13.6  13.1  13.5  14.2  كافیر

  18.4  19.0  18.7  17.6رابح

  14.9  14.1  15.2  15.5أنقاذ

L.S.D. %51.26  0.72  

    15.4  15.8  15.7المعدل

L.S.D. %5N.S    

  

  ):غم(حبه 1000وزن 

تاثیر معنوي الكاننما یب).6جدول(حبة 1000لم تختلف االصناف المدروسة معنویا في صفة وزن 

جیني على هذه الصفة ولوحظ زیادة وزن الحبة بزیادة المستوى السمادي اذ اعطى ات السماد النایترو لمستوی

غم وقد یعزى ذلك الى دور النیتروجین في التبكیر 23.68هـ اعلى وزن للحبة بلغ /Nكغم225المستوى السمادي 

الذین )13و11(وهذا ما ایده كل من) 4(ساحة الورقیة جدولالماضافة الى دوره في زیادة ) 2جدول(بالتزهیر 

الى  ان زیادة الجرعات السمادیة تساهم في اطالة المدة الفعالة المتالء الحبوب عن طریق تجمیع كمیات ااشارو 

النایتروجینيومن خالل دراسة التداخل بین االصناف ومستویات السماد . من المواد البروتینیة داخل الحبوب

هـ بلغ /Nكغم225حبه عند المستوى السمادي 1000تبین بان الصنف رابح سجل اعلى معدل لوزن ) 6(جدول

غم وهذا یرجع الى التاثیر الفعال لزیادة مستویات التسمید وتداخله مع االصناف وقابلیة استجابة 25.16

  .)16و15(یهاالصناف للجرعات السمادیة وتاثیرها في وزن الحبه وهذا یتفق مع ما توصل ال

  

  للتراكیب الوراثیة)  غم(حبه 1000في وزن النایتروجینيتأثیر السماد ) 6(جدول 

  التركیب الوراثي
  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم 

  المعدل
75  150  225  

  22.19  22.56  22.2  21.83  كافیر

  22.09  25.16  21.46  19.66رابح

  21.73  23.33  21.86  20.0أنقاذ

L.S.D. %51.66  N.S  

    23.68  21.68  20.49المعدل

L.S.D. %50.95    

  

  :هـ/حاصل الحبوب طن

اوضحت نتائج الدراسة الى وجود فروق معنویة بین االصناف ومستویات السماد النیتروجیني والتداخل 

ان الصنف انقاذ سجل اعلى معدل ) 7(فقد تبین من الجدول . بینهما في تاثیرها على صفة حاصل الحبوب

ة التزهیر مما ادى الى هـ ویعود السبب في ذلك اال ان الصنف تفوق في صف/طن4.91بلغ حاصل الحبوبل

وان الظروف المناخیة اثرت في قابلیة زیاداة فترة انتقال المواد الغذائیة الى الحبوب مما ادى الى زیادة الحاصل

وتشیر النتائج 12یتفق مع ما توصل الیهالنبات على اظهار قدراته الوراثیة وادى الى زیادة الحاصل وهذا

ان مستویات السماد النتروجیني اثرت معنویًا في صفة الحاصل اذ اعطت المعاملة ) 7(الموضحة في جدول

لحاصله في حاصل الحبوب هي اهـ وان الزیادة /طن4.74بلغهـ اعلى حاصل حبوبي /Nكغم225السمادیة 

  .)1(یتفق مع توصل الیهوهذاناتجه عن زیادة مكونات الحاصل االخرى 
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اعطى حیثان التداخل بین االصناف ومستویات السماد كان معنویًا ) 7(ویظهر من نتائج جدول 

راجع قد یهـ وهذا /Nكغم225هـ عند المستوى السمادي /طن5.62الصنف انقاذ اعلى معدل لحاصل الحبوب بلغ

دة الحاصل عن طریق زیادة مكوناته الرئیسیة وهذا یتفق تروجین الفعال في تحفیز الصنف على زیاایالى دور الن

وجود تاثیر معنوي للتداخل بین االصناف ومستویات السماد االذین الحظو )15و14(مع توصل الیه

  .النتروجیني على الحاصل ومكوناته

  

  هـ  للتراكیب الوراثیة/تأثیر السماد النتروجیني في صفة حاصل الحبوب طن) 7(جدول 

  یب الوراثيالترك
  هكتار/Nمستوى النتروجین كغم 

  المعدل
75  150  225  

  3.62  3.85  3.73  3.30  كافیر

  4.43  4.75  4.35  4.20رابح

  4.91  5.62  4.87  4.25أنقاذ

L.S.D. %50.43  0.24  

    4.74  4.31  3.91المعدل

L.S.D. %50.24    
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