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للذرة البيضاءالعلفحاصلمنو وتأثري نقع البذور  بالبرييدوكسني وارتفاع ومراحل القطع يف 
د.نهاد محمد عبود           

جامعة االنبار–كلیة الزراعة 
حمید خلف خربیطد.

جامعة بغداد–لیة الزراعة ك
حمدي جاسم حماديد.

جامعة االنبار–كلیةالزراعة 

الخالصة
كلیة الزراعة / جامعة –نفذت تجربة حقلیة في حقل التجارب التابع لقسم علوم المحاصیل الحقلیة 

) pyridoxineنقع البذور بالبیریدوكسین (تأثیرلدراسة 2011و 2010ابو غریب خالل موسمین متتالیین –بغداد 
Sorghum bicolorفي الذره البیضاء األخضروارتفاع ومراحل القطع في بعض صفات النمو وحاصل العلف  L.

Moenchطبقت التجربة باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة (صنف كافییر .R.C.B.D وبترتیب االلواح (
، 1-) غم.لتر6و 4و 2و 0المنشقة وبثالثة مكررات . تضمنت االلواح الرئیسیة تراكیز البیریدوكسین ( –المنشقة 

) سم عن مستوى سطح التربة االلواح الثانویة . اما مراحل القطع 30و 20و 10ارتفاعات القطع (في حین احتلت 
للحبوب ) فقد احتلت االلواح ألعجیني% تزهیر ، وعند الطور 50( القطع في مرحلة النمو الخضري ، وعند مرحلة 

یة لكل حشة على حدة : ارتفاع النبات تحت الثانویة . اخذت ثالث حشات خالل الموسم ، وتمت دراسة الصفات التال
. ة المئویة لها ، حاصل المادة الجافة والنسباألخضر، المساحة الورقیة للنبات ، حاصل العلف 

حللت البیانات احصائیًا حسب طریقة تحلیل التباین لكل موسم منفردة واستعمل اختبار ( أقل فرق معنوي ) لمقارنة 
% ویمكن تلخیص النتائج كما یلي : 5عنویة المتوسطات الحسابیة وبمستوى م

الى زیادة معنویة في ارتفاع النبات والمساحة الورقیة وحاصل 1-غم.لتر6زیادة تراكیز البیریدوكسین الى المستوى أدت
سم عن سطح التربة في اعطائها اعلى 10تفوقت النباتات المقطوعة على ارتفاع ، الجاف والوزناألخضرالعلف 

تفوقت النباتات المقطوعة عند مرحلة ، والمادة الجافة والنسبة المئویة المادة الجافةاألخضرالقیم لحاصل العلف 
% تزهیر ولكال  50الطور العجیني للحبوب معنویًا على باقي مراحل القطع عند مرحلة النمو الخضري  وعند 

% و حاصل المادة الجافة بینما تفوقت مرحلة القطع والموسمین في صفات ارتفاع النبات وحاصل العلف االخضر 
.% تزهیر في المساحة الورقیة 50عند 
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Effect of Seed Soaking with pyridoxine, height and stages cutting in growth and
Yield  forage of Sorghumbicolor L. Moench.

Dr. HAMDI J. HOMADIHAMEED KH. KHRBEETDr.ABOOD.NIHAD MDr.
Dept. of Field Crop SciencesDept. of Field Crop SciencesDept. of Field Crop Sciences

College of Agric. /Univ. of AlanbarCollege of Agric. /Univ. of BagdadCollege of Agric. /Univ. of Alanbar

A field experiment was conducted at the experimental farm of field crops
department , Collage of Agriculture Abu - Ghraib ,Univ. of Baghdad , Iraq during the
growing seasons of 2010 and 2011, to evaluate the effects of seed soaking with
pyridoxine, cutting height and stages on some agronomic traits, green fodder yield
and forage quality of Sorghumbicolor L. Moench cv. Kaffir.

Layout of the experiment was Randomized Complete Block Design (RCBD) using
split-split plot arrangement with three replicates. Pyridoxine concentration (0, 2, 4,
and 6g/L) were assigned as main plots and cutting height (10, 20 and 30cm) above
soil surface as sub-plots , while cutting stages at ( vegetative growth , 50% flowering
and dough stage ) as a sub-sub plots . In each season three cuts were taken and in each
one , the following traits were studied . Plant height, plant leaf area, green fodder
yield, yield and percent of dry matter.The highest level of pyridoxine (6 g/L) resulted
in a significant increment in plant height, plant leaf area, green fodder yield, dry
matter yield, Plants with cutting height of 10 cm above soil surface gave the highest
yield of green fodder  and dry matter.

المقدمة
Sorghum bicolorُتعد الذرة البیضاء  (L.) Moench من المحاصیل الحبوبیة والعلفیة المهمة محلیًا

وعالمیًا ، وتستعمل كعلف حبوبي او علٍف اخضر لتغذیة الحیوانات او عمل الدریس والسایلج وتكون مستساغة 
من قبل الحیوان، كما تعتبر من المحاصیل ذات القدرة على النمو والتفریع بعد الحش واالحتفاظ بنوعیتها الجیدة 

دد حشات أكثر خالل موسم الصیف وكذلك انخفاض محتواها من األلیاف وتوصف بالمحصول مما یوفر ع
.ان الثروة الحیوانیة في العراق تعاني من مشكلة كبیرة ومهمة )10الحولي ذو اإلنتاجیة العلفیة والنوعیة الجیدة (

لصیف فضًال عن ارتفاع اال وهي نقص االعالف الخضراء ذات القیمة الغذائیة لتغذیة الماشیة خالل اشهر ا
اسعار االعالف وانحسار مساحات المراعي بسبب الجفاف. ان هذه المشكلة الكبیرة تتطلب منا البحث عن 
االسالیب التي تؤدي الى زیادة االنتاجیة وتحسین النوعیة للمحاصیل العلفیة ذات القیمة الغذائیة الجیدة التي تأتي 

) Vit. B6)Pyridoxineالبحث عن مصادر تغذویة جدیدة كأستخدام. انمتها محصول الذرة البیضاء في مقد
باالضافة الى المغذیات المتعارف علیها سیؤدي الى احداث طفره في انتاج االعالف باالضافة الى كونها مواد 

الل آمنه في البیئة لیس لها اثار جانبیة او سلبیه على االنسان والحیوان والتي تزید من قدرة النبات على استغ
)  . 3ومن ثم زیادة معدل نمو وتحسین اداء النبات (قدراته الوظیفیة والتصنیعیة والوراثیة الكامنة العلى مستوى 

ایضًا تعد العملیات الزراعیة ومن بینها ارتفاع القطع من العوامل المهمة التي تؤثر على كمیة حاصل العلف من 
النمو والتفریع مرة اخرى ، كما تعد مراحل القطع هي االخرى خالل ابقاء عقد مناسبة على الساق من اجل اعادة 

من العوامل المؤثرة في حاصل العلف االخضر للذرة البیضاء التي من خاللها یحدد الموعد المناسب لقطع 
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ادت الى زیادة Pyridoxine) وجد ان نقع بذور الحنطه بالمحلول المائي لل4(وفي دراسة قام بها ).13(النبات
) 9وفي دراسة اجراها (في دلیل المساحة الورقیة وعدد التفرعات وارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم.معنویة 

% تبین ان المحلول المائي للتركیز الثاني قد 0.02و 0.01هما Pyridoxineاستخدم فیها تركیزین من الـ 
اثر معنویًا عند تنقیع بذور الذرة الصفراء ولمدة ثمان ساعات في الحاصل ومكوناته الناتجة من تأثیر  
البیریدوكسین بشكل ایجابي على نمو الجذور مما عزز ذلك من امتصاص النتروجین وزیادة المادة الجافة للنبات 

على )8(و )11(ومن االبحاث الحدیثة التي اجریت لمعرفة تأثیر  استخدام البیریدوكسین هو ما قام به كل من.
% وقد اكدت النتائج التي 0.02% و 0.01نبات الذرة الصفراء وذلك باستخدام تراكیز مختلفة من البیریدوكسین

% قد ادى الى تحسین االنبات وسرعة تطور 0.02توصلوا الیها الى ان نقع البذور لمدة ثمان ساعات وبتركیز 
البادرة مما انعكس ایجابیًا على صفات النمو الخضري. وفي دراسة اجریت على هجین بین الذرة البیضاء 

)سم اذ 21و 14و 7) وذلك لمعرفة تأثیر مستوى القطع عن سطح التربة (12والحشیش السوداني من قبل (
سیة بین مستویات ارتفاع القطع وحاصل العلف االخضر والمادة الجافة . اشارت النتائج الى وجود عالقة عك

ان صفة ارتفاع النبات تاثرت معنویًا بمراحل القطع للذرة البیضاء اذ اعطت مرحلة القطع )6(وتبین من نتائج 
سم بالتتابع مقارنة 141.17و 150.6و 160.42عند الطور العجیني اعلى متوسط ولثالثة حشات بلغ 

) لمعرفة تأثیر مراحل القطع على 1% تزهیر .وفي دراسة اخرى قام بها (50مرحلة القطع عند النمو الخضري وب
نمو وحاصل الذرة البیضاء تفوق فیها القطع عند الطور العجیني للحبوب في صفة ارتفاع النبات على بقیة 

143.6و 153و 163.2ل بلغ % تزهیر) باعطائها اعلى معد50مراحل القطع االخرى ( النمو الخضري و 
) وجد ان قطع نباتات الذرة البیضاء في مرحلة الطور 2سم بالتتابع للحشات الثالث . وفي دراسة اجراها (

و 193.31العجیني للحبوب قد تفوق معنویًا على بقیة مراحل النمو االخرى واعطى اعلى ارتفاع للنبات بلغ 
لثالث.سم بالتتابع وللحشات ا153.53و 171.07

المواد وطرائق العمل
كلیة الزراعة/  جامعة بغداد / ابو غریب –نفذت تجربة حقلیة في حقل التجارب التابع لقسم المحاصیل الحقلیة 

لدراسة تاثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع في بعض صفات النمو وحاصل 2011و2010للموسمین 
( الكاملة المعشاةبیضاء صنف كافییر . طبقت التجربة باستخدام تصمیم القطاعات في الذرة الالعلف االخضر

R.C.B.D المنشقة وبثالث مكررات. تضمنت االلواح الرئیسیة اربع تراكیز من البیریدوكسین -) وبترتیب االلواح المنشقة
10بالتتابع ، في حین احتلت ارتفاعات القطع الثالثة ( C3و C0 ،C1 ،C2ورمز لها 1- غم.لتر6و 4، 2، 0هي 

بالتتابع ، اما مراحل القطع H3وH2و H1) سم عن مستوى سطح التربة االلواح الثانویة والتي رمز لها 30، 20، 
% 50ة والتي كانت بثالث مراحل هي القطع في مرحلة النمو الخضري والتي حددت بظهور ورقة العلم والقطع عند مرحل

)  فقد احتلت 15تزهیر والقطع عند مرحلة الطور العجیني للحبوب والتي كانت فیها الحبوب مكتمله النمو لكنها طریة (
بالتتابع . تم تهیئة ارض التجربة من حراثة وتنعیم وتسویه ثم قسمت S3وS2و S1االلواح تحت الثانویة وقد رمز لها 

م . احتوت كل وحدة تجریبیة على ستة خطوط المسافة بین خط 3×3التجریبیة الى وحدات تجریبیة بلغت مساحة الوحدة
م . اخذت عینات عشوائیة من ارض التجربة قبل الزراعة وعلى 3سم وطول الخط 5سم وبین جورة واخرى 50وآخر 

بالسماد الفوسفاتي ) .  سمدت التجربة1سم لتقدیر بعض الصفات الفیزیاویة والكیمیائیة لها ( جدول 30–0عمق من 
دفعه واحدة . P2O5% 45على شكل سوبر فوسفات ثالثي 1- .هـPكغم 100خلطًا مع تربة التجربة قبل الزراعة وبمستوى 
) على ثالث دفعات االولى ، عند N%46على شكل یوریا (1-.هـNكغم 200اما السماد النتروجیني فقد اضیف بمستوى 

ثالثة فقد اضیفت بعد كل حشه ولجمیع الوحدات التجریبیة لضمان استعادة النمو بعد الحش الزراعة اما الدفعتین الثانیة وال



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

299

للموسم الثاني ، بلغ عدد الوحدات التجریبیة 28/3/2011و 15/4/2010) . تمت الزراعة في الموسم االول بتاریخ 5(
.ثالثة مكرراتولوحدة تجریبیة ناتجة عن التوافق بین عوامل الدراسة الثالثة108في التجربة 

اخذت ثالث حشات في كل موسم من مواسم الزراعة واخذت علیها البیانات التالیة :

التجربة لعاميارض التجربة قبل الزراعة و الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة صفات) بعض ال1جدول (
20102011الفیزیاویة والكیمیاویةصفاتال

7.48.1(العجینة المشبعة ) pHدرجة التفاعل 
EC)dS.m-1 (3.54التوصیل الكهربائي 

0.340.32النیتروجین الكلي (%)
ppm(10.3510.65الفسفور الجاهز (

ppm(191156.7البوتاسیوم الجاهز (
مزیجیةغرینیةمزیجیةغرینیةTextureنسجة التربة 

Sand (%)33.327.0رمل 
Silt(%)54.164.5غرین 
Clay (%)12.68.5طین 

صفات النمو
بصورة عشوائیة عند كل مرحلة من مراحل اخذت عشرة نباتات لتم قیاس ارتفاع النبات - :(سم)ارتفاع النبات 

القطع وعند كل حشة من الخطین الوسطیین وتم قیاس ارتفاع النبات من سطح التربة حتى نهایة اعلى ورقة 
, S3ومن سطح التربة حتى نهایة النورة الزهریة بالنسبة لمرحلتي القطع (). S1بالنسبة لمرحلة القطع االولى(

S2  . من كل وحدة تجریبیة (
تم قیاس المساحة الورقیة الكلیة لوحدات التجربة جمیعها واستخدم في حساب -:)2(سمالمساحة الورقیة 

ولعینة مكونة من عشرة نباتات قبل قطعها والوراق النباتات جمیعها )14(المساحه الورقیة الطریقة التي اتبعها 
حسب المعادلة التالیة : و ولكل حشة

A= L × w × 0.75
A = Leaf area ( cm2 )
L = Length of Leaf  ( cm )
W = Maximum of width of Leaf ( cm )
0.75 = Constant

)1- طن . هـ ( حاصل العلف االخضر 
في كل مرحلة من مراحل القطع ولكل حشة وحسب ارتفاع القطع لكل تم حش نباتات الخطین الوسطین

معاملة ثم وزن حاصل العلف االخضر مباشرة بعد الحش لضمان عدم فقدان جزء من الرطوبة نتیجة التبخر 
وعلى اساس ذلك تم حساب حاصل العلف االخضر ولجمیع المعامالت وللحشات الثالث .

(%) نسبة المادة الجافة 
°م65ثم جففت بواسطة الفرن الكهربائي على درجة حرارة اً عشوائیاخذت ن طریق وزن عشر نباتات قدرت ع

). 7طبقًا الى (وتم تقدیرها لمدة ثالث ساعات °م105ساعه وكذلك على درجة حرارة 48لمدة 
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100× النسبة المئویة للمادة الجافة= 

)1-طن. هـة(حاصل المادة الجاف
تم حساب حاصل المادة الجافة وللمعامالت جمیعها من المعادلة االتیة :

النسبة المئویة للمادة الجافة× = حاصل العلف االخضر )1- (طن.هـحاصل المادة الجافة

النتائج والمناقشة
ارتفاع النبات 

الحشة االولى
1-غم.لتر6اذ اعطى التركیز Pyridoxine) ان ارتفاع النبات ازداد معنویًا بزیادة تراكیز 2بین جدول (

% 16.39و 11.51سم وبزیادة نسبیة مقدارها 210.87و 218.70اعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ 
تعتبر المادة االولیة لتصنیع ان هذه المادهیعزى السبب الى للموسمین بالتتابع قیاسًا بمعاملة المقارنة. وقد 

الضروري IAAالذي یعد المادة االساسیة لتصنیع االندول استیك اسید Tryptophaneالحامض االمیني 
الستطالة الخالیا وبالتالي زیادة حجم المجموع الجذري والخضري مما یعزز من كفاءة امتصاص العناصر 

الغذائیة وتراكمها في االوراق مما یزید من كفاءة عملیة التمثیل الضوئي وصنع الغذاء .
و 232.18كما یشیر الجدول نفسه تفوق القطع في مرحلة الطور العجیني باعلى متوسط بلغ 

سم 177.87و 185.94سم ، في حین اعطت مرحلة القطع عند النمو الخضري اقل متوسط بلغ 217.37
للموسمین بالتتابع ، وقد یعزى السبب الى ان نبات الذرة البیضاء یستمر باالستطالة مع تقدم مراحل النمو للنبات 

ومراحل القطع في Pyridoxineویات ) وجود تداخل معنوي بین مست2حتى مرحلة النضج. اوضح الجدول (
هذه الصفة اذ یتضح ان نقع البذور بالمحلول المائي الخالي من البیریدوكسین ( ماء مقطر فقط ) فان االستجابة 
النسبیة الرتفاع النبات بتأثیر مراحل القطع كانت خطیة مع تقدم النبات بالعمر وعند زیادة تراكیز البیریدوكسین 

ة لمراحل القطع ولكن بصورة اكثر وفي كال الموسمین . حدثت نفس االستجاب

وزن العینة الجاف
وزن العینة الرطب
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) تأثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على متوسط ارتفاع النبات 2جدول (
.2011و 2010(سم) في الحشة االولى لموسمي الزراعة 

تراكیز الفیتامین
 )C(

ارتفاع 
القطع

H)(

2011موسم 2010موسم 
)C ×H( )(Sمراحل القطع  )S(C) ×Hمراحل القطع (

S1S2S3S1S2S3

C0h1169.83188.67226.30194.93162.87177.22199.04179.71
h2173.00190.53220.77194.77162.93177.27196.60178.93
h3177.77191.33226.90198.67168.73184.37201.53184.88

C×S173.53190.18224.66196.12164.84179.62199.06181.17

C1h1182.27199.57228.30203.38171.40195.90216.70194.67
h2182.40199.70230.80204.30172.97194.53214.63194.04
h3189.90202.43229.70207.34174.13194.53216.73195.13

C×S184.86200.57229.60205.01172.83194.99216.02194.61
C2h1188.53211.70234.30211.51183.97199.53225.43202.98

h2183.20211.80235.60210.02180.73198.83221.90200.49
h3191.00209.70235.60212.20179.87196.37221.70199.31

C×S187.58211.07235.17211.27181.52198.24223.01200.93
C3h1199.70219.30239.90219.63192.83208.63232.53211.33

h2198.90218.63238.30218.61191.33209.57231.03210.64
h3194.80219.10239.70217.87192.73208.53230.63210.63

C×S197.80219.01239.30218.70192.30208.91231.40210.87
متوسط 185.94205.21232.18متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

متوسط ارتفاع 177.87195.44217.37
القطع

 )H ×S(h1185.08204.81232.20207.36177.77195.32218.43197.17

h2184.38205.15231.37206.97176.99195.05216.04196.03

h3188.37205.64232.98208.99178.87195.95217.65197.49

196.90)2011(موسم 207.78)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (7.82C×H :N.S)C : (10.14C×H :N.Sتراكیز الفیتامین (

H: (N.SC×S:8.30)H: (N.SC×S:10.28ارتفاع القطع (
S :(2.53H×S :N.S)S:(2.03H×S :N.Sمراحل القطع (

C×H×S :N.SC×H×S :N.S
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:الحشة الثانیة 
) حیث ادت زیادة تراكیز 3تاثرت متوسطات صفة ارتفاع النبات معنویًا بتراكیز البیریدوكسین (جدول 

Pyridoxine) الى زیادة معنویة في متوسطات صفة ارتفاع النبات 1-) غم. لتر6الى 4الى 2الى 0من
سم للموسمین بالتتابع ، وبلغ مقدار 188.85و 194.96اعلى متوسط بلغ 1-غم. لتر6حیث اعطى التركیز 

سم للموسمین بالتتابع . 8.24و 19.98و 30.59سم و 6.73و 18.71و 27.47الزیادة 
) ان ارتفاع النبات قد ازداد معنویا مع انخفاض مستوى القطع ، اذ اعطى مستوى 3یوضح جدول (

سم في حین اعطى 177.83و 186.07اعلى متوسط ارتفاع النبات بلغ سم عن سطح التربة 10القطع 
سم ، للموسمین بالتتابع.  وقد یعزى 171.39و 178.06سم اقل متوسط الرتفاع النبات 30مستوى القطع 

السبب الى مقدرة البراعم القریبة من سطح التربة على النمو بصورة اسرع . 
قد ازداد معنویًا بتقدم مراحل النمو وبلغ اقصى متوسط لهذه ) ان ارتفاع النبات3كما یوضح جدول (

سم واختلفت معنویًا مع مرحلتي 191.53و 204.92الصفة بتأثیر مراحل القطع عند الطور العجیني للحبوب 
سم للموسمین بالتتابع . 171.08و 159.83سم و 178.59و 161.68) التي كانت S2و S1القطع (

وجود تداخل معنوي بین تراكیز البیریدوكسین وارتفاع القطع للموسم االول فقط ، اذ ) 3ویبین الجدول (
اقل معدل C0H3سم في حین اعطت المعاملة 200.34اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ C3H1اعطت المعاملة 
سم . 162.23لهذه الصفة بلغ 

ومراحل القطع معنویًا في متوسطات صفة ارتفاع النبات ( Pyridoxineواثر التداخل بین تراكیز 
سم في حین اعطت 209.22و 217.07اعلى معدل لهذه الصفة بلغ C3S3) اذ اعطت المعاملة 3جدول

. سم ، للموسمین بالتتابع 145.36و149.83اقل معدل لهذه الصفة بلغ C0S1المعاملة 
وسطات ارتفاع النبات عند تداخل مستویات ارتفاع القطع ) وجود فروق معنویة بین مت3یوضح جدول (

) سم 156.47و H3S1 )157.96مع مراحل القطع في كال الموسمین ، حیث بلغ اقل ارتفاع عند المعاملة 
) سم للموسمین 193.78و 208.02بلغ ( H1S3في حین كان اعلى متوسط ارتفاع للنبات عند المعاملة 

بالتتابع . 
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) تأثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على معدل ارتفاع النبات 3جدول (
.2011و 2010(سم) في الحشة الثانیة لموسمي الزراعة 

تراكیز الفیتامین
)C(

ارتفاع 
القطع

H)(

2011موسم 2010موسم 
)S(C) ×Hمراحل القطع ()S(C) ×Hمراحل القطع(

S1S2S3S1S2S3

C0h1154.00170.50188.30170.93148.52157.26176.37160.72
h2151.80163.05192.60169.30144.00155.20173.30157.70
h3143.70158.00185.00162.23143.57153.50172.76156.58

C×S149.83164.00188.63167.49145.36155.32174.11158.26

C1h1157.27180.67205.67181.20158.52170.50189.50172.84
h2152.10169.87200.53174.17153.07164.08185.17167.44
h3152.20170.50197.43173.38150.27165.88182.82166.32

C×S153.86173.68201.21176.25153.95166.81185.83168.87
C2h1170.73189.03215.63191.80172.64183.59199.00185.08

h2166.43185.37210.07187.29165.87177.13198.53180.51
h3162.63181.57212.63185.61162.00173.37193.37176.24

C×S166.60185.32212.72188.23166.84178.03196.97180.61
C3h1180.43198.13222.47200.34179.30188.54210.23192.69

h2175.60190.00210.53193.54170.20182.33209.73187.42
h3173.30186.00213.70191.00170.03181.53207.70186.42

C×S186.44191.38217.07194.96173.18184.14209.22188.85
متوسط 161.68178.59204.92متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

متوسط ارتفاع 159.83171.08191.53
القطع

 )H ×S(h1165.61188.58208.02186.07164.74174.94193.78177.83

h2161.48177.18204.56181.08158.28169.68191.69173.22

h3157.96174.02202.19178.06156.47168.57189.14171.39

174.15)2011(موسم 181.73)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (8.09C×H :8.14)C : (5.86C×H :N.Sتراكیز الفیتامین (

H: (1.25C×S:8.15)H: (3.10C×S:5.95ارتفاع القطع (
S :(1.32H×S :2.20)S:(1.13H×S :3.43مراحل القطع (

C×H×S :N.SC×H×S :N.S
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الحشة الثالثة 
، اذ اعطى التركیز Pyridoxine) ان ارتفاع النبات قد ازداد معنویًا بزیادة تراكیز 4یبین جدول (

سم في حین اعطت النباتات المعاملة بذورها 119.90و 133.60اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 1-غم. لتر6
بالتتابع . وقد یعزى سبب سم ، للموسمین102.56و 118.63بالماء المقطر فقط اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

الى ان للمادة تأثیرات ایجابیة في زیادة انقسام الخالیا وزیادة Pyridoxineزیادة ارتفاع النبات بزیادة تراكیز 
السیادة القمیة للجذر مما یحسن من امتصاص العناصر الغذائیة وبالتالي تحسین المجموع الخضري واستطالة 

دة التفرع الجانبي وذلك لدور هذه المادة في تنظیم السیادة القمیة للبراعم الطرفیة السالمیات للساق بعد الحش وزیا
.والجانبیة كما ان لها دور في استحثاث تكوین الجذور العرضیة على عقد الساق وللحشتین الثانیة والثالثة  

ارتفاع ) بان هناك فروق معنویة بین المتوسطات الحسابیة لمتوسط4كما اوضحت نتائج الجدول (
سم اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 10النبات بتأثیر مستوى القطع عن سطح التربة ، اذ اعطى المستوى 

سم للموسم االول والمستوى 20) سم للموسمین بالتتابع، ولم یختلف معنویًا على المستوى 115.69و 128.81(
لنموات القریبة من سطح التربة على سم لنفس الموسم ،  وقد یرجع السبب الى مقدرة ا30سم عن المستوى 20

امتصاص كمیة اكبر للعناصر الغذائیة وبكفاءة اعلى من السیقان المتروكة وكذلك تكوینها لجذور اضافیة مما 
ینعكس ذلك على انقسام الخالیا واستطالة السالمیات . 

الصفة اذ ) یتضح بان هناك تأثیر  معنوي لمراحل القطع في متوسطات هذه 4ومن نتائج جدول (
و 140.23اعطت النباتات المقطوعة في مرحلة الطور العجیني للحبوب اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 

و 24.04سم في الموسم االول و 16.10و 23.32سم للموسمین بالتتابع وبزیادة مقدارها  125.33
وقد یعود السبب في زیادة ) S2وS1سم في الموسم الثاني بالتتابع بالمقارنة مع مرحلتي القطع ( 13.74

ارتفاع النبات بتقدم مراحل النمو الى اتاحة الفرصة للنبات بالنمو واالستطالة للسالمیات واالستفادة من العناصر 
المخزونة في الجذور وكذلك امتصاص كمیات اضافیة من العناصر الغذائیة عن طریق الجذور العرضیة 

% تزهیر للحشتین الثانیة والثالثة بعد 50مقارنة بمرحلتي النمو الخضري و المتكونة وبالتالي زیادة ارتفاع النبات 
. حشة االولى ال

) اذ 4ومراحل القطع معنویًا في متوسطات هذه الصفة جدول (Pyridoxineاثر التداخل بین تراكیز 
نباتات سم فیما اعطت 132.33و 152.60) اعلى معدل لهذه الصفة بلغ C3S3اعطت نباتات المعاملة (

سم للموسمین بالتتابع. 91.85و 113.07) اقل معدل لهذه الصفة بلغ C0S1المعاملة (
) وجود تأثیر معنوي للتداخل بین ارتفاع القطع ومراحل القطع في ارتفاع النبات 4كما یوضح الجدول (

سم في 129.04النبات على بقیة المعامالت اذ بلغ متوسط ارتفاعH1S3للموسم الثاني فقط اذ تفوقت المعاملة 
سم .  98.77وبلغ H3S1حین كان اقل ارتفاع نبات عند المعاملة 

وارتفاع القطع pyridoxine) وجود تأثیر معنوي للتداخل الثالثي بین تركیزا  4تشیر بیانات جدول (
على باقي المعامالت C3H1S3حیث تفوقت المعاملة اع النبات في الموسم االول فقط ، ومراحل القطع في ارتف

اقل ارتفاع بلغ C0H3S1سم في حین اعطت المعاملة 153.70االخرى واعطت اعلى ارتفاع نبات بلغ 
. سم111.60
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) سم(تأثیرنقعالبذوربالبیریدوكسینوارتفاعومراحاللقطعوالتداخلبینھاعلىمعدالرتفاعالنبات) 4(جدول
.2011و2010فیالحشةالثالثةلموسمیالزراعة

تراكیزالفیتامین
)C(

ارتفاعالق
طع
H)(

2011موسم2010موسم
)S(C) ×H◌ٍ (مراحاللقطع)S(C) ×H(مراحاللقطع

S1S2S3S1S2S3

C0h1114.73116.40134.40121.8493.54101.60116.53103.89
h2112.87113.67125.97117.5089.70102.70114.13102.18
h3111.60113.97124.07116.5492.3097.10115.47101.62

C×S113.07114.68128.14118.6391.85100.47115.38102.56

C1h1116.83124.23137.43126.17102.93117.13132.33117.47
h2116.07120.27135.57123.9797.27113.10122.50110.96
h3113.50124.93140.47126.3092.30108.83122.63107.92

C×S115.47123.14137.82125.4897.50113.02125.82112.11
C2h1126.07129.33142.03132.48109.71115.99133.37119.69

h2121.47126.00142.07129.84106.73115.63126.40116.26
h3116.57126.57142.97128.70102.77113.10123.60113.16

C×S121.37127.30142.36130.34106.40114.91127.79116.37
C3h1120.70129.80153.70134.73111.77119.84133.93121.73

h2117.90136.40153.40135.90108.80118.30132.87119.99
h3114.67128.00150.70131.12107.70116.07130.20117.99

C×S117.76131.40152.60133.60109.42117.95132.33119.90
متوسطارت116.91124.13140.23متوسطمراحاللقطع

فاعالقطع
متوسطارتفاعال101.29111.59125.33

قطع
 )H ×S(h1119.58124.94141.89128.81104.49113.55129.04115.69

h2117.08124.08139.25126.80100.62112.43123.97112.34

h3114.08123.37139.55125.6798.77108.77122.97110.17

112.74)2011موسم(127.09)2010موسم( المتوسطالعام

%5قیمةاقلفرقمعنویعلىمستوىمعنویة

20102011

C: (3.17C×H :N.S)C : (2.92C×H :N.S(تراكیزالفیتامین
H: (2.44C×S:3.66)H: (1.75C×S:3.16(ارتفاعالقطع
S :(1.43H×S :N.S)S:(1.04H×S :2.23(مراحاللقطع

C×H×S :6.11C×H×S :N.S
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المساحة الورقیة
الحشة االولى

اعطى اعلى اذمعنویا على بقیة التراكیز 1-لتر.غم6) الى تفوق التركیز5تشیر نتائج الجدول (
المقطر النقع بالماء()C0في حین اعطت المعاملة (2سم2324.6و2242.3متوسط للمساحة الورقیة بلغ 

ولم تختلف معنویًا عن المعاملة للموسمین بالتتابع 2سم1995.5و 1995.1اقل معدل لهذه الصفة بلغ )فقط
C2 وع الخضري اذ تؤدي هذه جم.وقد یرجع السبب في ذلك الى الفعالیة المرستیمیة للمفي الموسم االول فقط

وكذلك لهذه المادة اتیة فیزید من انقسام الخالیا وتوسعهاالمادة دورا فعاال في التفاعالت الحیویة داخل الخلیة النب
.N. Pدور كبیر في زیادة حجم المجموع الخضري وبالتالي امتصاص كمیة اكبر من العناصر الغذائیة منها 

K.  وتراكم هذه المواد في االوراق مما یزید من توسع الورقة.
مرحلة القطع تفوق ) الى 5شیر الجدول (یالصفة فاما بالنسبة لتأثیر مراحل القطع على متوسطات هذه 

)S2 (للموسم 5.95و16.45وبزیادة نسبیة مقدارها 2سم2422.4و2306.2اعلى متوسط بلغ باعطائها%
وقد یعزى السبب .) بالتتابعS2وS1للموسم الثاني بالمقارنة مع مرحلتي القطع (%10.87و 23.35االول و

یر في صفة المساحة الورقیة الى ان المساحة الورقیة یكون نموها بسرعة %تزه50عندفي تفوق مرحلة القطع
كما انه من المساحة الكلیةمن % 70- 65بحوالي رقیةخالل هذه المرحلة ویقدر ما یضاف من مساحة و 

الصعب تحدید مدة بقاء اقصى مساحة ورقیة اذ تتحدد هذه المدة بطبیعة الصنف الوراثیة وتوفر العناصر الغذائیة
. مرحلة االخیرة للقطع في التربة والظروف البیئیة لذا فان المساحة الورقیة انخفضت في ال

اعلى متوسط للمساحة الورقیة بلغ ب) C3S2) الى تفوق المعاملة (5یشیر الجدول (
1868.2) اقل متوسط لهذه الصفة بلغ C0S1في حین اعطت المعاملة(1-.نبات2سم2594.2و2391.4

.للموسمین بالتتابع 1-.نبات2سم1772.3و
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) تأثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على معدل المساحة 5جدول (
.2011و 2010) في الحشة االولى لموسمي الزراعة 1-. نبات 2الورقیة (سم

تراكیز الفیتامین
)C(

ارتفاع 
القطع
(H)

2011موسم 2010موسم 
)S(C) ×Hمراحل القطع ()S(C) ×Hمراحل القطع(

S1S2S3S1S2S3

C0h11865.02155.01941.71987.21789.32148.22063.52000.3
h21864.32156.01955.81992.01771.12151.32071.21997.9
h31875.32167.71975.72006.21756.42151.32057.51988.4

C×S1868.22159.51957.71995.11772.32150.32064.11995.5

C1h11998.32287.72194.02160.01971.52381.62175.62176.2
h22007.32298.62167.52157.81969.52379.82174.22174.5
h32010.92280.42204.62165.31978.92378.32172.52176.4

C×S2005.52288.92188.72161.01973.32379.92173.92175.7
C2h12023.82363.22271.52219.02027.12572.12206.82268.7

h21974.62399.72280.02218.12028.02568.02205.52267.2
h31995.32392.02273.02220.12018.12555.92219.12261.4

C×S1997.92385.02274.82219.22024.42565.32207.52265.7
C3h12090.32418.02297.52268.62090.82598.52295.12328.2

h22037.72377.02274.02229.62088.22593.12294.12325.1
h32022.92379.32284.22228.82077.92591.12292.92320.6

C×S2050.32391.42285.22242.32085.72594.22294.02324.6
متوسط 1980.52306.22176.6متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

متوسط ارتفاع 1963.92422.42184.9
القطع

 )H ×S(h11994.42306.02176.22158.81969.72425.12185.32193.3

h21971.02307.82169.32149.41964.26423.02186.22191.2

h31976.02304.82184.42155.11957.82419.22183.12186.7

2190.4)2011(موسم 2154.4)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (102.5C×H :N.S)C : (93.4C×H :N.Sتراكیز الفیتامین (

H: (N.SC×S:112.6)H: (N.SC×S:101.4ارتفاع القطع (
S :(39.2H×S :N.S)S:(34.0H×S :N.Sمراحل القطع (

C×H×S :N.SC×H×S :N.S
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الحشة الثانیة : 
-لتر.غم6اذاعطىالتركیزPyridoxineانالمساحةالورقیةقدازدادتمعنویًابزیادةمستویاتالـ) 6(یظهرمنالجدول

-نبات.2سم1960.4و2166.6للمساحةالورقیةبلغاعلىمتوسط1

- نبات.2سم1733.4و1928.8فیالموسمین،فیحیناعطتالنباتاتالمنقوعةبذورهابالماءالمقطراقلمتوسطلهذهالصفةبلغ1

. ولكالالموسمینبالتتابع1- نبات.2سم1924.4و2134.8التیاعطتC2ولمتختلفمعنویًاعنالمعاملة1

تفوقمستوىالقطع) 6(امابالنسبةلتأثیرمستویاتالقطععنسطحالتربةفیبینالجدول
-نبات.2سم1896و2076.0سمعنمستوىسطحالتربةواعطىاعلىمتوسطلهذهالصفةبلغ10

سموفیكالالموسمینولكناختلفتمعنویًاعنمستوىالقطع20وللموسمینبالتتابعاالانهلمتختلفمعنویًاعنمستوىالقطع1
-نبات.2سم1844.1و2051.0سمعنمستوىسطحالتربةالذیبلغمتوسطة30

،وقدیعزىالسببالىانالبراعمالنامیةالقریبةمنسطحالتربةتكوننشطةممایعززذلكمننموخضریجیدینتجعنهانقسامخالیاوبالتالیزی1
. ادةالمساحةالورقیةكذلكزیادةاالوراقبعدالحشممایؤدیالىزیادةالمساحةالورقیة

% 50انالقطعفیمرحلة) 6(ویبینالجدول

- نبات.2سم2051.7و2237.0عطىاعلىمتوسطلهذهالصفةبلغتزهیرتفوقوبشكلمعنویعلىمراحاللقطعاالخرىوا

% 9.60و21.33للموسماالولو% 7.49و19.22للموسمینبالتتابعوبزیادةنسبیةمقدارها1

) .S2وS1(للموسمالثانیبالمقارنةمعمرحلتیالقطع

) 6جدول(االولفقطادىالتداخلبینتراكیزالبیریدوكسینوارتفاعالقطعالىاحداثتأثیرًامعنویًافیهذهالصفةفیالموسم

-نبات.2سم2196.0الصفةبلغسماعلىمتوسطلهذه10والمقطوعةبمستوىC3اذاعطتنباتاتالمعاملة

. 1- نبات. 2سم1898.7سماقلمتوسطلهذهالصفةبلغ30والمقطوعةبمستوىC0المعاملة،فیحیناعطتنباتات1

) 6(ویشیرجدول

% 50والمقطوعةفیمرحلةC2وجودتداخلمعنویبینتراكیزالبیریدوكسینومراحاللقطعفیالموسمیناذاعطتنباتاتالمعاملة

- نبات.2سم2143.0و2361.2تزهیراعلىمتوسطللمساحةالورقیةبلغ

. ولكناختلفتمعنویًاعنبقیةالمعامالتاالخرىC3S2،للموسمینبالتتابعولمتختلفمعنویًاعنالمعاملة1

. ولكالالموسمینبالتتابع1- نبات. 2سم1571.3و1758.5اقلمتوسطللمساحةالورقیةبلغC0S1عاملةفیحیناعطتالم

یتضحمنالجدولنفسهانهناكتداخًالمعنویًابینمستویاتارتفاعالقطعومراحاللقطعولكالالموسمین،اذاعطتالنباتاتالمق
- نبات.2سم2252.9تزهیراعلىمتوسطلهذهالصفةبلغ% 50سمعنسطحالتربةوعندمرحلة20طوعةبارتفاع

اعلىمتوسطللمساحةالورقیةبلH1S2فیالموسماالول،امافیالموسمالثانیفقداعطتالمعاملةH1S2ولمتختلفمعنویًاعنالمعاملة1
30فیحیناعطتالنباتاتالمقطوعةعندمستوىH3S2معنویاعنالمعاملةH2S2ولمتختلفالمعاملة1- نبات.2سم2081.8غ

-نبات.2سم.1850.5سموعندمرحلةالنموالخضریاقلمتوسطلهذهالصفةبلغ

وفیمرحلةالنموالخضریاقلمتوسطبلغ) سم20(فیالموسماالوالمافیالموسمالثانیفقداعطتالنباتاتالمقطوعةعنمستوىقطع1
) 6جدول،(فقطاألولاثرالتداخاللثالثیبینمستویاتالعواماللثالثةمعنویًافیهذهالصفةللموسم. 1- نبات.2سم1672.9

- نبات.2سم2400.7متوسطبلغاألخرىوأعطتأعلىعلىبقیةالمعامالتمعنویاS2H2C2اذتفوقتالمعاملة

.1-نبات.2سم1675.3اقلمتوسطبلغS1H3C0المعاملةأعطتفیحین1
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) تأثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على معدل المساحة 6جدول (
.2011و 2010) في الحشة الثانیة لموسمي الزراعة 1-. نبات 2الورقیة (سم

تراكیز الفیتامین 
)C(

ارتفاع 
القطع
(H)

2011موسم 2010موسم 
)S(C) ×Hمراحل القطع ()S(C) ×Hمراحل القطع( 

S1S2S3S1S2S3

C0h11786.62078.51899.31921.51532.51919.01767.71739.7
h21813.72105.71979.51966.31577.71868.11733.61726.5
h31675.32056.51964.21898.71603.61892.51705.51733.9

C×S1758.52080.21947.71928.81571.31893.21735.61733.4

C1h11833.12194.22074.92034.11688.22085.31892.11888.5
h21879.32135.52033.72016.21752.22000.41924.91892.5
h31890.52140.02080.42037.01647.22033.11788.71823.0

C×S1867.62156.62063.02029.11695.92039.61868.61868.0
C2h11950.62335.52171.32152.51765.02177.11939.51960.5

h21890.22400.72071.62120.81707.32134.01933.31924.9
h31889.82347.42156.32131.21705.82118.01839.51887.8

C×S1910.22361.22133.12134.81726.02143.01904.11924.4
C3h12009.52380.32198.32196.01826.32145.82014.51995.5

h21951.32369.72179.52166.81749.72122.91989.81954.1
h31946.32300.02164.72137.01735.02124.71935.21931.6

C×S1969.02350.02180.82166.61770.32131.11979.81960.4
متوسط 1876.32237.02081.1متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

ارتفاع متوسط 1695.92051.71872.0
القطع

 )H ×S(h11894.92247.12086.02076.01703.02081.81903.51896.1

h21883.62252.92066.12067.51606.72031.41895.41874.5

h31850.52211.02091.42051.01672.92042.11817.21844.1

1871.5)2011(موسم 2064.8)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (97.56C×H :98.73)C : (93.20C×H :N.Sتراكیز الفیتامین (

H: (19.8C×S:98.67)H: (21.02C×S:94.43ارتفاع القطع (
S :(20.2H×S :30.91)S:(20.4H×S  :32.65مراحل القطع (

C×H×S :106.19C×H×S :N.S
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الحشة الثالثة : 
) الى ان المساحة الورقیة ازدات معنویًا بزیادة مستویات البیریدوكسین اذ اعطى 7یشیر الجدول (

ولم تختلف معنویًا عن التركیز 1-.نبات2سم1118.8و 1253.6) اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ C3التركیز (
)C2 في حین اعطت المعاملة (C0 في الموسمین 1-.نبات2سم962.9و 1136.2اقل معدل لهذه الصفة بلغ

بالتتابع ، وقد یعود السبب في زیادة المساحة الورقیة في الحشتین الثانیة والثالثة بزیادة تراكیز البیریدوكسین الى 
ان نقع البذور بالمحلول المائي للبیریدوكسین له تأثیر محفز في صفات المجموع الجذري مما یزید من حجم 

المخزونة التي یستفاد منها النبات بعد الحش العادة النمو وتحسین كفاءة المجموع الجذري وتراكم المواد الغذائیة
. امتصاص العناصر الغذائیة وبالتالي تحسین النمو الخضري واتساع مساحة الورقة 

) الى ان ارتفاع القطع قد اثر معنویًا في هذه الصفة واعطت النباتات المقطوعة 7یشیر الجدول (
للموسم االول في حین اعطت النباتات 1-.نبات2سم1220.5ة اعلى متوسط بلغ سم عن سطح الترب20بمستوى 

سم في الموسم الثاني مقارنة بمستویات القطع االخرى في 1109.2سم اعلى متوسط بلغ 10المقطوعة بمستوى 
و 1172.7)سم عن مستوى سطح التربة اقل مساحة ورقیة بلغت 30حین اعطى ارتفاع القطع (

. وقد یعزى السبب في زیادة المساحة الورقیة في االرتفاعات المنخفضة الى ان عملیة 1-.نبات2سم986.5
الحش تؤدي الى تحفیز تكوین اوراق جدیدة وربما زیادة عدد االوراق وبالتالي زیادة المساحة الورقیة. 

متوسط واعطت اعلى S2) ان المساحة الورقیة ازدادت معنویًا في المعاملة 7ویظهر من الجدول (
% في 10.23و 24.66للموسمین بالتتابع وبزیادة نسبیة مقدارها 1-.نبات2سم1149.8و 1318.3بلغ 

) ولكال S3وS1القطع االخرى (% في الموسم الثاني مقارنة بمرحلتي9.76و 19.17الموسم االول و 
في هذه الصفة الى ان المساحة الورقیة تصل اعلى S2الموسمین بالتتابع . وقد یعود السبب في تفوق المعاملة 

% من المساحة 70-65ما یمكن خالل هذه الفترة اذ یقدر ما یضاف من مساحة ورقیة في هذه المرحلة بحوالي 
.  كلیة وللحشتین الثانیة والثالثة ال

لى متوسط لهذه على بقیة المعامالت االخرى باعطائها اعC3H1) تفوق المعاملة 7ویبین الجدول رقم (
اقل متوسط بلغ C0H1للموسمین بالتتابع في حین اعطت المعاملة 1-.نبات2سم1198.6و 1292الصفة بلغ 
2سم897.7اقل متوسط لهذه الصفة بلغ C0H3في الموسم االول واعطت المعاملة 1-.نبات2سم1079.2

للموسم الثاني .1-.نبات
% 50والمقطوعة عند مرحلة 1-غم.لتر6نقوعة بذورها بتركیز ) ان النباتات الم7ویالحظ من الجدول (

تزهیر قد تفوقت معنویًا في الموسم االول على بقیة المعامالت االخرى واعطت اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 
في اعطائها اعلى متوسط لهذه الصفة C2S2اما في الموسم الثاني فقد تفوقت المعاملة 1-.نبات2سم 1407.2

في حین اعطت النباتات المنقوعه بذورها بالماء المقطر فقط والمقطوعة في مرحلة 1-.نبات2سم1230.0بلغ  
وللموسمین بالتتابع .1-.نبات2سم886.8و 997.5النمو الخضري اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

ي  صفة اثر التداخل الثالثي بین مستویات البیریدوكسین وارتفاع القطع ومراحل القطع معنویًا ف
اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ C3H2S2) اذ اعطت المعاملة 7المساحة الورقیة للموسم االول (جدول ،

اقل C0H1S1في حین اعطت المعاملة C3H1S2والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة 1-.نبات2سم1462.5
. 1-.نبات2سم877.6متوسط لهذه الصفة بلغ 
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بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على معدل المساحة الورقیة ) تأثیرنقع البذور 7جدول (
.2011و 2010) في الحشة الثالثة لموسمي الزراعة 1-. نبات 2(سم

تراكیز الفیتامین 
)C(

ارتفاع 
القطع
(H)

2011موسم 2010موسم 
)S(C) ×Hمراحل القطع ()S(C) ×Hمراحل القطع(

S1S2S3S1S2S3

C0h1877.61218.01142.01079.2910.61099.7970.0993.4
h21034.01263.01174.01157.0943.51075.5973.5997.5
h31081.01260.01176.01172.3806.2970.3916.5897.7

C×S997.51247.01164.01136.2886.81048.5953.3962.9

C1h11054.71264.71145.71155.0985.01186.61064.11078.6
h21065.71319.71150.71178.7972.71125.31052.81050.3
h31069.71240.41132.91147.6861.51089.2966.6972.7

C×S1063.31274.91143.11160.4939.71133.71027.81033.8
C2h11095.51339.21162.81199.21071.01308.71118.61166.1

h21127.01373.01276.01258.71000.61219.71093.21104.5
h31039.51320.51176.01178.7907.31161.91026.71031.9

C×S1087.31344.21204.91212.2993.51230.01079.51100.8
C3h11147.71409.71318.71292.01107.31256.31232.31198.6

h21056.01462.51311.71276.71037.81179.51123.61113.6
h31041.51349.51185.71192.2974.01125.01033.71044.2

C×S1081.71407.21272.01253.61039.71186.91129.91118.8
متوسط 1057.51318.31196.0متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

متوسط ارتفاع 964.81149.81047.6
القطع

 )H ×S(h11043.81307.91192.31175.81018.51212.81096.31109.2

h21070.71354.51228.11220.5988.61150.01060.81066.5

h31057.91292.61167.61172.7887.21086.5985.9986.5

1054.1)2011(موسم 1190.6)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (61.1C×H :66.0)C : (23.0C×H :32.1تراكیز الفیتامین (

H: (22.1C×S:62.7)H: (15.9C×S:36.0ارتفاع القطع (
S :(14.7H×S :N.S)S:(18.6H×S :N.Sمراحل القطع (

C×H×S :75.6C×H×S :N.S



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

312

)1- هـ.طن(حاصل العلف االخضر 
بزیادة تراكیز )الى وجود زیادة معنویة خطیة في حاصل العلف االخضر 8تشیر نتائج الجدول (

في الموسم االول على التوالي 1-)طن. هـ19.599و13.934و6.651دوكسین وقد بلغت هذه الزیادة (یالبیر 
) C1 ،C2 ،C3للتراكیز (1-هـ.)طن12.970و9.520و5.730فیحین بلغت تلك الزیادة في الموسم الثاني(

وقد یعود السبب في زیادة .متوسط لهذه الصفةبمعاملة المقارنة (ماء مقطر فقط) بالتتابع التي اعطت اقلمقارنة 
اذ ،حاصل العلف االخضر بزیادة تراكیز البیریدوكسین الى الزیادة الحاصلة في ارتفاع النبات والمساحة الورقیة 

دوكسین دورا فعاال في التفاعالت الحیویة داخل الخلیة النباتیة مما یودي الى زیادة معدل انقسام یان لمادة البیر 
فیزداد تمثیل العناصر الغذائیة الممتصة یا وتوسعها مما ینعكس على انتاج مجموع خضري وجذري جیدالخال

وتحویل قسم منه الى خزین غذائي في الجذور یستفاد منه النبات بعد الحش .
) وجود فرق معنوي في حاصل العلف االخضر بتأثیر ارتفاع القطع عن مستوى سطح 8یالحظ من جدول (

نبات وفي كال الموسمین .حیث اظهرت النتائج وجود نقص معنوي خطي في حاصل العلف االخضر التربة لل
و 76.929بلغ علف اخضر االرض اعلى حاصلسطح سم عن 10اذ اعطى القطع ،بزیادة ارتفاع القطع

و في الموسم االول 1-ـطن. ه7.482و 3.695للموسم االول والثاني بالتتابع وبزیادة مقدارها 1-هـ.طن71.99
)سم عن سطح التربة بالتتابع 30و20للموسم الثاني مقارنة بالقطع على ارتفاع (1ـ-)طن. ه8.190و4.450(

الى بقاء جزء من الساق في مستوى القطع بارتفاع حاصل العلف االخضر في انخفاض.وقد یعزى السبب 
.الحقل مما یؤدي الى نقص في حاصل العلف االخضر 

) ان هناك تأثیر معنوي لمراحل القطع في صفة حاصل العلف 8ن البیانات الموضحة في جدول (یالحظ م
بلغ حاصل علف اعطت اعلى و مراحل القطع ولكال الموسمین .ةعلى بقیS3االخضراذ تفوقت مرحلة القطع 

لهذه متوسطفي حین اعطت النباتات المقطوعة في مرحلة النمو الخضري اقل 1-ـطن. ه75.62و 81.586
بالتتابع . وقد ترجع الزیادة في حاصل العلف االخضر لكال الموسمین 1-ـطن. ه61.16و66.401الصفة بلغ 

المراحل المتاخره تراكم المادة الجافة في) اضافة الى 2(جدول ، بتقدم عمر النبات الى الزیادة في ارتفاع النبات 
ن العقد العلیا للنبات في الصنف كافییر عند تقدم عمر وكذلك طبیعة الصنف الوراثیة حیث تتكون تفرعات م

.النبات مما یزید من حجم المجموع الخضري فیزداد حاصل العلف االخضر 
جدول (للموسم االول فقط كسین وارتفاع القطع معنویا في هذه الصفة و دیاثر التداخل الثنائي بین تراكیز البیر 

لهذه الصفة متوسطعلى ئه اسم عن سطح التربة باعطا10ع القطع م1-غم.لتر6دوكسینی) اذ تفوق تركیز البیر 8
دوكسین ومراحل القطع في یدتداخل معنوي بین تراكیز البیر و ) وج8.  ویبین الجدول (1-ـطن. ه86.711بلغ 

عند مرحلة الطور العجیني للحبوب اعلى 1-لتر.غم6وعة بذورها بــ نقالموسم االول فقط .اذ اعطت النباتات الم
مرحلة دبالماء المقطر عنبذورها وعة نق. في حین اعطت النباتات الم1-طن. هـ91.853معدل لهذه الصفة بلغ 

وقد یعزى السبب في ذلك الى الفرق في االستجابة 1-طن. هـ56.821ري اقل معدل لهذه الصفة بلغ خضالنمو ال
دوكسین ومراحل القطع .. النسبیة بین تراكیز البیری

ادى التداخل الثنائي بین ارتفاع ومراحل القطع الى احداث ثاثیر معنوي لصفة حاصل العلف االخضر 
بلغ توسطسم عن سطح التربة في مرحلة الطور العجیني اعلى م10)اذ اعطت النباتات المقطوعة 8جدول (

سم عن سطح التربة في مرحلة 30مستوىعلى . في حین النباتات المقطوعة 1-ـطن. ه71.99و76.929
للموسمین بالتتابع .1-ـطن. ه63.80و69.447اقل متوسط بلغ الطور الخضري
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حاصل العلف االخضر تأثیرنقعالبذوربالبیریدوكسینوارتفاعومراحاللقطعوالتداخلبینھاعلىمتوسط) 8(جدول
.2011و2010الزراعةلموسمياالولىالحشةفي) 1ـ-ھطن.(

تراكیزالفیتام
ین

 )C(

ارتفاعا
لقطع

H)(

2011موسم2010موسم
)C ×H( )(Sمراحاللقطع)S(C) ×H(مراحاللقطع

S1S2S3S1S2S3

C0h160.23765.59375.27767.03657.5364.1471.6564.44

h256.11062.02769.87062.66955.1560.1868.4761.27
h354.11758.19766.71359.67651.4256.1363.9457.16

C×S56.82161.93970.62063.12754.7060.1568.0260.96

C1h165.97072.24783.72773.98163.0469.7279.6170.79
h262.05370.39078.41770.28759.9166.6574.1966.92
h358.01364.20372.98065.06655.2062.4869.4362.37

C×S62.01268.94778.37469.77859.3866.2874.4166.69
C2h173.20377.71789.05079.99067.0473.7082.6374.46

h271.06074.66085.39777.03963.7170.5678.8471.03
h367.61072.81382.03774.15358.9365.3973.5765.96

C×S70.62475.06385.49477.06163.2369.8878.3470.48
C3h179.91783.80796.41086.71170.2177.6187.0678.29

h275.94780.17091.60082.57267.8872.2181.1973.76
h372.57776.55787.55078.89463.8868.4776.8169.72

C×S76.14780.17891.85382.72667.3272.7781.6973.93
متوسطار66.40171.53281.586متوسطمراحاللقطع

تفاعالقطع
متوسطارتفاع61.1667.2775.62

القطع
 )H ×S(h169.83274.84186.11676.92964.4671.2980.2471.99

h266.29371.81281.32173.14261.6667.4075.6768.25

h363.07967.94277.32069.44757.3663.1270.9463.80

68.01)2011موسم(73.173)2010موسم( المتوسطالعام

%5قیمةاقلفرقمعنویعلىمستوىمعنویة

20102011
C: (1.061C×H :1.215)C : (0.893C×H:n.s(تراكیزالفیتامین
H : (0.480C×S:1.210)H : (0.388C×S:n.s(ارتفاعالقطع
S :(0.463H×S :0.793)S:(0.569H×S :1.009(مراحاللقطع

C×H×S :n.sC×H×S:n.s

النسبة المئویة للمادة الجافة (%)
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اذ اعطى pyridoxine) ان النسبة المئویة للمادة الجافة ازدادت معنویًا بزیادة مستویات 9یشیر الجدول (
% ، في حین اعطت 26.504و 25.959) اعلى نسبة مئویة للمادة الجافة بلغت C3(1-غم.لتر6التركیز 

% للموسمین بالتتابع . 22.441و 23.406معاملة المقارنة (النقع بالماء المقطر فقط ) اقل نسبة مئویة بلغت 
وقد یعود السبب الى ان نقع البذور بالمحلول المائي لهذه المادة (البیریدوكسین ) ادى الى زیادة قدرة الجذر 

ا یعزز من نمو خضري جید وبالتالي زیادة المادة الجافة للنبات . المتكون على امتصاص العناصر الغذائیة مم
) الى وجود فروقات معنویة في النسبة المئویة للمادة الجافة بتأثیر  مستویات ارتفاع القطع 9ویشیر جدول (
24.749و 25.269على بقیة المعامالت االخرى واعطت اعلى نسبة مادة جافة بلغتH1وقد تفوقت المعاملة 

% قد یعزى السبب تفوق المستوى 24.288و24.616اقل نسبة مئویة بلغت H3% في حین اعطت المعاملة 
سم في هذه الصفة الى ترسیب كمیة اكبر من المادة الجافة في االرتفاعات المنخفضة .   10

طع حیث ازدادت ) ان النسبة المئویة للمادة الجافة تاثرت معنویًا  باختالف مراحل الق9یتبین من جدول (
هذه النسبة تدریجیًا تبعا لمراحل القطع ولكال الموسمین ، اذ تفوق مرحلة الطور العجیني للحبوب باعطاءه اعلى 

و 20.641% في حین اعطت مرحلة النمو الخضري اقل نسبة بلغت 29.071و29.852نسبة بلغت 
النبات یؤدي الى صالبة السیقان وتراكم % للموسمین بالتتابع . وقد یعزى السبب الى ان تقدم عمر21.005

المادة الجافة نتیجة انخفاض نسبة االوراق الى السیقان مقارنة مع مراحل النمو االولى التي تكون فیه النباتات 
غضة . 

) وجود تأثیر معنوي للتداخل بین تراكیز البیریدوكسین ومستویات ارتفاع القطع  في 9ویالحظ من الجدول (
27.177و 26.648اعلى نسبة للمادة الجافة بلغت C3H1ویة للمادة الجافة ، اذ اعطت المعاملة النسبة المئ

% للموسمین 22.297و 23.060اقل نسبة لهذه الصفة بلغت C0H2% في حین اعطت نباتات المعاملة 
بالتتابع  . 

ي في النسبة المئویة للمادة الجافة اظهر التداخل الثنائي بین تراكیز البیریدوكسین ومراحل القطع تأثیر  معنو 
والمقطوعة في مرحلة الطور العجیني باعطاءها 1-غم. لتر6) اذ تفوقت نباتات التركیز 11وللموسمین (جدول

اقل نسبة مئویة C1S1% في حین اعطت المعاملة 30.873و 31.698اعلى نسبة مئویة للمادة الجافة بلغت 
% للموسمین بالتتابع. 18.892و 19.956بلغت 

للموسم ادى التداخل الثنائي بین ارتفاع القطع ومراحل القطع الى زیادة معنویة في النسبة المئویة للمادة الجافة 
% ، في حین اعطت 30.668اعلى نسبة مئویة للمادة بلغتH1S3) اذ اعطت المعاملة 11(جدولاالول فقط 

.H3S1% للموسم االول ولم تختلف معنویًا عن المعاملة 20.333اقل نسبة مئویة بلغت H2S1المعاملة 
) اذ 9ة المادة الجافة للموسمین (جدولادى التداخل بین عوامل الدراسة الثالثة الى احداث تأثیر  معنوي في نسب

% في حین اعطت 34.80و 33.82اعلى نسبة مئویة للمادة الجافة بلغت C3H1S3اعطت التولیفه
اقل C1H2S1% للموسم االول فیما اعطت التولیفه19.28اقل نسبة مئویة للمادة الجافة بلغت C0H2S1التولیفه

% للموسم الثاني .19.93نسبة مئویة للمادة الجافة بلغت 
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للمادة ) تأثیر نقع البذور بالبیریدوكسین وارتفاع ومراحل القطع والتداخل بینھا على النسبة المئویة  9جدول (
.2011و2010لموسمي الزراعة الجافة 

تراكیز 
الفیتامین

 )C(

ارتفاع 
القطع

H)(

2011موسم 2010موسم 
)C ×H( )(Sمراحل القطع  )S(C) ×Hمراحل القطع (

S1S2S3S1S2S3

C0h119.98022.75327.57323.43618.97021.64027.24722.619
h219.14723.09726.93723.06018.95021.08026.86022.297
h320.74022.76727.65723.72118.75721.23327.23322.408

C×S19.95622.87227.38923.40618.89221.31827.11322.441

C1h120.73024.45029.84325.00821.20322.72728.66724.199
h220.35023.77029.27024.46319.80023.30028.17723.759
h320.10723.48329.17024.25320.42723.06328.59724.029

C×S20.39623.90129.42824.57520.47723.03028.48023.996
C2h121.61024.25032.09725.98621.30023.53730.16325.000

h220.82024.17030.66325.21822.09723.61329.79025.167
h320.78024.29329.92024.99821.64723.21729.50324.789

C×S21.07024.23830.89325.40021.68123.45629.81924.985
C3h121.70725.07733.16026.64823.49026.12331.91727.177

h221.01724.84731.35325.73922.96025.60730.66026.409
h320.70025.19030.58025.49022.45725.28030.04325.927

C×S21.14125.03831.69825.95922.96925.67030.87326.504
متوسط 20.64124.01229.852متوسط  مراحل القطع

ارتفاع 
القطع

متوسط 21.00523.36829.071
ارتفاع القطع

 )H ×S(h121.00724.13330.66825.26921.24123.50729.49824.749
h220.33323.97129.55624.62020.95223.40028.87224.408

h320.58223.93329.33224.61620.82223.19828.84424.288

24.481)2011(موسم 24.835)2010المتوسط العام ( موسم 

%5قیمة اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 

20102011
C: (0.18C×H :0.31)C : (0.33C×H :0.40تراكیز الفیتامین (

H : (0.17C×S:0.40)H: (0.17C×S:0.42(ارتفاعالقطع
S :(0.23H×S :0.36)S:(0.19H×S :n.s(مراحاللقطع

C×H×S :0.72C×H×S :0.66
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)1-حاصل المادة الجافة (طن.هـ
حیث pyridoxine) ان حاصل المادة الجافة ازداد معنویًا بزیادة مستویات 10وظهر من نتائج الجدول (

في حین 1-طن.هـ19.852و 21.994اعلى متوسط لحاصل المادة الجافة بلغ 1-غم.لتر6اعطى التركیز 
وللموسمین 1-طن.هـ14.100و 15.070اعطت معاملة المقارنة (ماء مقطر فقط) اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

) نتیجة زیادة مستویات 8بالتتابع ، ویعزى السبب في ذلك الى زیادة حاصل العلف االخضر (جدول 
وكسین . البیرید

) على بقیة مستویات القطع باعطاءه اعلى معدل لهذه H1سم (10) تفوق مستوى القطع 10ویبین جدول (
)اقل متوسط لهذه الصفه بلغ H3،في حین أعطى المستوى (1-طن. هـ18.260و 20.059الصفة بلغ 

ولكال الموسمین بالتتابع . وسبب هذه الزیادة یعود الى الزیادة في حاصل العلف االخضر 15.872و17.494
. ) 8لهذه المعاملة (جدول ، 

) الى تفوق مرحلة القطع عند الطور العجیني للحبوب على بقیة مراحل 10تشیر النتائج المبینة في الجدول (
في حین اعطت المعاملة 1-طن.هـ22.439و 24.783القطع االخرى واعطت اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 

S1وللموسمین بالتتابع . والسبب یعود الى تفوق مرحلة 1- طن.هـ12.971و13.844اقل معدل لهذه الصفة بلغ
).9و 8في حاصل العلف االخضر والنسبة المئویة للمادة الجافة (جدول S3القطع 

) اذ 10ًا في حاصل المادة الجافة (جدولوارتفاع القطع معنویاثر التداخل الثنائي بین تراكیز البیریدوكسین
وانخفاض مستوى القطع عن سطح التربة ، اذ pyridoxineازدادت متوسطات هذه الصفة بزیادة مستویات 

مقارنة بالمعامالت االخرى فیما 1-طن. هـ21.538و 23.747باعلى متوسط بلغ C3H1تفوقت المعاملة 
ولكال الموسمین بالتتابع . 1-طن. هـ13.168و 14.457اقل متوسط لهذه الصفة بلغ C0H3اعطت المعاملة 

ومستویات القطع Pyridoxineوقد یعود السبب في زیادة حاصل المادة الجافة بتأثیر التداخل الثنائي بین تراكیز 
) . 9و 8الجافة جدول (عن سطح التربة الى تفوق المعاملة في حاصل العلف االخضر والنسبة المئویة للمادة 

ومراحل القطع الى احداث تأثیر  معنوي في حاصل Pyridoxineكما ادى التداخل الثنائي بین تراكیز 
) معنویا وبأعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  C3S3) اذ تفوقت المعاملة (10المادة الجافة للموسمین (جدول

الخرى  في حین اعطت النباتات المنقوعة بذورها مقارنة مع بقیة المعامالت ا1-طن. هـ25.560و29.467
10.480و 11.369بالماء المقطر فقط والمقطوعة في مرحلة النمو الخضري اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

في حاصل المادة الجافة الى تفوق هذه C3S3ى تفوق المعاملة وسمین بالتتابع ، وقد یعود السبب فللم1-طن.هـ
) . 9و 8المعاملة معنویًا في حاصل العلف االخضر والنسبة المئویة للمادة الجافة (جدول 

) الى وجود تأثیر معنوي نتیجة للتداخل بین مستویات ارتفاع القطع ومراحل القطع في 10یشیر جدول (
سم وفي مرحلة الطور العجیني 10ت المقطوعة عند المستوى حاصل المادة الجافة وللموسمین اذ اعطت النباتا

فیما اعطت النباتات المقطوعة على مستوى ، 1-طن.هـ24.137و 26.971اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 
للموسمین بالتتابع 1-طن.هـ12.022و 13.056سم وفي مرحلة النمو الخضري اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 30

في حاصل العلف االخضر والنسبة المئویة للمادة الجافة في كال H1S3وربما یرجع السبب الى تفوق المعاملة 
ادى التداخل بین عوامل الدراسة الثالثة الى احداث تأثیر  معنوي في حاصل ) . 10و8الموسمین  (جدول 

-طن.هـ32.347اعلى حاصل مادة جافه بلغ C3H1S3تولیفه)اذ اعطت ال10المادة الجافة للموسم االول (جدول

1.
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حاصلمتوسطعلىبینھاالتداخلوالقطعومراحلوارتفاعوكسینبالبیریدالبذورنقعتأثیر) 10(جدول
.2011و2010الزراعةلموسميالجافةالمادة

تراكیزالفیتام
ین

 )C(

ارتفاعا
لقطع

H)(

2011موسم2010موسم
)C ×H( )(Sمراحاللقطع)S(C) ×H(مراحاللقطع

S1S2S3S1S2S3

C0h112.06714.99720.99316.01911.12314.05319.98015.052
h210.66714.44719.08714.73310.65712.82018.76014.079
h311.37313.31718.68014.4579.66011.95317.89013.168

C×S11.36914.25319.58715.07010.48012.94218.87714.100

C1h113.85017.87025.38019.03313.19015.86023.27717.442
h212.75016.79023.10317.54812.03015.64721.44716.374
h311.78315.18021.35316.10611.33714.46020.36715.388

C×S12.79416.61323.27917.56212.18615.32221.69716.401
C2h116.06019.09329.16321.43914.40017.45325.17319.009

h214.94018.21326.47319.87614.10016.87023.70018.223
h314.17317.83024.76318.92212.77315.21321.99016.659

C×S15.05818.37926.80020.07913.75816.51223.62117.964
C3h117.52321.37032.34723.74716.48720.01028.11721.538

h216.05320.22328.95021.74215.58018.43025.22319.744
h314.89319.48027.10320.49214.31717.16323.34018.273

C×S16.15720.35829.46721.99415.46118.53425.56019.852
متوسطارت13.84417.40124.783متوسطمراحاللقطع

فاعالقطع
متوسطارت12.97115.82822.439

فاعالقطع
 )H ×S(h114.87518.33326.97120.05913.80016.84424.13718.260

h213.60317.41824.40318.47513.09215.94222.28217.105

h313.05616.45222.97517.49412.02214.69720.89715.872

17.079)2011موسم(18.676)2010موسم( المتوسطالعام

%5قیمةاقلفرقمعنویعلىمستوىمعنویة

20102011
C: (0.190C×H :0.397)C : (0.253C×H:0.318(تراكیزالفیتامین

H: (0.226C×S :0.386)H: (0.143C×S:0.383(ارتفاعالقطع
S :(0.216H×S :0.372)S:(0.195H×S :0.306(مراحاللقطع

C×H×S :0.718C×H×S :n.s
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