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) Zea mays L. ( تأثير المحتوى الرطوبي عند الحصاد في المحتوى الكيميائي والبزوغ الحقمي لمذرة الصفراء
وصدام حكيم جياد

1

فخر الدين عبد القادر صديق وغفران احمد عطية
قسـ المحاصيؿ الحقمية – كمية الزراعة – جامعة تكريت

الخالصـــة

 بيدؼ تحديد انسب رطوبة يمكف عندىا جني العرانيص، 3102 نفذت تجربة حقمية في الموسـ الخريفي لعاـ

 الذرة:الكممات المفتاحية

 بينما شغمت مواعيد الجني عند نسبة، ) االلواح الرئيسية106  شغمت االصناؼ (تاالر ومسرة والعز وبحوث،

 البزوغ الحقمي، الرطوبي

 استخدـ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة بترتيب االلواح المنشقة بثالث مكررات.ألربعة اصناؼ مف الذرة الصفراء

 اشارت النتائج الى وجود تأثير لالصناؼ في جميع.) االلواح الثانوية%23 و21 و37 و35( رطوبة الحبوب
) وفي%03.26(  غـ) ونسبة المواد الخاممة260.7(  اذ تفوؽ الصنؼ تاالر في وزف العرنوص، الصفات المدروسة

 في حيف تفوؽ، )%94.8( ) ونسبة البزوغ الحقمي%54.34( ) ونسبة الجنيف الى البذرة%8.31( نسبة الزيت

 وتفوؽ الصنؼ العز بنسبة النشا، )%01.33( غـ) ونسبة البروتيف380(  حبة211  في وزف106 الصنؼ بحوث

 واظيرت النتائج وجود تأثير معنوي لممحتوى الرطوبي عمى اغمب الصفات المدروسة ايضا فقد.)% 23.13(

 واعمى،  ) بالتتابع%6.33 و83.67 (  اعمى نسبة لمحبوب السميمة والمواد الخاممة%35 اعطى المحتوى الرطوبي

 المحتوى، الصفراء
: لممراسمة
فخرالديف عبدالقادر
صديؽ

، قسـ المحاصيؿ الحقمية
 جامعة، كمية الزراعة
.  العراؽ، تكريت

 بينما اعطى، ) بالتتابع%83.6 و8.33  و6.17( متوسط لمحتوى البذور مف الزيت والبروتيف ونسبة البزوغ الحقمي

، ) بالتتابع

2-

ـ. كغـ717.0  و%6.33(  اعمى نسبة لممواد الخاممة والكثافة الظاىرية%23 المحتوى الرطوبي

8.33() وادنى متوسط لنسب البروتيف والزيت والبزوغ الحقمي%74.18( والذي اعطى ادنى متوسط لمحبوب السميمة

.)%78.3 و5.24و

Effect of Moisture Content at Harvest in the Seed Quality and Germinate of maize
( Zea mays L. )
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A field experiment was conducted in Autumn season of 2013, to aim determinate
the best moisture content for picking the ear of maize. The experiment was
applied to compare between the varieties (Taler, Messerra, Al-eizz and Bouhouth
106). This experiment was conducted as split-plot by a randomized complete
block design with three replicates. The genotypes were assigned in the main plots,
the moisture ratios (26, 28, 30, 32%) were in sub plots. The statistical analysis for
the experiment resulted to be significant differences in all studied traits by
genotypes in the experiment. Taller was surpassed in the ear weight (260.7g) ,
trash materials ratio threshing (14.37%), oil ratio (9.40%) , embryo to the seed
ratio (65.25 %) and field growing ratio (94.8%) . Bouhouth 106 was surpassed in
300 grains weight (291g) and protein ratio (10.42%). Al-eizz was surpassed in the
starch ratio (32.04%).The results showed significant difference for moisture
content for ears at the harvest in most studied traits. The lowest moisture content
(26%) gave highest ratio of not broken (good) seeds (92.78%) and highest ratio
of trash materials (7.22%) and gave heights oil ratio (7.08%), protein ratio
(9.22%) and filed growing ratio (92.7%). The harvested ears were gave at higher
moisture content 32% gave highest bulk density (808.1 kg.m-3) and highest trash
materials ratio (7.22%), and it gave lowest good broken seeds after threshing
mechanically (85.09%), oil ratio (6.35%), protein ratio (9.22%) and filed growing
ratio (89.4%).

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

46

1

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 1025 ( – ) 4
ISSN-1813-1646

المقدمة :

غذاء ىاما لكثير مف الناس في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .ففي أفريقيا تعد الذرة الصفراء الغذاء
تعد الذرة الصفراء
ً
الرئيسي لما يقدر بػ  ٪41مف سكانيا ،ويبقى المحصوؿ الزراعي األكثر أىمية ألكثر مف  61مميوف أسرة في جميع أنحاء العالـ

( Zhangوآخروف ،)3103 ،أي ما يعادؿ  311مميوف شخص ( ،)3112 ،Plessisوتبرز أىميتو لتعدد استعماالتو إذ يستعمؿ
كعمؼ اخضر أو سايمج في تغذية الحيوانات  ،فضالً عمى استخدامو كمادة خاـ في كثير مف الصناعات (السعد .)3115 ،والىمية
المحصوؿ الكبيرة اصبح يحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث المساحة المزروعة واالنتاج بعد محصولي الحنطة والرز (اليونس ،

 .)0882اف الزيادة الكبيرة في حاصؿ الحبوب لـ يقابميا اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتوفير مستمزمات الخزف الجيد لحفظ
البذور مف التمؼ بالقدر الذي يكفي الستيعاب جميع العرانيص او البذور خاصة المنتجة في العروة الخريفية  ،السيما اذا عممنا اف

حاصؿ بذور الذرة الصفراء في العروة الخريفية ىو اعمى مف حاصؿ العروة الربيعية (جياد  .)3100 ،فقد يتعرض المحصوؿ الى
مشاكؿ كثيرة سواء في الحقؿ قبؿ الحصاد او اثناء تجميعو وخزنة خاصة عنما تكوف المساحة المزروعة كبيرة  ،وقد يحصد او
يفرط اليا او يدويا و يكوف المحتوى الرطوبي غير متجانس مف موقع ألخر ضمف الحقؿ المزروع نتيجة اختالؼ موعد زراعتو او
حصاده  ،مما ينعكس سمباً في جودة بذوره .فجودة البذرة تتأثر بخصائص يمكف اف تتغير تبعاً لمصفات الوراثية ومصدر البذور
وموقعيا عمى النبات وظروؼ النمو والظروؼ البيئية قبؿ الحصاد وطريقة الحصاد وظروؼ الخزف والعمر الزمني لمبذور (APSA

 .)1995 ,كما اف متطمبات الحصاد تختمؼ بحسب عوامؿ كثيرة منيا طبيعة التركيب الوراثي .وقد اشار  Jorgeواخروف ()3114
الى اف االضرار الميكانيكية اثناء عممية الحصاد والتفريط تعد مف العوامؿ ذات التأثير الكبير في جودة بذور الذرة الصفراء ،واف
الصفات الظاىرية لمبذور (مكسورة أو متصدعة) قد تؤدي الى عدـ انباتيا وىي أكثر عرضة لميجوـ مف قبؿ الحشرات واالحياء
المجيرية (.)3103 ،Eskandari

اف المفيوـ العاـ لجودة البذور يعني امتالؾ البذور لمواصفات عالية تجعميا تصمح لمبذار  ،المتالكيا حيوية وقوة عالية

لإلنبات واعطاء نباتات نشطة وخالية مف األمراض والحشرات او مقاومة ليما ومتجانسة في الحجـ والشكؿ والموف (Rosell
و ، )0872 ، Kellyويمكف اف يكوف كؿ جانب مف جوانب جودة البذور نتيجة لطريقة اختبار مختمفة (Copeland
و ،)0874 ، McDonaldفحيف يكتمؿ النضج الفسمجي لبذور الذرة الصفراء ال يبقى بينيا وبيف موعد الحصاد اال فقد الرطوبة
العالية منيا وتختمؼ ىذه المدة باختالؼ التركيب الوراثي المؤثر في طبيعة مركبات البذور( .)0884، Elsahookieلذلؾ فاف

تحديد الموعد المناسب لمحصاد يضمف الحصوؿ عمى نوعية أفضؿ ( Khatunوآخروف . )2009 ،فقد يؤدي تأخير الحصاد إلى
حصوؿ ضائعات في حاصؿ ونوعية البذور ( Seadhوآخروف .)2008 ،وذكر  ،Monjardinoواخروف( )3113بأف درجات
الح اررة ىي أحدى العوامؿ البيئية التي تسيطر عمى نمو النبات وتطورىا ،اضافة الى ذلؾ تؤدي الى تراكـ االحماض الدىنية ( Qadir

واخروف  )3116،واوضح  )0883( Skoricاف تركيز الزيت في البذور يعتمد عمى معدؿ درجة الح اررة اليومية .كما كشؼ

Wilhelmواخروف ( )0888باف االنخفاض في معدؿ نمو الحبوب وحدة ح اررية واحدة تنتج عنيا انخفاض في النشأ والبروتيف
ومحتوى الزيت .ووجد  Aliوآخروف ( )2005اف نسب البزوغ الحقمي قد اختمفت بيف التراكيب الوراثية الداخمة في التجربة خالؿ
الموسـ الخريفي .كما اف موعد الحصاد لو تأثير معنوي في نسب البزوغ الحقمي لبذور الذرة الصفراء( Wambaguوآخروف
 .)3103،وفي ضوء ما سبؽ جاءت ىذه التجربة بيدؼ معرفة تأثير المحتوى الرطوبي عند الحصاد في المحتوى الكيميائي والبزوغ
الحقمي لمذرة الصفراء.

مواد وطرائق البحث :

نفذت تجربة حقمية خالؿ الموسـ الخريفي ، 2102في منطقة االسحاقي التابعة لقضاء بمد في محافظة صالح الديف عند

خط عرض  ᵒ34تبعد 011كـ شماؿ العاصمة بغداد شممت الدراسة معرفة تأثير اربعة اصناؼ تركيبية مف الذرة الصفراء ( تاالر
وبحوث  ) 106التي تـ الحصوؿ عمييما مف الييئة العامة لمبحوث الزراعية في ابو غريب و ( العز ومسرة ) تـ الحصوؿ عمييما
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مف مركز تصديؽ البذور في صالح الديف والذي مثؿ العامؿ االوؿ ،والعامؿ الثاني ىو مواعيد الجني اعتماداً عمى نسب رطوبة

العرنوص ( 23و 21و 37و ،)%35التي اخذت بواسطة جياز لقياس رطوبة العرنوص ( ، )Hygrometerنفذت التجربة وفقا
لترتيب األلواح المنشقة بتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة ( )RCBDوبثالثة مكررات  ،خصصت االلواح الرئيسة ( Main
 )plotsلألصناؼ التركيبية ،بينما مثمت االلواح الثانوية ( )Sub–plotلمواعيد الجني بنسب رطوبة مختمفة .
اعتمدت طريقة التنقيط بالري لسقي التجربة .شمؿ كؿ لوح ثانوي ثالثة مروز
تـ اعداد االرض مف حراثة وتنعيـ وتسوية  ،و ُ
المسافة بيف مرز واخر  75سـ وبطوؿ  4ـ والمسافة بيف جورة واخرى  1.3ـ مع ترؾ مسافة بيف لوح واخر ( 0ـ) .وضعت 4-3

بذرة في كؿ جورة وبعمؽ 3سـ ثـ خففت الى نبات واحد بعد اسبوعيف مف موعد البزوغ .تمت الزراعة بتاريخ  .2013/7/20اضيؼ
0-

 ،في حيف تـ اضافة السماد

السماد الفوسفاتي ومصدرهُ الداب ( )%P2O2 + 18%Nدفعة واحدة عند الحراثة بمعدؿ 100كغـ.ىػ
النيتروجيني عمى ىيئة يوريا ( )N %46بمعدؿ  200كغـ  .Nىػ 0-بدفعتيف متساويتيف االولى بعد مرور  15يوـ مف الزراعة
والثانية عندما وصمت النباتات مرحمة التزىير .استخدـ مبيد الديازينوف ( %10مادة فعالة ) بمقدار  6كغـ /ىػ لموقاية مف حشرة
حفار ساؽ الذرة ( )Sesamia criticaوذلؾ بتمقيـ القمة النامية لمرتيف ،األولى في مرحمة  5 –4أوراؽ ،والثانية بعد  15يوماً مف
األولى .سقيت ارض التجربة وأزيمت األدغاؿ حتى اكتماؿ موسـ النمو كمما دعت الحاجة.

الصفات المدروسة :

المحتوى الكيميائي لمبذور  :جففت البذور بواسطة جياز التجفيؼ الكيربائي ( )ovenلمدة ثالثة اياـ عمى درجة ح اررة ، 56
ᵒ

وطحنت عينة مف بذور كؿ معاممة واجري عمييا التحميالت الكيميائية اآلتية:

محتوى البذور من الزيت ( -:)%تـ اخذ عينات عشوائية مف كؿ معاممة لتقدير نسػبة الزيػت بيػا باسػتعماؿ جيػاز  Soxhletوفػؽ
ما ذكر بالطريقة الرسمية لجمعية الزيوت االمريكية (.)0881 ، AOAC

محتوى البذور من البروتين ( :)%قُدرت نسبة النتروجيف في البذور باستخداـ جياز  ، Macro kjeldalوبعد ذلؾ ضربت
نسبة النتروجيف بالمعامؿ ( )6.25لمحصوؿ عمى نسبة البروتيف في البذور وحسب المعادلة اآلتية -:محتوى البذور من البروتين

( %=)%النتروجين × Hart( 6.25و)1791،Fisher

محتوى البذور من النشا ( :)%قدرت نسبة النشا بالبذور باستخداـ جياز  Spectrophotometerعمى طوؿ موجي 381

نانوميتر ،وفؽ ما ذكر بالطريقة .)0881( AOAC

نسبة الجنين الى البذرة ( :)%اخذت عينة مؤلفة مف  34بذرة ووزنت وفصمت االجنة منيا يدوياً  ،تـ وزنيا وحسبت كنسبة مئوية

لمعدؿ بذرة واحدة بحسب المعادلة اآلتية:

نسبة الجنين الى البذرة (( =)%وزن الجنين/وزن البذرة الكمي )× 111

فحص البزوغ الحقمي ( :)%زرعت  311بذرة لكؿ معاممة باربعة مكرراتُ .حسب عدد البادرات البازغة فوؽ سطح التربة بعد عشرة
أياـ مف الزراعة ثـ حولت النتائج إلى نسبة مئوية حسب المعادلة اآلتية:
نسبة البزوغ الحقمي((=)%عدد البادرات البازغة بعد عشرة أيام /عدد البذور الكمي) × 111
التحميــا اصحصــائي :تػػـ تحميػػؿ البيانػػات المػػأخوذة لمصػػفات المدروسػػة إحصػػائياً طبقػاً لطريقػػة التحميػػؿ ا حصػػائي باسػػتعماؿ برنػػامج
التحميؿ ا حصػائي الجػاىز (( )GenStatالمحمػدي .)3117 ،باسػتخداـ اقػؿ فػرؽ معنػوي ( )L.S.D.عنػد مسػتوى احتماليػة ،1.14

وحسب معامؿ االرتباط البسيط بيف الصفات المدروسة (الساىوكي ووىيب.)0881 ،
ُ
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النتائج والمناقشة :

نسبة الزيت ( :) %

يالحظ مف نتائج الجدوؿ ( )0اختالؼ التراكيب الوراثية معنوياً في محتوى الحبوب مف الزيت .اذ أعطت حبوب الصنؼ تاالر

أعمى نسبة لمزيت بمغت(  )%8.31وبنسبة زيادة بمغت  28.36و  %28.13مقارنة بالتركيبيف الوراثييف مسرة وبحوث  015التي
أعطت أدنى متوسط لمحتوى الحبوب مف الزيت ( 4.58و )%4.62والمتيف لـ يكف الفرؽ بينيما معنوياً .وىذا يرجع الى االختالؼ

الوراثي بيف التراكيب الوراثية  .وىذه النتائج تؤيد ما توصؿ اليو سعداهلل واخروف ( )1996الذيف وجدوا تفوقاً لمصنؼ تاالر بإعطائو

اعمى نسبة زيت  ،في حيف اعطى الصنؼ بحوث 106ادنى نسبة زيت .

كـ وجد تأثير معنوي لرطوبة العرانيص في نسبة الزيت في الحبوب .اذ يالحظ حصوؿ زيادة في نسبة الزيت مع تناقص رطوبة
العرانيص  ،اذ أعطت حبوب العرانيص ذات الرطوبة

 %23أدنى متوسط لنسبة الزيت ( )%5.24والذي ارتفع ليصؿ الى أعمى

متوسط لنسبة الزيت لحبوب العرانيص ( )%6.17ذات الرطوبة  .%35وقد يرجع سبب زيادة نسبة الزيت مع انخفاض المحتوى
الرطوبي الى استقرار المحتوى الكيميائي مع انخفاض نسبة رطوبة الحبوب .وىذه النتيجة تؤيد ما أشار اليو  Ping Yangواخروف

( )2001اذ وجدوا اف محتوى البذور مف الزيت لمذرة الصفراء بتأثير محتويات الرطوبة المختمفة مع التجفيؼ اليوائي عند حصاد
الذرة بنسب رطوبة مختمفة أف نسبة الزيت في الحبوب تنخفض عند الحصاد في المستويات العالية مف الرطوبة وبالتالي فالمستوى
االقؿ يزيد مف نسبة الزيت في الحبوب  ،وىذا ما اكده سعداهلل واخروف ( )3100في تجربة لمعرفة تأثير مواعد الحصاد عمى تراكـ

الزيت في حبوب الذرة الصفراء بأف نسبة الزيت الكمي في الموسـ الخريفي ارتفعت مع تأخر موعد الحصاد ،لتعطي اعمى نسبة عند
موعد الحصاد (اكثر مف  28يوماً بعد التمقيح) .
جدوا ( :)1تأثير التركيب الوراثي ورطوبة العرنوص في نسبة الزيت ( )%و نسبة البروتين ( )%لمموسم الخريفي .3112
نسبة الزيت ()%
التركيب

نسبة البروتين ()%
المتوسط

رطوبة العرنوص ()%

رطوبة العرنوص ()%

الوراثي

32

30

22

22

تاصر

8.65

8.61

10.00

10.35

9.40

مسرة

5.56

5.35

6.08

5.79

5.69

9.97

العز

5.64

6.83

6.04

6.43

6.24

8.99

8.78

بحوث 102

5.56

5.59

6.00

5.76

5.73

9.79

10.10

N.S

أ.ف.م0.00 .

المتوسط

6.35

أ.ف.م0.00 .

6.59

7.03

32

30

22

22

8.11

8.60

8.63

8.97

8.57

10.23

9.80

9.96

9.99

10.16

9.73

9.42

10.65

11.13

10.42

1.29
7.08

N.S
9.22

0.58

المتوسط

9.43

0.93

9.81

9.95

0.55

نسبة البروتين (:)%

تشير نتائج الجدوؿ ( )0الى وجود تأثير معنوي لمتراكيب الوراثية اذ تفوؽ فييا الصنؼ بحوث  015معنوياً عمى بقية

االصناؼ اذ أعطت بذوره أعمى متوسط لنسبة البروتيف ( )%01.33وبنسبة زيادة بمغت  %30.47مقارنة بالصنؼ تاالر التي
أعطت بذوره ادنى متوسط لمحتوى البذور مف البروتيف بمغت ( ، )%7.46والتي لـ تختمؼ معنوياً مع صنؼ العز الذي أعطت

بذوره نسبة بروتيف بمغت ( .)%8.33وىذا االختالؼ في محتوى البذور مف البروتيف يرجع الى االختالؼ في صفة المورثات لكؿ
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تركيب وراثي  ،وىذه النتيجة تقارب مع ما توصؿ اليو ضايؼ وبكتاش ( )1992مف اف نسبة البروتيف لمصنؼ التركيبي بحوث106

كانت (.)%9-8

ويظير مف نتائج الجدوؿ وجود اختالفاً معنوياً في نسبة البروتيف باختالؼ المحتوى الرطوبي لمعرانيص المحصودة .أذ يالحظ

اف أعمى متوسط لنسبة البروتيف ( )%8.84ىو لمبذور المحصودة عند اقؿ محتوى لرطوبة العرانيص المحصودة ( ، )%35والتي
لـ تختمؼ معنوياً مع بقية المحتويات الرطوبية االخرى لمعرانيص باستثناء أعمى محتوى رطوبي لمعرانيص المحصودة ( )%23التي
أعطت بذوره أدنى متوسط لنسبة الروتيف ( ، )%8.33مسجمة بذلؾ نسبة انخفاض بمغت .%6.33

نسبة النشا ( :) %

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )3تفوؽ الصنؼ العز معنوياً عمى بقية االصناؼ في محتوى الحبوب مف النشا ()%23.13

وبنسبة زيادة بمغت  %6.17مقارنة بالصنؼ تاالر الذي اعطت حبوبو ادنى متوسط لنسبة النشا بمغت ( . )%38.83وىذا يرجع
الى االختالؼ الوراثي بيف التراكيب الوراثية الذي يؤثر بالصفات الظاىرية والتشريحية لمنباتات فضالً عف المحتوى الكيميائي ليا .

ويالحظ مف نتائج تحميؿ االرتباط البسيط (جدوؿ  ) 3وجود عالقة ارتباط عكسية (سالبة) معنوية بيف محتوى البذور مف النشا

ونسبة الزيت فييا ( * ) -0.363وسالبة عالية المعنوية مع محتوى البذور مف البروتيف ( **. ) 0.6003
جدوا ( :)3تأثير التركيب الوراثي ورطوبة العرنوص في نسبة النشا ( )%ونسبة الجنين الى البذرة ( )%لمموسم الخريفي
.3112

نسبة الجنين الى البذرة

نسبة النشا ()%
التركيب الوراثي

رطوبة العرنوص ()%
32

32

30

22

22

تاصر

29.26 31.41 30.51

28.48

29.92

8.65

8.61

10.00

10.35

9.40

مسرة

32.38 31.15 30.09

32.41

31.51

5.56

5.35

6.08

5.79

5.69

العز

32.99 31.47 32.10

31.61

32.04

5.56

5.59

6.00

5.76

5.73

بحوث 102

29.52 31.05 30.84

30.00

30.35

5.64

6.83

6.04

6.43

6.24

30

1.73

أ.ف.م0.00 .
المتوسط

22

22

المتوسط

رطوبة العرنوص ()%

المتوسط

31.04 31.27 30.88

أ.ف.م0.00 .

1.01
30.62

N.S
6.35

N.S

6.59

0.43

7.03

7.08

N.S

يتبيف مف نتائج الجدوؿ نفسو وجود اختالفات معنوية لمتوليفات المختمفة لعاممي الدراسة في المحتوى النسبي لمنشا في بذور
التراكيب الوراثية المختمفة لمبذور المحصودة بمحتويات رطوبية مختمفة  .اذ يالحظ تفوؽ التداخؿ بيف الصنؼ العز المحصود عند

محتوى رطوبي  ، )%23.88( %37والذي لـ يختمؼ معنوياً مع عدد مف التداخالت اقميا فرقاً ىو التداخؿ الناتج لي الصنؼ مسرة

المحصود عند المحتوى الرطوبي نفسو  .في حيف أظير التداخؿ بيف الصنؼ تاالر المحصود عند ادنى محتوى رطوبي لمعرانيص

المحصودة ( ، )%35والذي لـ يختمؼ معنوياً مع محتوى البذور مف النشا لبذور الصنؼ نفسو المحصود عند المحتوييف الرطوبييف

( 37و . )%23كما يجدر االشارة الى وجود عدد مف التداخالت التي لـ تختمؼ معنوياً مع التداخؿ بيف الصنؼ مسرة المحصود
عند المحتوى الرطوبي . %35
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نسبة الجنين الى البذرة (:)%

يمثؿ الجنيف الجزء الرئيس في البذرة المسئوؿ عف تكويف البادرة ومف ثـ النبات الكامؿ باالعتماد في بداية نشوئو عمى المخزوف

الغذائي في البذرة وبحماية اغمفة البذرة المحيطة.

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )3وجود تأثير معنوي لمتراكيب الوراثية  ،اذ تفوؽ الصنؼ تاالر في ىذه الصفة (  ) %8.31وبنسبة

زيادة بمغت ( 54.31و ، )%53.13مقارنة بالصنفيف مسرة والعز الذيف لـ يكف الفرؽ بينيما معنوياً  ،والذيف سجال ادنى متوسط

ليذه الصفة  .وىذه النتيجة جاءت بسبب االختالؼ في التركيب الوراثي بيف االصناؼ الداخمة في التجربة والتي تؤثر في الصفات

الظاىرية والتشريحية لمنبات .
نسبة البزوغ الحقمي ( :) %

اف البزوغ الحقمي المتجانس والسريع يعداف امراف اساسياف في االنتاج الزراعي  ،وعمى ىذا االساس اصبح ىذا االختبار مف

المتطمبات االساسية وعمالً روتينياً في برامج انتاج المحاصيؿ ( .)3113 ، Eliasتشير نتائج الجدوؿ ( )2الى وجود تأثير

معنوي لمتراكيب الوراثية في نسب البزوغ الحقمي لبذور االصناؼ الداخمة في التجربة  .اذ يالحظ تفوؽ الصنؼ تاالر في ىذه
الصفة () %83.7وبنسبة زيادة بمغت ( ، )% 00.71مقارنة بالصنؼ مسرة التي أعطت بذوه ادنى متوسط لمبزوغ الحقمي بمغ
 .%73.7وىذا يرجع الى االختالؼ في التركيب الوراثي بيف االصناؼ الذي يؤثر في تركيب البذور ونشاطيا  ،وكذلؾ عمى حجـ
المخزوف الغذائي المتمثؿ بوزف البذرة وحجـ الجنيف  ،وىذا ما اكدتو نتائج تحميؿ االرتباط البسيط (جدوؿ  ) 3التي أكدت وجود

عالقة موجبة عالية المعنوية بيف نسبة البزوغ الحقمي ووزف البذرة ونسبة الجنيف الى البذرة .

جدوا (  :) 2تأثير التركيب الوراثي ورطوبة العرنوص في نسبة البزوغ الحقمي ( )%لمموسم الخريفي .3112

نسبة البزوغ الحقمي ()%
التركيب الوراثي

المتوسط

رطوبة العرنوص ()%
32

30

22

22

تاصر

93.0

94.0

96.0

96.3

94.8

مسرة

83.3

84.0

85.6

86.3

84.8

العز

91.0

88.6

90.7

93.0

90.8

بحوث 102

90.3

93.0

93.0

95.0

92.8

N.S

أ.ف.م0.00 .
المتوسط
أ.ف.م0.00 .

89.4

91.3

89.9

0.6
92.7

0.9

تشير نتائج الجدوؿ ( )2ايضا الى تأثير المحتوى الرطوبي لمعرانيص والبذور معنوياً في نسبة البزوغ الحقمي  .اذ يالحظ

حصوؿ زيادة في نسبة البزوغ الحقمي مع انخفاض المحتوى الرطوبي لمعرانيص  ،اذ أعطت بذور العرانيص ذات المحتوى االعمى
مف الرطوبة ( )%23أدنى متوسط لنسبة البادرات البازغة والتي بمغت  ، %78.3والتي لـ تختمؼ معنوياً مع بذور العرانيص ذات
المحتوى الرطوبي  ، %21وارتفعت نسبة البزوغ الحقمي مع انخفاض المحتوى الرطوبي لتصؿ الى اعمى نسبة بزوغ حقمي

( )%83.6عند ادنى محتوى رطوبي لمعرانيص ( .)%35وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصؿ اليو

 Aliوآخروف ()2005

و  Wambaguوآخروف ( )3103الذيف اشاروا الى اف نسب البزوغ الحقمي عند حصاد البذور بعد شير مف النضج الفسمجي قد
تفوقت معنوياً مقارنة بالبذور المحصودة مبك اًر (عند النضج الفسمجي) خالؿ الموسـ الخريفي.
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مما سبؽ نستنتج اف حجـ ووزف العرنوص لو عالقة في نسب المواد الخاممة ومف ضمنيا البذور المكسورة بعد اجراء التفريط
الميكانيكي  ،كما اف ىناؾ عالقة طردية بيف وزف البذرة ونسبة الجنيف لمبذرة ونسبة البزوغ الحقمي .وعميو نقترح اف يتـ جني
عرانيص الذرة الصفراء عند رطوبة  %35في العروة الخريفية  ،وذلؾ لمحصوؿ عمى بذور ذات نوعية جيدة وبزوغ عالي .
جدوا ( :)4قيم معاما اصرتباط البسيط لمصفات المدروسة بتأثير التركيب الوراثي ورطوبة العرنوص لمموسم الخريفي 3112
البروتين%

الصفات المدروسة

الزيت%

البروتين%

**-0.6003

النشا%

*-0.3631

*0.3172

وزن الجنين%

0.0922

-0.0541

0.0454

البزوغ الحقمي%

0.1084

-0.1081

-0.2364

* مستوى المعنوية 1010

النشا%

وزن

الجنين%

0.4551

** مستوى المعنوية 1011
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