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  أثر المنافسة في إنتاجیة الذرة البیضاء

  

  *عامر مسلط أحمدو ***عبد مسربت أحمد، **لیلى إسماعیل محمد، *سعد فلیح حسن

  الهیأة العامة للبحوث الزراعیة*
  جامعة بغداد/كلیة الزراعة**
  جامعة األنبار/كلیة الزراعة***

  

  ةصالخال

الزراعیة بحوثة العامة للئالتابعة للهیصیل الحقلیة ت تجربة حقلیة في حقول محطة أبحاث المحانفذ

الصنف إنقاذ بثالث زرع. الذرة البیضاءحاصللدراسة أثر المنافسة في نمو و 2005و2004خالل موسمي 

ن وثالثة انبات ونباتهيمستویات من عدد النباتات ةوثالثبین النباتات سم 25و20و15مسافات زراعة 

أظهرت . مكرراتةوفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالثتجربة عاملیة عملتتاس.ةر في الجو نباتات

تضییق المسافة بین النباتات وزیادة عدد النباتات في الجورة من خالل النتائج أن زیادة المنافسة بین النباتات 

زن الحبة وحاصل النباتطول الرأس وعدد التفرعات للرأس وو و تزهیر % 50من الزراعة حتى عدد األیام قللت

  .بینما إزداد إرتفاع النبات وحاصل وحدة المساحة

یستنتج من البحث أن المسافات الضیقة وزیادة عدد النباتات للجورة من العوامل المهمة في زیادة 

لحصول على حاصٍل عاٍل للنبات الفردي ینبغي الزراعة بمسافة ما بینلو . المنافسة بین نباتات الذرة البیضاء

لغرض الحصول على حاصٍل عاٍل بوحدة المساحة بغض النظر عن و , سم وبمعدل نبات واحد للجورة20-25

وزیادة سم20أو 15الى تقلیل المسافة بین النباتاتبالنبات الواحد فانه باإلمكان زیادة الكثافة النباتیة حاصل

  .الى نباتین او ثالث نباتاتعدد النباتات في الجورة

  

Impact of Competition in Sorghum Productivity
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Abstract
A field experiment was carried out at the Field Crop Research Station of State 

Board of Agricultural Research during 2004 and 2005 seasons to investigate the 
impact of competition on growth and yield of sorghum. Ankath cultivar was grown at 
three planting spaces (15, 20 and 25 cm) and three levels of number of plants per hill 
(1, 2 and 3 plants/hill) in RCBD arrangement in experimental factorial design with 
three replicates. The results showed that increasing plant competition by reduce of
plant spacings and increase number of plants per hill reduced number of days from 
sowing to 50% anthesis, length of panicle, number of branches/panicle, grain weight 
and grain yield/plant while plant height and total grain yield were increased.
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It can be concluded that close spacing and number of plant per hill gave more 
effectiveness competition in sorghum. However to obtain higher grain yield for 
individual plant it should be planted at spacing 20-25 cm with one plant per hill. But 
to obtain higher grain yield per unit area regardless of productivity of individual plant 
can be increasing plant population by reduce of plant spacing to15-20 cm and increase 
number of plants per hill to 2 and 3 plants.

  

مقدمةال

, حیث وجدت طرز ذات تنوع كبیر في هذه المنطقة, تعد شمالي أفریقیا منطقة نشوء الذرة البیضاء

وقد وجدت أدلة )1(إذ إنتشرت منهما نحو غرب أفریقیا , وتشمل في الوقت الحاضر أثیوبیا وأجزاء من السودان

الد وفي الهند وأوربا في القرن األول عام قبل المی700بزراعة هذا المحصول من قبل اآلشوریین منذ حوالي 

دجنت وزرعت . بینما أدخلت زراعة الذرة البیضاء ألول مرة في أمریكا واسترالیا قبل مئة عام تقریباَ ) 2(المیالدي 

وتعد المحصول ) 3(ملیون هكتار 48والیوم تزرع بمساحة تزید على , الذرة البیضاء عبر أنحاء عدیدة من العالم

  .س في آسیا وافریقیا بینما في الوالیات المتحدة وأوربا تمثل المصدر الرئیس لتغذیة الدواجن والماشیةالحبوبي الرئی

غیر أن , ما بین النهرینعلى الرغم من إمتالك هذا المحصول تاریخًا طویًال من الزراعة في بالد

ین عوامل عدیدة تعد محددة إنتاجیته لم تزل متدنیة ولعل عملیات إدارة المحصول تشغل مكان الصدارة من ب

إذ أسهمت الهجن المحسنة وعملیات إدارة ,زروعوجوهریة في إنتاجیة هذا المحصول من بینها الصنف الم

3800الى 1600من % 137.5بیضاء في المناطق الجافة بنسبة المحصول بزیادة حاصل الحبوب في الذرة ال

المنافسة ضمن الجورة الواحدة متمثلة إلیهاالنباتیة مضافا كما أن الكثافة ,)4(1997-1956هـ للفترة من /كغم

حیث تحدث الكثافة , في عدد النباتات في الجورة تشكل ضغطًا بیئیًا حیویًا الیمكن بأي حاٍل من األحوال تجاهله

الكثافة فقد رافق زیادة ).فوق وتحت سطح التربة(النباتیة وعدد النباتات بالجورة منافسة على المدخالت البیئیة 

بینما إنخفض إرتفاع ) 5(تزهیر % 50زیادة عدد األیام من الزراعة حتى ) تقلیل المسافة بین النباتات(النباتیة 

-4ملغم بزیادة الكثافة النباتیة من 22- 35كما إنخفض وزن الحبة من ) 7(وٕانخفض طول الرأس ) 6(النبات 

) 9(هـ /ألف نبات112-37ثافة النباتیة من ملغم بزیادة الك19.9-27.4وٕانخفض من ) 8(2م/نبات28

هـ بزیادة الكثافة النباتیة من /طن1.8الى 0.9إزداد حاصل الحبوب من ).11و10(وٕانخفض حاصل النبات 

نبات زیادة في عدد األیام من 3- 1رافق زیادة عدد النباتات في الجورة من )12(2م/نبات12.5الى 2.0

وازداد حاصل وحدة المساحةاع النبات بینما إنخفض وزن الحبة وحاصل النباتتزهیر وٕارتف% 50الزراعة حتى 

في دراسة على عدة تراكیب وراثیة وعند كثافات نباتیة مختلفة لم تكن هناك عالقة ارتباط معنویة ).14و13(

  ).15(بین حاصل الحبوب ومكوناته في الذرة البیضاء 

هذا البحث نفذ,الذرة البیضاء في العراقحاصل حبوبي حول أثر المنافسة فاتدراساللقلةبالنظر

الذرة حاصلفي بعض صفات النمو و ) المسافة بین النباتات وعدد النباتات في الجورة(بهدف دراسة أثر المنافسة 

  .البیضاء

  

  

  

  

  العملالمواد وطرائق
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ة العامة ئللهیة نفذت تجربة حقلیة في حقول محطة أبحاث المحاصیل الحقلیة في أبي غریب التابع

للموسمین 19/7و18/7ریخ اتمت الزراعة بت,2005و2004في الموسم الخریفي من عامي للبحوث الزراعیة 

استخدم الصنف إنقاذ والذي زرع ،الذرة البیضاءحاصلدراسة أثر المنافسة في نمو و لبعاتاألول والثاني على الت

نبات هيةر مستویات من عدد النباتات في الجو ةوثالثات بین النباتسم 25و20و15بثالثة مسافات زراعة 

ةترتیب التجارب العاملیة وفق تصمیم القطاعات الكاملة العشوائیة بثالثعمالباستن وثالثة نباتاتاونباتواحد 

سم وبستة مروز لكل معاملة، كان 75م المسافة بین مرز وآخر 5مروز بطول زرعت البذور في. مكررات

ثلثالكمیة عند الزراعة والثلثأضیف هـ /كغم200بمعدل ) N% 46(تروجیني على هیئة یوریا السماد الن

سوبر (واضیف السماد الفوسفاتي والثلث األخیر عند التزهیر سم 30الثاني عند وصول النبات الى ارتفاع 

اجریت كافة .ةهـ وبدفعة واحدة عند تحضیر األرض للزراع/كغم 200وبمعدل ) P2O5% 46فوسفات ثالثي 

درست صفات عدد األیام من الزراعة ).16(العملیات الزراعیة حسب التوصیات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة

حاصلحاصل النبات و ووزن الحبة و رأسوعدد التفرعات للرأستزهیر وارتفاع النبات وطول ال% 50حتى 

حللت . ن الخطوط األربعة الوسطیة المحروسةأخذت القراءات على عشرة نباتات عشوائیة م.الكليالحبوب

البیانات احصائیًا بطریقة تحلیل التباین وشخصت الفروق اإلحصائیة باستخدام أقل فرق معنوي على مستوى 

  .) 17% (5احتمال

  

  النتائج والمناقشة

  تزهیر% 50عدد األیام من الزراعة حتى 

تزهیر في كال % 50د األیام من الزراعة حتى معنوي في عدإنخفاضالمسافة بین النباتات زیادةرافق 

% 3.26و 0.85وبنسبة إنخفاض بلغت 80.1إلى 83من عدد األیام إذ انخفض)1جدول(موسمي الزراعة 

بزیادة في الموسم الثاني%2.19و1.7وبنسبة إنخفاض بلغتیوماً 81.9إلى 83.7وسم األول ومن مفي ال

زیادة الى حصول زیادة عدد النباتات في الجورة أدتبینما . على التواليسم 25و 20الى 15المسافة من 

یومًا وبنسبة زیادة 86.6إلى 76.3إذ إزداد عدد األیام من , تزهیر% 50من الزراعة حتى معنویة في عدد األیام 

في % 11.95و4.39یومًا وبنسبة زیادة بلغت87.1إلى 77.8وسم األول ومن مفي ال% 13.4و7.99بلغت 

یؤدي . تابععلى التنباتاتةثالثنباتین وإلىبزیادة عدد النباتات في الجورة من نبات واحد الموسم الثاني

وزیادة عدد النباتات في الجورة إلى زیادة النمو الخضري في ) زیادة الكثافة النباتیة(إنخفاض المسافة بین النباتات 

خالل الكساء الخضري مما یؤدي إلى زیادة إنتاج األوكسین لنافذ وحدة المساحة وزیادة التظلیل وقلة الضوء ا

كما تؤدي الكثافة النباتیة العالیة , تزهیر% 50الذي یبطئ الحث على اإلزهار وزیادة المدة الالزمة للوصول إلى 

تحدثه مما خفض درجة حرارة التربة نتیجة التظلیل الذي الىزیادة عدد النباتات في الجورة الواحدة الناتجة من 

في من تأثیر المسافة بین النباتات أكبر كان ر عدد النباتات في الجورة یأثتیالحظ أن . یؤدي إلى تأخیر التزهیر

تزهیر وهذا ناجم من التزاحم الشدید بین النباتات في الجورة الذي یؤدي إلى % 50المدة الالزمة للوصول إلى 

إن هذه النتیجة تتوافق مع ماوجده . تزهیر% 50زمة للوصول إلى زیادة النمو الخضري ومن ثم تأخیر المدة الال

  .13و5منهم باحثون آخرون

بحسب تأثرها بالمسافة بین النباتات وعدد النباتات تزهیر% 50عدد األیام من الزراعة حتى )1(جدول

  بالجورة

  2005موسم   2004موسم 
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المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  لنباتاتعدد ا
  المعدل

1  2  3  1  2  3  

15  79.0  82.7  87.3  83.0  15  82.7  82.7  85.7  83.7  
20  75.0  84.3  87.6  82.3  20  74.7  84.0  88.3  82.3  

25  75.0  80.3  85.0  80.1  25  76.0  82.3  87.3  81.9  

    1.402  م.ف.أ    1.432  م.ف.أ

  82.6  87.1  83.0  77.8  المعدل  81.8  86.6  82.4  76.3  المعدل

  0.810      0.810  م.ف.أ  0.827      0.827  م.ف.أ

  

سم 20فقد أعطت المسافة , حصل تداخل معنوي في المسافة بین النباتات وعدد النباتات في الجورة

سم 20بینما أعطت المسافة 88.3و87.6بلغ تزهیر% 50نباتات في الجورة أعلى عدد أیام حتى ةوبثالث

  .على التتابعفي كال الموسمین74.7و75.0بلغ دد أیام أیضًا وبنبات واحد في الجورة أقل ع

  إرتفاع النبات

بلغ اذ, )2جدول(زیادة معنویة في إرتفاع النبات في كال الموسمینالى زیادة المسافة بین النباتات أدت

ن مقارنة بالمسافتی% 7.8و3.36والذي هو اعلى بنسبةسم25عند المسافة سم150.6لنبات لإرتفاع اعلى

عند زیادة المسافة في الموسم الثاني%2.05وبنسبة زیادة بلغت نحو سم148.9وفي الموسم األول 20و15

رافق زیادة عدد .سم15سم فلم تختلف معنویًا عن المسافة 25سم أما عند زیادة المسافة إلى20-15من 

وبنسبة إنخفاض سم 141.7إلى 150إذ إنخفض من , النباتات في الجورة إنخفاض معنوي في إرتفاع النبات

2.92بلغت نحو وبنسبة إنخفاضسم142.4إلى 151.3في الموسم األول ومن % 4.025.85بلغت نحو 

یالحظ تفوق النباتات المزروعة. تابععلى التبالمقارنة مع نباتین وثالثة نباتاتفي الموسم الثاني % 6.25و

من قلة التزاحم بین النباتات المتجاورة على المساحة الغذائیة المتاحة بمسافات أوسع في إرتفاع النبات وهذا ناتج 

أو أحد من العناصرإذ تحدث المنافسة بین النباتات المتجاورة عندما تكون جاهزیة عنصر, والضوء والماء

خضري وهذا ما أتاح للنبات إحراز نمو . أقل من حاجة أي من النباتین المتجاورینبمستوىالضروریةالعوامل

, الجورةيعدد النباتات فزیادة یالحظ أن أثر المنافسة أشد وأكبر في حالة . عاٍل إنعكس في زیادة إرتفاع النبات

إذ أن تقارب النباتات وتزاحم نمواتها الخضریة عالوًة على التشابك والتزاحم الشدید بین الجذور له األثر البالغ في 

في التأثیر على إذ أن التنافس الشدید بین الجذور له األثر البالغ ,تحدید وكبح نمو النباتات لبعضها البعض

14و13و6إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم . األجزاء الخضریة فوق سطح التربة

  .18و

سم 25إذ أعطت المسافة , حصل تداخل معنوي بین المسافة بین النباتات وعدد النباتات في الجورة

سم 20والمسافة سم 153.3بلغ نباتات وبنبات واحد في الجورة أعلى إرتفاع للنبات في الموسم األولبین ال

سم 15بینما أعطت المسافة , سم154.3بلغ وبنبات واحد في الجورة أعلى إرتفاع للنبات في الموسم الثاني

  .سم على التتابع140.0و133.0بلغ في الجورة أقل إرتفاع للنبات في كال الموسمیننباتاتوبثالث 

  

  النباتات وعدد النباتات بالجورةبحسب تأثره بالمسافة بین) سم(إرتفاع النبات )2(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

  المعدل  عدد النباتاتالمسافة   المعدل  عدد النباتاتالمسافة 
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  3  2  1  )سم(  3  2  1  )سم(

15  148.7  137.3  133.0  139.7  15  151.0  146.7  140.0  145.9  

20  148.0  146.0  143.3  145.7  20  154.3  148.3  144.3  148.9  
25  153.3  149.3  149.3  150.6  25  148.6  146.0  143.0  145.9  

    2.056  م.ف.أ    1.238  م.ف.أ

  146.9  142.4  147.0  151.3  المعدل  145.4  141.7  144.2  150.0  المعدل

  1.186      1.186  م.ف.أ  1.011      1.011  م.ف.أ

  

  الرأسطول 

إذ إزداد ) 3جدول(رافق زیادة المسافة بین النباتات زیادة معنویة في طول الرأس في كال الموسمین 

سم 20الى 15بزیادة المسافة من % 14.90سم وبنسبة زیادة بلغت نحو 29.3إلى 25.5طول الرأس من 

سم وبنسبة زیادة بلغت نحو 29إلى 26.4ومن في الموسم األول سم 25والتي لم تختلف معنویًا عن المسافة 

بینما إنخفض طول الرأس .سم في الموسم الثاني25و20سم الى 15زیادة المسافة من ب% 9.84و3.57

30.0في الموسم األول ومن % 26.33و5.86سم وبنسبة إنخفاض بلغت نحو 24.3إلى 30.7معنویًا من 

بالجورةنباتاتةواحد الى نباتین وثالثاعة نباتعند زر %21.95و3.80سم وبنسبة إنخفاض بلغت 24.6لى ا

یقل التنافس بزیادة المساحة الغذائیة المتاحة وینتج من ذلك زیادة نمو النبات سواًء األجزاء . في الموسم الثاني

واضحر الیأثتویالحظ ال. التكاثریة في مراحل النمو المختلفة وهذا ما إنعكس إیجابیًا في طول الرأسمالخضریة أ

فغالبًا ما تشتد المنافسة بین النباتات المتجاورة عند مراحل تطور , لعدد النباتات في الجورة في طول الرأس

تصبح أشد بین كما أن المنافسة , وتصل ذروتها عند مرحلة التزهیرFloral Primordiaالمنشئات الزهریة

, ضوئي ضمن المساحة الغذائیة المتاحة لكل نباتأجزاء النبات الواحد والنباتات المتقاربة على نواتج التمثیل ال

ر التنافسي متمثًال بمركبات األلیلوباثي السمیة سواء تلك المطلقة من قبل األوراق واألجزاء الخضریة یأثتكما أن ال

إن . النباتحاصلر تثبیطي عاٍل في تحدید نمو و یأثتوالتكاثریة أو تلك المفرزة من قبل الجذور هي األخرى لها 

  .14و 7ه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم هذ

  

  النباتات وعدد النباتات بالجورةطول الرأس بحسب تأثره بالمسافة بین)3(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

1  2  3  1  2  3  

15  29.0  26.6  21.00  25.5  15  30.0  27.0  22.0  26.4  

20  31.7  30.0  26.30  29.3  20  29.3  30.0  24.7  28.0  
25  31.3  30.3  25.70  29.1  25  30.3  29.7  27.0  29.0  

    1.072  م.ف.أ    1.530  م.ف.أ

  27.8  24.6  28.9  30.0  المعدل  28.0  24.3  29.0  30.7  المعدل

  0.618      0.618  م.ف.أ  0.884      0.884  م.ف.أ

سم 20فقد أعطت المسافة , عنوي بین المسافة بین النباتات وعدد النباتات في الجورةحصل تداخل م

سم وبنبات واحد 25و15والمسافة سم31.7بلغ وبنبات واحد للجورة أعلى طول للرأس في الموسم األول
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نباتات في سم وبثالث 15بینما أعطت المسافة , سم30.0بلغ للجورة أعلى طول للرأس في الموسم الثاني

  .سم على التتابع22.0و21.0بلغ الجورة أقل طول للرأس في كال الموسمین

  عدد التفرعات للرأس

إذ إزداد عدد , )4جدول(زیادة معنویة في عدد التفرعات للرأس قادت الىزیادة المسافة بین النباتاتإن

إلى 53.3في الموسم األول ومن % 12.76و4.85فرعًا وبنسبة زیادة بلغت نحو58.3إلى 51.7التفرعات من 

سم في الموسم 25و20سم الى 15عند الزراعة من % 14.63و5.52فرعًا وبنسبة زیادة بلغت نحو 61.1

فقد إنخفض عدد , بینما أدت زیادة عدد النباتات في الجورة إلى إنخفاض معنوي في عدد التفرعات للرأس.الثاني

في الموسم األول ومن % 14.75و10.92نسبة إنخفاض بلغت نحو فرعًا وب52.2إلى 59.9التفرعات من 

من نبات عند الزراعةفي الموسم الثاني%14.86و8.8فرعًا وبنسبة إنخفاض بلغت نحو 53.8إلى61.8

) 3جدول(تعزى زیادة عدد التفرعات للرأس إلى زیادة طول الرأس .تابععلى التنباتاتةنباتین وثالثواحد الى 

زیادة المساحة أنإذ, الذي أتاح زیادة العقد المنشئة للفروع في الرأس ومن ثم تطورها إلى فروع حاملة للحبوب 

فوق (فرةاو فرصة إستغالل عوامل النمو المتزاد منالغذائیة وقلة التزاحم بین النباتات في المسافات الواسعة 

لعدد النباتات في الجورة في عدد التفرعات واضحر الیأثتالیالحظ .باتجاه زیادة التفرعات للرأس) وتحت التربة

األجزاء تطورللرأس، نتیجة التزاحم والمنافسة بین النباتات على الضوء الذي یعد عامًال محددًا وجوهریًا في

  .14و7إن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم . التكاثریة وبخاصة في ظل محدودیة المغذیات

  

  النباتات وعدد النباتات بالجورةعدد التفرعات للرأس بحسب تأثره بالمسافة بین)4(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

1  2  3  1  2  3  

15  55.0  51.0  49.1  51.7  15  57.0  53.0  50.0  53.3  

20  60.3  54.3  52.3  55.6  20  62.0  57.2  54.6  57.9  

25  64.2  56.7  54.2  58.3  25  66.4  60.2  56.8  61.1  

    3.590  م.ف.أ    3.220  م.ف.أ

  57.4  53.8  56.8  61.8  المعدل  55.3  52.2  54.0  59.9  المعدل

  1.240      1.240  م.ف.أ  1.560      1.560  م.ف.أ

  

فقد , في صفة عدد التفرعات للرأسحصل تداخل معنوي بین مسافات الزراعة وعدد النباتات في الجورة

على 66.4و64.2بلغ تفرعات للرأس في كال الموسمینعدد سم وبنبات واحد للجورة أعلى 25أعطت المسافة 

بلغ نباتات للجورة أقل عدد تفرعات للرأس في موسمي الزراعةةوبثالثسم 15بینما أعطت المسافة , التتابع

  .على التتابع50.0و49.1

  

  

  لحبةوزن ا

فقد )5جدول(زیادة معنویة في وزن الحبة في كال موسمي الزراعة الىزیادة المسافة بین النباتاتأدت

في الموسم األول % 15.96و3.47غم وبنسبة زیادة بلغت نحو 33.05إلى 28.5حبة من 1000وزن ازداد
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15بزیادة المسافة من الثانيفي الموسم % 8.88و0.91وبنسبة زیادة بلغت نحو غم33.1الى 30.4ومن

إذ , حصل إنخفاض معنوي كبیر في وزن الحبة بزیادة عدد النباتات في الجورة. تابععلى التسم25و20الى 

في الموسم % 32.61و13.85غم وبلغت نسبة اإلنخفاض نحو 26.77إلى 35.5حبة من 1000إنخفض وزن 

عند في الموسم الثاني%33.15و12.23ت نحو غم وبنسبة إنخفاض بلغ27.36إلى 36.43األول ومن 

یعزى سبب إنخفاض وزن الحبة في .تابععلى التنباتات في الجورةةاتین وثالثبنمن نبات واحد الىالزراعة

المسافات الضیقة بین النباتات والنباتات المتزاحمة في الجورة الواحدة إلى قلة شدة اإلضاءة ومن ثم إنخفاض 

فضًال على أن زیادة الكثافة , ة إمتالء الحبةمدفیقل بناء الكربوهیدرات خالل Nitrate Reductaseفعالیة إنزیم 

یالحظ .النباتیة تؤدي إلى إختزال وزن الزهیرات وٕانخفاض معدل إمتالء ونمو الحبة خالل طور تخزین النشاء

م والمنافسة الشدیدة بین النباتات في اإلنخفاض الشدید في وزن الحبة بزیادة عدد النباتات بالجورة نتیجة التزاح

یعد وزن الحبة أحد مكونات . عالوة على التزاحم على الماء والضوء, الجورة على المساحة الغذائیة المتاحة

الحاصل الذي یشهد جمیع الضغوط البیئیة سواء تلك الخارجیة متمثلة بالضوء والحرارة والرطوبة والمغذیات 

بعضها تفرزها االجزاء النباتیة على من تنافس وآثار سمیة سواء تلك التي )ن النباتاتفیما بی(والبیئة الداخلیة 

والتي بالنتیجة سوف تؤثر في هذا المكون المهم من لنباتات المتجاورة أو بین أجزاء النبات الواحدلالبعض 

ضغط بیئي أو شد وأن أي, طیلة موسم النمومكونات الحاصل باعتباره یمثل مجمل عملیات البناء الضوئي

ة إمتالء الحبة مدغذائي أو حراري أو رطوبي في أیة مرحلة من مراحل نمو النبات سوف ینتهي تأثیره في معدل و 

  .13و12و9و8تتفق هذه النتیجة مع ما وجده باحثون آخرون منهم . مما یؤدي إلى إختزال وزن الحبة

  

  نباتات وعدد النباتات بالجورةالبحسب تأثره بالمسافة بینحبة1000وزن )5(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

1  2  3  1  2  3  

15  34.4  29.2  21.8  28.5  15  35.6  31.3  24.2  30.4  

20  35.5  31.3  29.0  31.94  20  37.4  32.5  28.5  32.8  

25  36.6  33.1  29.5  33.05  25  36.3  33.6  29.4  33.1  

    1.103  م.ف.أ    1.332  م.ف.أ

  32.08  27.36  32.46  36.43  المعدل  31.15  26.77  31.18  35.5  المعدل

  0.639      0.639  م.ف.أ  0.769      0.769  م.ف.أ

  

فأعطت المسافة , حصل تداخل معنوي بین مسافات الزراعة وعدد النباتات في الجورة في وزن الحبة

في الموسم الثاني سم وبنبات واحد للجورة20والمسافة غم36.6بلغ في الموسم األولللجورة سم وبنبات واحد 25

سم وبثالث نباتات للجورة أقل وزن للحبة في كال 15بینما أعطت المسافة , غم37.4بلغ أعلى وزن للحبة

  .غم على التتابع24.2و21.8بلغ الموسمین

  )غم(الفردي لنباتالحبوب لحاصل 

إلى 101.9من ) 6جدول(ل النبات الفردي بزیادة المسافة بین النباتات في كال الموسمین حاصأزداد

غم وبنسبة 129.2إلى 103.6في الموسم األول ومن % 24.9و0.24غم وبنسبة زیادة بلغت نحو 127.3

سم 25و 20إلى 15في الموسم الثاني بزیادة المسافة بین النباتات من % 24.71و3.95زیادة بلغت نحو 
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من أنخفضإذ , بینما ظهر إنخفاض معنوي كبیر في حاصل النبات بزیادة عدد النباتات في الجورة. تابععلى الت

إلى 142.3في الموسم األول ومن % 39.52و10.48غم وبنسبة إنخفاض بلغت نحو 97.4إلى 135.9

من نبات بزیادة عدد النباتات في الموسم الثاني% 48.53و19.68غم وبنسبة إنخفاض بلغت نحو 95.8

فر مساحة اإزداد حاصل النبات بزیادة المسافة بین النباتات بسبب تو .إلى نباتین وثالثة نباتات في الجورةواحد 

وبتناقص , المتطلبات األساسیة من ضوء وحرارة ورطوبة كافیةیه منمتیسر الحصول علماغذائیة كافیة للنبات و 

وتشتد المنافسة بین النباتات , إشتد التنافس على المتطلبات األساسیة للنمو واإلنتاجالمسافة بین النباتات فقد

المتجاورة عالوًة على التنافس بین أجزاء النبات الواحد عند مرحلة التزهیر وما بعدها من مراحل نمو وتطور 

الجورة الواحدة حیث یشتد بین ویالحظ أن أثر التنافس صار أكثر وضوحًا بزیادة عدد النباتات في, وٕامتالء الحبة

األجزاء الخضریة والتكاثریة على عوامل النمو فوق سطح التربة ولعل التنافس یشتد أكثر بین الجذور على 

وعدد التفرعات للرأس ) 3جدول(في طول الرأس اصبح جلیاً اإلنخفاضان هذا. عوامل النمو تحت سطح التربة

إن هذه النتیجة . الفرديأسهم بشكل كبیر في خفض حاصل النباتالذي) 5جدول(ووزن الحبة ) 4جدول(

  .13و 11و 10تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهم 

  

  ةبحسب تأثره بالمسافة بین النباتات وعدد النباتات بالجور )غم(لنبات الفردي الحبوب لحاصل )6(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات
  المعدل

1  2  3  1  2  3  

15  122.6  104.8  78.4  101.9  15  132.8  103.3  74.8  103.6  

20  139.4  132.8  108.8  127.0  20  144.1  121.9  106.8  124.3  

25  145.6  131.4  104.9  127.3  25  150.1  131.6  105.8  129.2  

    0.271  م.ف.أ    0.103  م.ف.أ

  119.0  95.8  118.9  142.3  المعدل  118.7  97.4  123.0  135.9  المعدل

  0.157      0.157  م.ف.أ  0.061      0.061  م.ف.أ

  

سم 25فقد أعطت المسافة , حصل تداخل معنوي بین المسافة ما بین النباتات وعدد النباتات في الجورة

بینما , تابعاني على التغم للموسمین األول والت150.1و145.6وبنبات واحد في الجورة أعلى حاصل نبات بلغ 

غم للموسمین األول والثاني 74.8و78.4بلغ نباتات للجورة أقل حاصل للنباتةسم وبثالث15أعطت المسافة 

حیث تصبح عند ذروتها , ر البالغ للمنافسة بین النباتات في حاصل النبات الفرديیأثتویالحظ ال. تابععلى الت

زیادة (المسافة الضیقة بین النباتات بسببودة والتنافس آخذ بالتزاید عندما تكون العوامل المتاحة للنمو محد

  . وزیادة عدد النباتات في الجورة الواحدة) الكثافة النباتیة

  

  

  )هـ/طن(للحبوب الحاصل الكلي 

في كال الموسمین للحبوب زیادة معنویة في الحاصل الكلي الى حصولتقلیل المسافة بین النباتاتأدى

في % 29.5و4.46سم والذي هو أعلى بنسبة 15هـ عند المسافة /طن5.034ذ بلغ أعلى حاصل إ, )7جدول(

بزیادة المسافة من في الموسم الثاني % 32.76و3.00هـ والذي هو أعلى بنسبة /طن5.016الموسم األول و
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إذ بلغ أعلى حاصل , ةكما أنه إزداد معنویًا بزیادة عدد النباتات بالجور . تابعسم على الت25و20سم الى15

في الموسم األول % 112.43و17.87نباتات للجورة والذي هو أعلى بنسبة ةهـ عند الزراعة بثالث/طن5.929

في الموسم الثاني مقارنة بنباتین ونبات واحد للجورة % 96.88و18.95هـ والذي هو أعلى بنسبة /طن5.818و

افة بین النباتات وزیادة عدد النباتات بالجورة إلى زیادة الكثافة تعزى زیادة الحاصل بتقلیل المس.تابععلى الت

في زیادة الحاصل الكلي بوحدة سهم وٕان كل نبات یحمل رأسًا سی, أي زیادة عدد النباتات بوحدة المساحة, النباتیة

د النباتات بالجورة لذا تعد الزراعة بكثافات نباتیة عالیة عن طریق التحكم بالمسافة بین النباتات أو بعد. المساحة

كما أن الكثافة النباتیة العالیة تؤدي إلى . أحد الوسائل المهمة في زیادة حاصل وحدة المساحةأو كلیهما معًا 

وفعال في مراحل مبكرة من نمو النبات مما یزید من فرص كاملCanopy)(الحصول على غطاء نباتي 

4ن هذه النتیجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون منهمإ. إستغالل الضوء ووحدة المساحة الغذائیة المتاحة

  .14و 13و12و

  

  النباتات وعدد النباتات بالجورةبحسب تأثره بالمسافة بین)هـ/طن(حاصل الحبوب الكلي )7(جدول 

  2005موسم   2004موسم 

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات بالجورة
  المعدل

المسافة 

  )سم(

  عدد النباتات بالجورة
  معدلال

1  2  3  1  2  3  

15  3.269  5.587  6.274  5.034  15  3.558  5.511  5.981  5.016  
20  2.911  5.254  6.291  4.819  20  3.002  5.263  6.345  4.870  
25  2.192  4.248  5.220  3.887  25  2.305  3.899  5.129  3.778  

    0.281  م.ف.أ    0.203  م.ف.أ

  4.555  5.818  4.891  2.955  المعدل  4.583  5.929  5.030  2.791  المعدل

  0.193      0.193  م.ف.أ  0.168      0.168  م.ف.أ

  

سم 20فقد أعطت المسافة , ات بالجورةحصل تداخل معنوي بین المسافة بین النباتات وعدد النبات

على الثانيو األول ین ي الموسمفهـ /طن5.981و6.274نباتات للجورة أعلى حاصل حبوب بلغ ةوبثالث

2.192بلغ سم وبنبات واحد للجورة أقل حاصل حبوب كلي لكال الموسمین25عطت المسافة بینما أ. تابعالت

.هـ/طن2.305و

إن هكذا ,غالبًا ما یلجأ الفالح أو المزارع عالوًة على الباحث إلى زراعة أكثر من نبات واحد في الجورة

وحدة المساحة بهدف زیادة الحاصل نظام زراعي بالرغم من أنه یؤدي إلى زیادة عدد النباتات المتأسسة في 

إال أنه بالنتیجة یؤدي إلى تقلیل حاصل النبات , بوحدة المساحة) عدد الرؤوس(الناتج من زیادة عدد النباتات 

إذ أن المنافسة .الذي یمكن زیادته بزیادة المسافة بین النباتات واإلقتصار على نبات واحد في الجورة, الفردي

 Nitrateبسبب إنخفاض فعالیة أنزیم ) Barreness(حاصل حبوب نهائیًا إحرازم تؤدي إلى عدقدالشدیدة

Reductaseوغیاب أو عقم حبوب اللقاح بسبب التظلیل وٕانخفاض فعالیة األوكسینات.  

یستنتج من البحث أن زیادة المنافسة الناتجة من تضییق المسافة بین النباتات وكذلك زیادة عدد 

للرأس ووزن الحبة وحاصل النباتخفض إرتفاع النبات وطول الرأس وعدد التفرعات لى ادت االنباتات بالجورة 

علیه لغرض الحصول . تزهیر وحاصل وحدة المساحة% 50بینما أدت إلى زیادة عدد األیام من الزراعة حتى 

عدل نبات واحد مسم بین النباتات وب25- 20عاٍل للنبات الفردي ینبغي زراعة الذرة البیضاء بمسافة حاصلٍ على 
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فانه فرديالنبات الحاصلعاٍل في وحدة المساحة بغض النظر عن حاصلٍ وٕاذا ما أرید الحصول على , للجورة

في نباتاتةأو ثالثسم وبمعدل نباتین15أو 20یمكن زیادة الكثافة النباتیة بتقلیل المسافة بین النباتات إلى 

.الجورة
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