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تأثير الزراعة بدون حراثة وكميات متبقيات الذرة الصفراء Zea mays L.
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نفذت تجربتيف متجاكرتيف في ارض مزركعة بمحصكؿ الذرة الصفراء احدىما محركثة التربة كاألخرل

الحنطة – بدكف غير محركثة  .نفذت التجربتيف في منطقة الجالـ  /محافظة صالح الديف خالؿ المكسـ الصيفي 1022
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كالمكسـ الشتكم  . 1023-1022أضيفت إلى الكحدات التجريبية لممكقعيف متبقيات الذرة الصفراء الجافة مف
المحصكؿ السابؽ بالكميات  0ك  2ك  5ك 8طف.ىػ

2-

كزرعت في التجربتيف محصكؿ الحنطة الصنؼ شاـ – 5

 .نفذت التجربتيف باستخداـ تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة  R.C.B.Dفي ثالث مكررات  .اجرم التحميؿ
االحصائي لكؿ تجربة عمى حدة مع اجراء التحميؿ التجميعي لمتجربتيف ( المكقعيف )  .درست صفات المساحة
الكرقية كالكزف الجاؼ لألكراؽ كالنبات بعد  20ك  50ك  80يكـ بعد البزكغ عالكة عمى قياس متكسط النمك
المطمؽ كمعدؿ نمك المحصكؿ كمتكسط صافي البناء الضكئي .

دلت النتائج عمى كجكد فركؽ معنكية بيف معامالت اإلضافة في كال التجربتيف كؿ عمى حدة كبيف
المعامالت في التحميؿ التجميعي لمتجربتيف  ،مع كجكد فرؽ بيف المكقعيف ( التجربتيف ) كعدـ كجكد تداخؿ
معنكم بيف المكاقع كمعامالت اإلضافة كلجميع الصفات المدركسة  .أعطت معاممة المقارنة اقؿ القيـ في جميع
الصفات كارتفعت القيـ تدريجيا حتى المستكل  5طف  .ىػ

2-

 .تفكقت معاممة اإلضافة  5طف.ىػ

2-

في كال

التجربتيف كفي التحميؿ التجميعي ليما في جميع الصفات كفي مكاعيد القياس  .انخفضت قيـ جميع الصفات في

مكاعيد القياس كفي كال التجربتيف عند مستكل اإلضافة  8طف.ىػ

2-

 .تفكؽ مكقع بدكف حراثة عمى مكقع

الحراثة في جميع الصفات المدركسة .
EFFECT OF ZERO TILLAGE AND CORN ( Zea mays L.) REMAINDERS ON GROWTH
)CHARACTERS OF WHEAT PLANTED LATELY ( Triticum aestivum L.
*Yasein A. Al-Douri & Labeed Sh. Mohammed
*Tikrit University/ College of Agriculture

ABSTRACT
Tow experiments ( Tillage and zero-Tillage) were carried out during 20132014 on land sown with corn in previous season. The treatment of corn remainder
which added to plots of each experiment include( 0,3,6 and 9 t.h-1) .Each
experiment plots was sown wheat var. Sham-6 by using R.C.B.D with three
)replicates. The leaf area ,flag leaf area, plant dry wheat after( 30,60 and 90 days
after emergence , absolute growth, net photosynthesis and crop characters growth
were studied .
Results showed a significant differences among treatments in each experiment and
in combined analysis. Locations ( experiments) were significantly differed in all
characters studied characters. There was on significant interaction between
locations and treatments.
Control treatment gave the lowest values in all characters and both
experiments ,and values gradually raised until the treatment 6 t.h-1 level. The
 1البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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treatment 6 t.h-1level was surpassed other treatments in both experiments and all
characters . Values of all characters were reduced in the level of 9 t.h -1 in
comparison with 6 t.h-1 treatment in both experiments and in combined analysis .
The location zero tillage was surpassed for all characters .
المقدمػػػػػة :

يعد محصكؿ الحنطة  Triticum aestivum L.مف المحاصيؿ الحبكبية اإلستراتيجية في العالـ عامةن كالعراؽ خاصةن ،

كلو أىمية كبيرة في حياة اإلنساف ك يحتؿ جزءان كبي انر مف الغذاء اليكمي كالرئيسي لو لككنو مصد انر ميمان لمغذاء كالطاقة .كىك غذاء

رئيسي ألكثر مف ثمث سكاف العالـ ( الصكاؼ )1021،

تتأثر الحنطة بما تخمفو األدغاؿ المرافقة ليا كالمحاصيؿ التي تزرع

قبميا في الدكرات الزراعية مف إف ارزات أك ما تحممو المخمفات بعد تحمميا في التربة كالتي ليا دكر أساسي في إطالؽ المكاد

الكميائية المخزكنة في األجزاء النباتية كفي تثبيط أك تنشيط نمك النباتات الالحقة أك النامية معيا في نفس التربة (صالح )1008.
تسمى ىذه الظاىرة بالتضاد الحياتي  Allelopathyكالتي ىي العممية التي يتـ مف خالليا تحرير األجزاء النباتية المختمفة
ل مركبات ذات طبيعة كيميائية قابمة لمذكباف في الماء عف طريؽ التطاير أك الغسؿ أك مف إف ارزات الجذكر أك مف تحمؿ المتبقيات
النباتية في التربة ( Riceكاخركف 2872ك 2873،Riceك Reigosaكآخركف 2888 ،ك الزبيدم . )1005 ،

إف التضاد الحياتي ظاىرة بيئية ليا دكر ميـ في األنظمة البيئية كاألنظمة الزراعية كذلؾ مف خالؿ تأثيرىا في إنتاج
مختمؼ المحاصيؿ ككذلؾ التداخالت البايككيميائية بيف المحاصيؿ فيما بينيا مف جية كبيف األدغاؿ كالمحاصيؿ مف جية أخرل
ككذلؾ بيف النباتات كاألحياء المجيرية ). (2873،Rice

إف استخداـ أنظم ة الحراثة في بعض الترب مف العمميات المؤثرة في تحسيف صفات التربة الفيزيائية مثؿ الكثافة الظاىرية

مف اجؿ تحضير ميد مالئـ لمبذكر كتكفير الظركؼ المالئمة إلنباتيا( Collinsك اخركف  .)2005،كيعد الغرض الرئيسي منيا
ىك تفكيؾ التربة كتفتيتيا كخمطيا مع بقايا النباتات السابقة كاعداد ميد مناسب كمالئـ لمبذكر كالسيطرة عمى األدغاؿ كتكفير
الظركؼ المناسبة لمنبات كزيادة نسبة الماء المتيسر في التربة ( Collinestalكاخركف  2005 ،ك المكسكم  .)1997 ،اال اف
لنمط الزراعة التقميدية تأثير في زيادة تعرض التربة لالنجراؼ ،كخاصة في المناطؽ شبو الجافة ،ككذلؾ تعمؿ عمى تحريؾ بذكر
األدغاؿ أفقيا كتجعميا في مكضع أكثر مالئمة لإلنبات كتعمؿ عمى نشر أجزاء األدغاؿ المعمرة الرايزكمية في الحقؿ أيضا ،أك مف

حقؿ إلى آخر كتعمؿ جديد عمى المساعدة في زيادة نسبة كسرعة تحمؿ المتبقيات بعد خمطيا مع التربة كزيادة تأثير المركبات
االليمكباثية المنطمقة منيا في نمك المحصكؿ الالحؽ( Frickك  .)2002، Johnsonبيف  Wiersmaكآخركف (  )2005إف
استخداـ تقنية الزراعة بدكف حراثة لو األثر الكبير في ألمحافظو عمى المخمفات النباتية لممحصكؿ السابؽ كالمحافظة عمى صيانة

التربة مع قمة التكاليؼ إضافة إلى تحسيف نمك بادرات المحصكؿ مع إعطاء مركنة في مكعد الزراعة كقد ظيرت في السنكات

القميمة الماضية نظـ زراعية حديثة باستخداـ اقؿ عدد مف الحراثات كصمت إلى حد الالفالحة في المناطؽ الديمية

(Pala

كآخركف  .)2000 ،لذا فأف ىذا البحث ييدؼ إلى بياف تأثير نمط الزراعة بالحراثة كبدكف حراثة ك بياف التأثير االليمكباثي لكميات
مخمفات محصكؿ الذرة الصفراء كتأثير خمطيا مع التربة في صفات نمك الحنطة .
المواد وطرائؽ البحث :

نفذت في ىذه الدراسة تجربتيف خالؿ مكسـ  2014-2013في حقؿ ضمف قضاء الدكر (الجالـ) كفي ارض ذات نسجة

طينية (  140ك  142ك  338غـ/كغـ تربة لمرمؿ كالغريف كالطيف عمى التكالي)  .زرعت بذكر الذرة الصفراء صنؼ شيد الذم تـ
الحصكؿ عمية مف شعبة زراعة الدكر في مكقعيف متجاكريف محركثتيف حراثة تقميدية بكاقع ثالث مكررات لكؿ مكقع كاحتكل

المكرر عمى أربع كحدات تجريبية بأبعاد ( (3 X 3ـ  .كعمى شكؿ خطكط المسافة بيف خط كأخر  0.75ـ كفي جكر المسافة بينيا
 0001ـ  .تـ خدمة نباتات الذرة الصفراء طكؿ فترة مكسـ نمكىا كعند النضج أخذت بقايا المجمكع الخضرم كقطعت كحفظت لحيف
االستخداـ مع ترؾ بقايا المجمكع الجذرم في األرض.
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حرث احد المكقعيف المزركعيف بالذرة الصفراء كاعيد تقسيميا بنفس الترتيب الذم زرعت فيو الذرة الصفراء كترؾ المكقع األخر

بدكف حراثة أضيفت مخمفات الذرة الصفراء الجافة في كؿ كحدة تجريبية في كال المكقعيف بكاقع (0ك3ك6ك 9طف.ق )2-كتـ خمطيا
مع التربة في المكقع المحركث كتركت فكؽ سطح التربة في المكقع غير المحركث  .أضيؼ سماد المركب بكاقع 200كغـ .ق

2-

لكؿ كحدة تجريبية قبؿ الزراعة  .زرعت بذكر صنؼ شاـ_ 6في خطكط المسافة بيف خط كأخر 0014ـ أم 12خط في كؿ كحدة
تجريبية كبعد مركر شير مف الزراعة أضيؼ سماد اليكريا ( )N%35كبكاقع 100كغـ .ق

2-

تضمنت الدراسة الصفات االتية :

لكؿ كحدة تجريبية .

المساحة الكرقية (سـ : )1تـ القياس بأخذ عشر نباتات عشكائيا مف كؿ معاممة بعد ( 30ك 60ك 90يكـ ) مف البزكغ كاحتسبت
أطكاؿ أكراقيا كأقصى عرض ليا كاستخرجت المساحة الكرقية باستخداـ المعادلة:

المساحة الكرقية = طكؿ الكرقة  Xعرض الكرقة عند المنتصؼ 0.95 X

(.)1975 ،Thomas

المساحة الكرقية لكرقة العمـ (سـ : )1قيست في عشر نباتات عشكائية عند اكتماؿ ظيكرىا كبنفس طريقة كمعادلة قياس المساحة

الكرقية .

الكزف الجاؼ  /نبات (غـ)  :تـ تجفيؼ العشرة نباتات المأخكذة عشكائيان بعد  20ك 50ك  80يكـ بعد البزكغ بعد قياس المساحة

الكرقية ليا في الفرف الكيربائي( )Ovenتحت درجة ح اررة 70ـ لمدة  48ساعة (صالح )2009،ثـ كزنت النماذج بعد التجفيؼ
بميزاف حساس الستخراج متكسط الكزف الجاؼ لمنبات .
معدؿ صافي البناء الضكئي  :تـ حسابو بيف كؿ مرحمتيف ما بيف  80 – 30يكـ باستخداـ المعادلة التي أكردىا Rawson

كآخركف( )1987ك Qayyamكآخركف()2001

) (W2 –W1)(Log A2 - Log A1ػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(A2-A1) (T2-T1
حيث أف  W1 -:ك=W2الكزف الجاؼ لمرحمتيف متتاليتيف ك A1ك = A2مساحة أكراؽ النبات لمرحمتيف متتاليتيف ك T1ك
=NAR

=T2المدة الزمنية بيف مرحمتيف متتاليتيف
معدؿ النمك المطمؽ  :تـ حسابو باستخداـ المعادلة التالية

بحسب )1996( Kubota
W2 – W1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = A G R
T2 – T1

معدؿ نمك المحصكؿ غـ .نبات.2-يكـ :2-استخرج مف قسمة حاصؿ المادة الجافة لكؿ نبات عمى عدد األياـ مف البزكغ حتى بعد

 80يكـ (محمد .)2000،

حممت النتائج لكؿ تجربة عمى حدة مع اجراء التحميؿ التجميعي لممكقعيف ( التجربتيف ) عمى كفؽ تصميـ القطاعات
العشكائية الكاممة R.C.B.Dباستخداـ ألبرنامج اإلحصائي  ،Minitabكقكرنت المتكسطات ألحسابية باستخداـ اختبار دنكف متعدد
الحدكد ( Steelك. )2870،Torrie
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النتائج والمناقشة :

المساحة الورقية (سم: )4

أظير التحميؿ التجميعي لقيـ المساحة الكرقية لنباتات الحنطة ككذلؾ قيـ المساحة الكرقية لكرقة العمـ لكال التجربتيف كجكد

فركؽ معنكية في تأثير مكقع التجربتيف (الحراثة كبدكف الحراثة) باستثناء مكعد  20يكـ مف البزكغ فمـ يظير تأثير معنكم لممكاقع
في ىذه الصفة .
كاف تأثير المعامالت (كميات اإلضافة مف متبقيات الذرة الصفراء) معنكيان في مكاعيد القياس الثالثة بالنسبة لممساحة

الكرقية الكمية كبالنسبة لمساحة كرقة العمـ أيضا كلـ يظير تداخؿ معنكم بيف مكقع التجربة كمعامالت اإلضافة في جميع مكاعيد
قياس المساحة الكرقية الكمية ككذلؾ لمساحة كرقة العمـ في نباتات الحنطة  .فيالحظ في الجدكؿ ( )1تفكؽ تجربة بدكف الحراثة
عمى التجربة الثانية في إعطاء قيـ أعمى لممساحة الكرقية بعد  50ك 80يكـ مف البزكغ كبمغت  77015ك  14701سـ 1عمى التكالي
إضافة إلى تفكؽ مساحة كرقة العمـ في نفس التجربة بكاقع  20012سـ. 1
جدول  :4متوسطات المساحة الورقية لنباتات الحنطة بعد(  31و 01و 91يوم ) بعد البزوغ ومساحة ورقة العمم في تجربتي
الحراثة وبدون الحراثة .

المساحة الورقية (سم )4بعد (يوم من البزوغ)
بػػػدون حػػػراثة

المعامالت

ىػ

مساحة

ورقة العمم

مساحة

حػػػراثة

(طن /هػ)

31

01

91

0
2
5

17.766 c

78.007 c

244.367 c

27.015 b

17.958 c

80.413 c

258. 633 b

28.468 b

17.779 a

19.156 b

102.715 a

275.300 a

33.510 a

19.313 a

92.732 a

8

19.973 a

19.906 b

254.567 bc

31.993 a

19.073 a

84.426 b

2-

تفكقت معاممة اإلضافة  8طف.ىػ

2-

مع تفكؽ معاممة اإلضافة  5طف.ىػ

2-

(سم)4

ورقة العمم

31

01

91

17.678 a

73.965 c

210.57 ab

25.378 b

78.237 bc

198.43 b

26.632 b

267.77 a

29.426 a

248.97 ab

28.638 a

(سم)4

معنكيان في المكعد االكؿ عمى المعامالت األخرل باستثناء معاممة اإلضافة  5طف.

في المكعديف اآلخريف في إعطاء أعمى قيـ لممساحة الكرقية لمنبات كفي المساحة

الكرقية لكرقة العمـ مع كجكد انخفاض في ىذه الصفات عند زيادة كمية اإلضافة إلى  8طف.ىػ

مساحة كرقة العمـ (جدكؿ . )1

2-

في المكعديف االخيريف كفي

أظير قياس المساحة الكرقية لنباتات الحنطة بعد  20ك  50ك 80يكـ مف البزكغ كجكد فركؽ معنكية في ىذه الصفة تحت تأثير
الكميات المختمفة مف متبقيات الذرة الصفراء كفي كال التجربتيف باستثناء المساحة الكرقية المقاسة بعد  20يكـ مف البزكغ في تجربة
الحراثة  .ظيرت فركؽ عالية المعنكية في صفة المساحة الكرقية لكرقة العمـ في كال التجربتيف ( في جدكؿ .)2
يالحظ في الجدكؿ ( )2تفكؽ معاممة اإلضافة لمتبقيات الذرة الصفراء بمقدار 5طف.ىػ

2-

في إعطاء أعمى قيمة لصفتي

المساحة الكرقية لمنبات في مكاعيد القياس الثالثة( 280245ك 2010624ك280222 ،1640200ك  810621ك  15606عمى
التكالي) كمساحة كرقة العمـ( 180315، 220420عمى التكالي) في كال التجربتيف  .باستثناء المكعد األكؿ في تجربة عدـ الحراثة فقد
تفكقت معاممة اإلضافة ب ػ  8طف.ىػ

2-

بمساحة كرقية بمغت  280862سـ.1أظيرت المساحة الكرقية لنباتات الحنطة ككذلؾ مساحة

كرقو العمـ زيادة مستمرة بزيادة الكميات المضافة مف متبقيات الذرة الصفراء مف معاممة المقارنة لغاية اإلضافة  5طف.ق2-ػ ثـ
انخفضت قيـ المساحة الكرقية بزيادة الكميات المضافة إلى  8طف.ق
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جدول  :4متوسطات المساحة الوقية لنباتات الحنطة بعد ( 31و  01و 91يوم ) من البزوغ ومساحة ورقة العمم في تجربتي
الحراثة وبدون الحراثة وتداخالتها في التحميل التجميعي .

(طن  /هػ)

المعامالت

المػػعامالت

متػوسػػػط

المػػعامالت

المػواقع

متػوسػػػط

متػػوسط

المػػعامالت

8

متػوسػػػط

5

بدون حراثة

حػػػراثة

بدون حراثة

حػػػراثة

بدون حراثة

حػػػراثة

بدون حراثة

حػػراثة

المعامالت

2

31

91
متوسط

0

المسػػاحة الػػورقية (سم )4بػػعد (يوم مػػن البزوغ)
01

مساحة ورقة العمم (سم)4

78.01 a 17.722 b 17.678 a 17.766 a

26.196 b 25.378 a 27.015a 227.47 b 210.57 a 244.36 a 75.98 c 73.96 a

80.13 a 17.868 b 17.779 a 17.958 a

27.55 b 26.632a 28.468a 228.53 b 198.43 a 258.63 a 79.32 c 78.24 a

31.468 a 29.426 a 33.510 a 271.53 a 267.77 a 275.30 a 97.72 a 92.73 a 102.71 a 19.234 a 19.313 a 19.156 a
28.64 a 31.993 a 251.8 ab 248.97 a 254.67 a 88.16 b 84.43 a 91.906 a 19.523 a 19.073 a 19.973 a
18.461 a 18.714 a

88.26 a

231.4 b 258.2 a

82.34 b

30.47 a

27.52 b 30.23 a

يالحظ أيضا بأف المساحة الكرقية عمكما في نباتات الحنطة النامية في تجربة عدـ الحراثة كانت اعمى قيمان مف مثيالتيا في

تجربة الحراثة كفي مكاعيد القياس الثالثة  .عالكة عمى تطابؽ ىذا السمكؾ بالنسبة لممساحة الكرقية لكرقة العمـ أيضا.

إف بناء مساحة كرقية مناسبة لمنبات مف العكامؿ الميمة في حياتو لككف األكراؽ ىي الجزء الذم يقكـ باعتراض األشعة
الضكئية الذم يتكقؼ عمية مستكل البناء الضكئي كتجمع المادة الجافة كبالتالي نمك النبات .
كلغرض بناء المساحة الكرقية المناسبة لمنبات كنمك فعاؿ لكرقة العمـ ذات األىمية البالغة في تجييز الغذاء كنقمة إلى الجزء ألثمرم
(السنبمة في الحنطة) فالبد مف كجكد مستكل فعاؿ مف عمميات االنقساـ كاالستطالة في الخاليا كبناء الكمكركفيؿ كالبد مف مستكل

فعالية جيدة لمنظمات النمك مع تكفر العناصر الغذائية الالزمة لبناء ىذه المساحة الكرقية .

اف مستكيات ما تضيفو ىذه المتبقيات في المستكيات األكلى ( 2ك 5طف.ىػ )2-مف مكاد التضاد الحياتي لـ يكف مؤث انر في

التغمب عمى الدكر التنشيطي الذم تقكـ بو متبقيات الذرة الصفراء كمادة عضكية إما عند زيادة مستكل المضاؼ إلى  8طف/ىػ فأنة
يعمؿ عمى رفع مستكل التأثير التثبيطي لمكاد التضاد الحياتي مف خالؿ إعاقة العمميات الحيكية مف انقساـ كاستطالة كبناء
الكمكركفيؿ عف طريؽ إعاقة عمؿ اإلنزيمات المصاحبة لعمميات بناء الكمكركفيؿ كاالنقساـ كاالستطالة كتأثيرىا التثبيطي أيضا في

عمؿ منظمات النمك كالسيما االككسينات كالسايتككينينات كالجبرلينات الميمة في االنقساـ كاالستطالة ( Chouك 2865، Lin
ك . )2884، Einhelingلقد كجد  Saffariك )1022( Torabi-Sirchiخفض في المساحة الكرقية بزيادة تركيز المكاد
االليمكباثية عف طريؽ تأثير المركبات الفينكلية في انقساـ الخاليا كتثبيطيا  .كما إف ىذه النتائج تتفؽ مع ألجمبي كآخركف

( )1001الذيف كجدكا تأثير تثبيطيان أعمى عند زيادة كمية المتبقيات إلى  2ك 5كغـ متبقيات  /كغـ تربة مقارنة بمعاممة السيطرة
بسبب زيادة تركيز المكاد ذات التأثير االليمكباثي عند زيادة كمية المتبقيات المضافة  .اف زيادة المساحة الكرقية في الترب غير

المحركثة مقارنة بالمساحة الكرقية في التجربة المحركثة في مكاعيد القياس كبقاء المساحة الكرقية في التجربة األكلى بقيـ أعمى مف
نظيراتيا في التجربة الثانية في مكاعيد القياس يعكد إلى اختالط المتبقيات بالتربة المحركثة كسرعة تحمميا كزيادة تركيز المركبات
ذات التأث ير االليمكباثي التي تعيؽ العمميات الحيكية المؤدية الى تكسع االكراؽ بشكؿ اكبر مف الترب غير المحركثة مما يجعؿ قيـ
المساحة الكرقية لنباتات الحنطة في الترب المحركثة اقؿ مف النباتات في تجربة عدـ الحراثة كىذا جاء متفقان مع محمكد(. )1006
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الجدول  3مصادر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة لصفتي مساحة األوراؽ (سم)4
بعد  31و 01و  91يوما بعد البزوغ ومساحة ورقة العمم .

درجات

مصػػػػادر

التبػػػػػايػن

مساػػػحة األوراؽ (سم( )4يوم بعػػػد البزوغ)

الحرية

01

31

مسػػػاحه ورقػػػة العمػػػم
(سم )
4

91
تجػػربة بػػػدون الحػػػػراثة

المكررات

4
3
0
44

المعامالت
الخطأ التجريبي
المجموع

2036284
**2014258
0006653

144003
**386025
35011

2270385
**2770834
210781

2017462
**1600702
206706

تجربة الحراثػػػػػػػػػػة
المكررات

4
3
0
44

المعامالت

الخطأ التجريبي
المجموع

1082261
10266527
0081741

540022
** 2880225
210141

228706
224208
76101

2045526
**20014887
0043326

الوزن الجاؼ لمنبات (غم) :

إف ىذا السمكؾ ليذه الصفة بفعؿ تغير مستكل اإلضافة في التجربتيف قد انعكس عمى نتائج التحميؿ التجميعي لممكقعيف

(التجربتيف) اذ كجدت فركؽ معنكية بيف المعامالت في جميع مكاعيد القياس مع تفكؽ لمعاممة اإلضافة  5طف.ىػ
القياس بعد  80يكـ بعد البزكغ في جميع االضافات باستثناء االضافة  8طف.ىػ
معاممة اإلضافة  8طف.ىػ

2-

تفكقان غير معنكيان عف معاممة اإلضافة  5طف.ىػ

2-

2-

2-

في مكعد

في المكعد  50يكـ ( ،الجدكؿ  )6كتفكؽ

عند القياس بعد  20يكـ مف البزكغ مع حدكث

انخفاض في قيـ ىذه الصفة عند المستكل  8طف/ىػ مقارنة بالمعاممة  5طف/ىػ في المكعديف بعد  50ك 80يكـ مف البزكغ (جدكؿ
 )4كىذا يعكد إلى نفس األسباب التي ذكرت أنفان .

إف التفكؽ المعنكم لممكقع األكؿ (تجربة بدكف الحراثة) عمى المكقع الثاني (تجربة الحراثة) في مكاعيد القياس الثالثة

(الجدكؿ )6يالحظ بكضكح في الجدكؿ ( ) 4كالذم قد يعكد إلى زيادة التأثير االليمكباثي لممتبقيات في التجربة التي تستخدـ فييا
الحراثة مقارنة في التج ربة األخرل كالذم يعكد إلى التركيز األعمى ليذه المركبات بفعؿ التحمؿ األعمى الناجـ عف خمط ىذه
المتبقيات مع التربة ككجكدىا بشكؿ رطب مع التربة أكثر مف المتبقيات التي تبقى عمى التربة كيككف تركيز المكاد المثبطة النافذة

إلى التربة اقؿ عالكة عمى ما تتعرض لو مف فقد في المركبات االليمكباثية بفعؿ التطاير حتى في المستكل  8طف.ىػ

2-

(،Rice

 2873ك Reigosaكآخركف . )2888،
لـ تكف ىناؾ فركؽ معنكية بيف األكزاف الجافة لنباتات الحنطة كالمقاسة بعد  20يكـ مف البزكغ كفي كال التجربتيف كقد يعكد ذلؾ
إلى عدـ التحمؿ الكامؿ لممتبقيات إلى الحد الذم فيو المؤثر مف حيث التنشيط بفعؿ التأثير االيجابي لممادة العضكية أك مف حيث
التثبيط بفعؿ تأثير المركبات االليمكباثية في خالؿ ىذه الفترة المبكرة مف حياة النبات عالكة عمى عدـ تأثر المساحة الكرقية أيضا

بعد  20يكـ مف البزكغ في تجربة الحراثة  .كانت التأثيرات معنكية في كال التجربتيف عند قياس ىذه الصفة بعد(  50ك 80يكـ) مف
البزكغ (الجدكؿ )5مع تفكؽ معاممة اإلضافة  5طف/ق ،في أعطاء أعمى قيـ ليذه الصفة في ىذيف المكعديف كفي كال التجربتيف
مع عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف ىذه المعاممة كمعاممة اإلضافة  8طف.ىػ
الحاصؿ في قيـ ىذه الصفة عند أعمى معاممة  8طف.ىػ

2-

2-

عند القياس بعد  50يكـ عمى الرغـ مف االنخفاض

مقارنة بالمعاممة  5طف /ىػ (جدكؿ . )3
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انخفضت قيـ ىذه الصفة عند المستكل  8طف/ىػ مقارنة بالمعاممة  5طف.ىػ

2-

في جميع مكاعيد القياس كفي كال التجربتيف

باستثناء قياس ىذه الصفة عند  20يكـ بعد البزكغ حيث ارتفعت قيـ ىذه الصفة عند مستكل  8طف.ىػ
بالمقارنة مع المعامالت األخرل في نفس المكعد (جدكؿ. )3

إف االرتفاع في قيـ ىذه الصفة تدريجيان مف معاممة المقارنة حتى المعاممة بمستكل  5طف.ق

2-

2-

ارتفاعان غير معنكيان

ػ قد يعكد إلى الزيادة

الحاصمة في المساحة الكرقية الكمية كمساحة كرقة العمـ (جدكؿ )2كالتي انعكست في زيادة الكزف الجاؼ الكمي لمنبات مف خالؿ
زيادة اعتراض األشعة الضكئية كزيادة مستكل البناء الضكئي كالعمميات الحيكية األخرل كالفعؿ المتكازف لمنظمات النمك كىذا راجع
إلى التأثير االيجابي لمتبقيات الذرة الصفراء عند ىذه المستكيات عالكة عمى التأثير التنشيطي لمركبات التضاد الحياتي التي لـ

تصؿ إلى التراكيز المثبطة لمنمك كىك ما يتفؽ كما كجده العديد مف الباحثيف في التراكيز الكاطئة لممركبات االليمكباثية كفي العديد
مف المحاصيؿ (  Bernatكاخركف  1003ك سعيد  . )2877 ،إما النخفاض الحاصؿ في قيـ ىذه الصفة عند زيادة مستكل
2-

اإلضافة إلى  8طف.ىػ

في كال التجربتيف فيعكد لمفعؿ العكسي لمركبات التضاد الحياتي بسبب زيادة تركيزىا كتحكؿ تأثيرىا إلى

تأثير تثبيطي معيؽ لمنمك كتراكـ المادة الجافة بفعؿ تأثير مركبات التضاد الحياتي كالسيما الفينكالت االحادية في خفض عمميات

االنقساـ كاالستطالة كانتاج الغذاء كالطاقة بفعؿ البناء الضكئي كالتنفس كبذلؾ ينخفض بناء البركتينات كالمبيدات كبالتالي ينخفض
مقدار ما يتجمع مف المادة جافة ( Anjumك. )1004، Bajwa
جدول  :1متوسطات الوزن الجاؼ لنباتات الحنطة (غم) والمقاسة بعد(  31و  01و 91يوم ) بعد البزوغ تحت تأثير مستويات
متبقيات الذرة الصفراء في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة .

الػػػوزن الجػػػاؼ لمنبات (غم ) بعػػػد (يوم من البزوغ)

المعامالت

(طػن  /هػ)
0
2
5
8

20
0.088667 a
0.081667 a
0.098333 a
0.106000 a

بػػػدون حػػراثة
01
0.32500 b
0.33900 b
0.43933 a
0.40367 a

91
1.91033 c
2.07767 bc

2.58000 a
2.14967 b

31
0.08100 a
0.080333 a
0.09200 a
0.089333 a

حػػػراثة
01
0.29800 c
0.30867 bc
0.37900 a
0.35500 ab

91
1.3603 b
1.4277 b
2.0467 a
1.5367 b

جدول  : 5متوسطات الوزن الجاؼ لنباتات الحنطة (غم) في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة وتداخالتها في التحميل التجميعي
والمقاسة بعد(  31و 01و  91يوم ) بعد البزوغ .
المعامالت
(طن /

31

الػػػوزن الجػػػاؼ (غػػم) بعػػػد (يوم من البزوغ)
01
متػوسػػػط
متػوسػػػط
اثة
ر
حػػػ
اثة
ر
ح
بدون
المػػعامالت
المػػعامالت

بدون حراثة

حػػػراثة

0

0.088667
a

0.08100
a

2

0.033900 0.08100 0.080333 0.081667
a
c
a
a
0.43933 0.095167 0.09200 0.098333
a
ab
a
a
0.40367 0.097667 0.089333 0.106000
a
a
a
a

هػ)

5
8
متػػوسط
المػواقع

0.085667 0.093667
b
a

0.084833
bc

91
بدون

متػوسػػػط

حػػػراثة

المػػعامالت

0.32500
a

0.29800
a

1.91033 0.31150
a
b

1.3603
a

1.6353
b

0.30867
a
0.37900
a
0.35500
a

2.07767 0.32383
a
b
2.58000 0.40917
a
a
2.14967 0.37933
a
a

1.4277
a
2.0467
a
1.5367
a

1.7527
b
2.3133
a
1.8432
b

0.335167 0.376750
b
a
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إف انخفاض قيـ ىذه الصفة في معامالت تجربة الحراثة بالمقارنة مع مثيالتيا في تجربة عدـ الحراثة كتفكؽ مكقع التجربة
قد يعكد إلى زيادة تأثير المركبات المثبطة الناتجة مف

الثانية عمى األكلى كما يظير التحميؿ اإلحصائي التجميعي لمتجربتيف

تحمؿ المتبقيات المخمكطة بال تربة في تجربة الحراثة كزيادة تأثيرىا التثبيطي لمنمك كتراكـ المادة الجافة مقارنة بتأثير المتبقيات في
تجربة عدـ الحراثة كىذا يتطابؽ مع ما كجده  Opokuكآخركف ( )2886مف إف المتبقيات المخمكطة مع الطبقة السطحية لمتربة
تسبب اختزاؿ لممادة الجافة لمنبات أكثر مما لك بقيت المتبقيات عمى سطح التربة أك في مناطؽ أعمؽ مف الطبقة السطحية لمتربة .
الجدول  0مصادر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات لتجربتي الحراثة و بدون الحراثة لصفتي الوزن الجاؼ لألوراؽ
والنبات (غم) بعد  31و  01و 91يوما من البزوغ .

درجات

مصػػادر

الحرية

التبايػػن

المكررات

الوزن الجاؼ لألوراؽ (غم) (يوم بعد البزوغ)
31

01

الوزن الجاؼ لمنبات (غم) (يوم بعد البزوغ)

91

31
تجػػػربػػػػػة بػػػدون الحػػػػػػراثػػػة

1
0002833547 0000007307 0000003114
2
0022225278 0000270722** 0007012707
0002075036 0000006386 0004641714 5
22

المعامالت

الخطأ التجريبي
المجمكع

01

91

001202547
0000133414 0000002807
0013322086** 0000763322** 0000023178
0000821736
0000042723 0000008286

تجػػػػػربػػة الحػػػػػراثػػػػة
المكررات

1
المعامالت
2
5
الخطأ التجريبي
22
المجمكع

0003205700 0000002247 0002667614
0.087258** 0000248631** 0001177475
0000702745 0000023247 0002812125

0000003047
0000020267
0000004525

0000018647
*0000328722
0000055714

0021452307
*0018034456
0004184064

الجدول  7مصادر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات لمتحميل التجميعي لتجربتي الحراثة و بدون الحراثة لصفتي الوزن
الجاؼ لألوراؽ والنبات (غم) بعد  31و  01و 91يوما من البزوغ .

مصادر

درجات

التباين

الحرية

L
R/L
)E(a
A
LA
)E(b
Total

2
3
2
2
21
12

الوزن الجاؼ لألوراؽ(غم) (يوم بعد البزوغ)
31
000401224
0000782364
0002153833
0006034340
0002727022

الوزن الجاؼ لمنبات(غم) (يوم بعد البزوغ)

01

91

20

**0000212156

**0088726503
0003014618

*0000027300
0000002872

0.00004672
**0000425352
0000013222
0000020817

**0028717371
0000122626
0002832842

208

*0000027433
0000005211
0000006326

50

80

**0002026403
0000226231

**1005337003
0025686022

**0002166124
0000026038
0000048228

**0042022882
0000333562
0002222582
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متوسط صافي البناء الضوئي (غم  /سم / 4يوم) :

اختمفت نباتات الحنطة النامية تحت تأثير مستكيات متبقيات الذرة الصفراء في متكسط صافي البناء الضكئي معنكيان سكاء

باستخداـ الحراثة أك بعدميا خالؿ فترتي القياس  50_20ك 80_50يكـ بعد البزكغ .

يالحظ في الجدكؿ ( )7باف معاممة المقارنة (عدـ اإلضافة) أعطت اقؿ قيـ ليذه الصفة في فترتي القياس كفي التجربتيف

(المكقعيف) ثـ ازداد متكسط صافي البناء الضكئي تدريجيان بزيادة مستكل اإلضافة حتى مستكل  5طف.ىػ
في فترتي القياس  50_20ك 80_50يكـ كالبالغة )  0.00012688ك  0.0001764غـ .سـ

ك 0000007823ك 0000023545غـ .سـ.1-يكـ
ق2-ػ

عند المستكل  8طف.

2-

1-

2-

2-

الذم أعطى أعمى القيـ

 .يكـ ) في تجربة عدـ الحراثة

في تجربة الحراثة عمى التكالي  .ثـ انخفضت ىذه القيـ انخفاضان غير معنكيان

بالمقارنة مع المستكل  5طف.ىػ .2-

إف ىذا السمكؾ جاءا منسجمان مع سمكؾ المساحة الكرقية ك الكزف الجاؼ لمنبات التي ازدادت أيضا بزيادة مستكل اإلضافة

حتى مستكل  5طف.ىػ

2-

ثـ حصؿ انخفاض في قيـ ىذه الصفات بزيادة مستكل اإلضافة إلى  8طف.ىػ

2-

مما جعؿ ىذا السمكؾ

سببان مباش انر في التبايف كالفركؽ التي ظيرت في مقدار ما يتجمع مف مادة جافة في النبات (الجدكليف  2ك ، )4لذلؾ فاف مستكل
متكسط صافي البناء الضكئي العالي في المعاممة  5طف.ق 2-ػ أدل إلى إعطاء ىذه المعاممة أعمى القيـ المتفكقة في صفات الكزف
الجاؼ لمنبات كاف انخفاض مستكل البناء الضكئي بسبب زيادة مستكل اإلضافة إلى  8طف.ىػ

2-

كما تسببو زيادة تركيز مركبات

التضاد الحياتي مف تأثير سمبي في عمميات البناء الضكئي كزيادة المكاد الرئيسية في بناء جسـ النبات كالبركتينات كالكربكىيدرات
أدل إلى خفض مستكل المادة الجافة في ىذه المعاممة مقارنة بالمعاممة  5طف.ىػ

2-

بسبب انخفاض صافي البناء الضكئي .لقد كجد

الشيخ عيسى ( ) 1022نتائج مطابقة النخفاض مستكل متكسط البناء الضؤئي في الحنطة بتأثير مستكيات مختمفة لمستخمصات
الذرة الصفراء كزىرة الشمس كالجرجير كاف ىذا االنخفاض ازداد بزيادة التركيز كانعكس ذلؾ في خفض مستكل المادة الجافة

المتجمعة في النبات  ،كاف الذرة الصفراء كانت أكثرىا تأثي انر .كما كجد كؿ مف داكد ( )1022ك  Saffairكآخركف ()1020

انخفاض في متكسط البناء الضكئي الذم سبب انخفاض المادة الجافة في النبات ك سببو ارتفاع تركيز مركبات التضاد الحياتي

السيما الفينكالت االحادية .
متوسط نمو المحصول ومتوسط النمو المطمؽ :

مف التحميؿ التجميعي لممكقعيف (التجربتيف) يتضح كجكد فركؽ معنكية بيف المكقعيف في فترتي القياس (  50_20ك80_50

يكـ) بعد البزكغ إضافة إلى كجكد فركؽ معنكية بيف المعامالت أيضا في حيف لـ يكف ىناؾ تداخؿ معنكم بيف المعامالت كالمكقع

( جدكؿ  .) 5إف سمكؾ المعامالت كالفركؽ المعنكية فييا كانت مماثمة لمفركؽ في المكقعيف كؿ منيا عمى حدة كلنفس األسباب
التي ذكرت  .أ ما بالنسبة لممكاقع فيظير تفكؽ المكقع األكؿ (تجربة عدـ الحراثة ) عمى المكقع الثاني في إعطاء أعمى صافي في
متكسط البناء الضكئي بسبب انخفاض تأثير مركبات التضاد الحياتي مقارنة بالمكقع الثاني (تجربة الحراثة) التي كانت تعطي قيـ
أقؿ مف مثيالتيا في المكقع األكؿ (بد كف حراثة) كالتي كانت سبب رئيسي كمباشر في تأثير ىذه الصفة في التبايف الذم ظير في
المساحة الكرقية كقيـ األكزاف الجافة بيف المعامالت كالمكاقع مما يدؿ عمى إف عدـ الحراثة يككف ليا تأثير ايجابي في خفض

التأثيرات السمبية لممتبقيات بسبب عدـ خمطيا في الترية كبطئ تحمميا كانخفاض تراكيز المركبات االليمكباثية في جميع كميات
اإلضافة كحتى في حالة االنخفاض عند المستكل  8طف.ىػ

2-

 ،كىذا يتفؽ مع ما كجده  Rothكاخركف ( )1000مف تأثيرات

ايجابية عند ترؾ المتبقيات عمى السطح في النمك كالحاصؿ عكس الخمط مع التربة بالحراثة .

ظيرت فركؽ معنكية بيف المعامالت في صفتي متكسط النمك المطمؽ كمتكسط نمك المحصكؿ كفي المكقعيف (التجربتيف)  .فقد بيف

الجدكؿ ( )4إلى تفكؽ معاممة اإلضافة  5طف.ق 2-ػ معنكيان عمى جميع المعامالت األخرل كفي صفة متكسط نمك المحصكؿ كفي
كال التجربتيف  .أعطت معاممة عدـ اإل ضافة (المقارنة) اقؿ القيـ في ىذه الصفة كفي تجربتي عدـ الحراثة كالحراثة كبقيـ بمغت
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(  00012256ك  00023622غـ /يكـ /نبات ) لمتجربتيف عمى التكالي  ،كبعد ارتفاع قيـ ىذه الصفة عند مستكل اإلضافة  2ك5

طف.ىػ

2-

انخفضت القيـ عند مستكل اإلضافة  8طف/ىػ انخفاضان معنكيان مقارنة بالمعاممة  5طف/ىػ في التجربتيف (الجدكؿ . )4

سمكت المعامالت نفس السمكؾ في نتائج التحميؿ التجميعي لممكقعيف إذ تفكقت معاممة اإلضافة  5طف.ىػ

المعامالت األخرل ثـ انخفضت معنكيان عند مستكل اإلضافة  8طف.ىػ

2-

مقارنة بالمستكل  5طف.ىػ

2-

2-

معنكيان عمى جميع

 ،ك تفكؽ المكقع األكؿ

(التجربة بدكف حراثة ) معنكيان كبقيمة ( 00013514غـ /يكـ  /يكـ  /نبات) عمى المكقع الثاني (تجربة الحراثة) الذم أعطى قيمة

بمغت(  00026464غـ /يكـ /نبات)  .لـ يظير تداخؿ معنكم بيف المعامالت كالمكقع في ىذه الصفة ( جدكؿ .) 5

جدول  :8متوسط صافي البناء الضوئي لنباتات الحنطة خالل الفترتين(  01 _ 31و  91 _ 01يوم) بعد البزوغ ومتوسط نمو
المحصول بعد  91يوم من البزوغ في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة تحت تأثير مستويات متبقيات الذرة الصفراء .

(طن  /هػ)

المعامالت

متوسػػػط صػػػػافػي البنػػػاء الضػػػوئػػػي
بػػدون حػػراثة

معػػػػػدل نمػػػو المحصػػػول غم  /سم/ 4
يػػوم

حػػػػػػراثة

01 _ 31

91 _ 01

01 _ 31

91 _ 01

بػػدون حػػراثة

حػػػػػػراثة

0

0.00008377 b

0.0001578 b

0.00007984 b

0.00011994 b

0.0211667 c

0.014733 b

2

0.00008941 ab

0.0001649 ab

0.00008096 b

0.00012580 b

0.0230333 c

0.015833 b

5

0.00012688 a

0.0001764 a

0.00008934 a

0.00014656 a

0.0286000 a

0.022700 a

8

0.00009192 ab

0.00015913 ab

0.00008812 a

0.00014526 a

0.0257000 b

0.014733 b

متػػػوسػػػط صافػػػػي البػػناء الضػػػوئػػي

المعامالت
(طن  /هػ)

01 _ 31

معػػػػدل نمػػػػو المحصػػػػػػول غم  /سم / 4يػػوم

91 _ 01

متوسػػػط

متوسػػػط

متوسػػػط

بػػػدون حػػراثة

حػػػراثة

المعامالت

بػػػدون حػػراثة

حػػػراثة

المعامالت

بػػػدون حػػراثة

حػػػراثة

المعامالت

0

0.0000837
7a

0.00007984
a

0.0000818
1b

0.0001578
a

0.0001199
4a

0.0001388
7b

0.021166
7a

0.01473
3a

0.01795
0c

2

0.0000894
1a

0.00008096
a

0.0000851
8b

0.0001649
a

0.0001258
0a

0.0001453
5b

0.023033
3a

0.01583
3a

0.01943
3 bc

5

0.0001268
8a

0.00008934
a

0.0001081
1a

0.0001764
1

0.0001465
6a

0.0001614
8a

0.028600
0a

0.02270
0a

0.02565
0a

8

0.0000919
2a

0.00008812
a

0.0000900
2 ab

0.0001591
3a

0.0001452
6a

0.0001521
9 ab

0.025700
0a

0.01473
3a

0.02136
7b

0.0000979
9a

0.00008456
b

0.0001645
6a

0.0001343
9b

0.024625
a

0.01757
5b

متوسػػط
المواقػػع

يالحظ كجكد فركؽ معنكية بيف معامالت اإلضافة لممتبقيات في فترتي القياس  50_20ك 80_50يكـ بعد البزكغ في
تجربتي عدـ الحراثة كالحراثة ككذلؾ بيف معامالت اإلضافة عند تحميميا تجميعيان كفي فترتي القياس عمى حد سكاء في صفة

متكسط النمك المطمؽ  .اختمفت المكاقع معنكيان كلـ يظير تداخؿ معنكم بيف المعامالت كالمكاقع ( الجدكليف 6ك.) 7

أعطت معاممة عدـ اإلضافة اقؿ قيـ ليذه الصفة كارتفعت تدريجيان كأعطت معاممة اإلضافة  5طف.ىػ 2-ػ أعمى قيمة

لمنمك المطمؽ في فترتي القياس كفي كال التجربتيف ككذلؾ في متكسط التجربتيف في التحميؿ التجميعي كانخفضت القيـ عند مستكل
اإلضافة  8طف.ىػ

2-

بالمقارنة مع المستكل  5طف.ىػ

2-

كاف ىذا االنخفاض لـ يكف معنكيان بيف المستكل  5ك 8طف/ىػ في

التجربتيف كفي التحميؿ التجميعي باستثناء االنخفاض في تجربة الحراثة عند فترة القياس  80_50يكـ بعد البزكغ فقد كاف

االنخفاض معنكيان (جدكؿ 7ك. )8
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جدول  :9متوسط صافي البناء الضوئي لنباتات الحنطة خالل الفترتين(  00 _ 00و  90 _ 00يوم ) بعد البزوغ ومتوسط
نمو المحصول بعد  90يوم من البزوغ في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة وتداخالتها في التحميل التجميعي.
متـــوســـظ صافــــي البــىاء الضـــوئــي
المعامالت
01 _ 31
(طه  /هـ)
حـــراثة
بـــدون حــراثة
0.00007984 0.00008377
0
a
a
0.00008096 0.00008941
2
a
a
0.00008934 0.00012688
5
a
a
0.00008812 0.00009192
8
a
a
متوســظ 0.00008456 0.00009799
b
a
المواقــع

متوســـظ
المعامالت
0.00008181
b
0.00008518
b
0.00010811
a
0.00009002
ab

91 _ 01
حـــراثة
بـــدون حــراثة
0.00011994 0.0001578
a
a
0.00012580 0.0001649
a
a
0.00014656 0.00017641
a
a
0.00014526 0.00015913
a
a
0.00013439 0.00016456
b
a

متوســـظ
المعامالت
0.00013887
b
0.00014535
b
0.00016148
a
0.00015219
ab

معــــدل ومــــو المحصــــــول غم  /سم/ 4
يــوم
متوســـظ
بـــدون
حـــراثة
المعامالت
حــراثة
0.017950 0.014733 0.0211667
c
a
a
0.019433 0.015833 0.0230333
bc
a
a
0.025650 0.022700 0.0286000
a
a
a
0.021367 0.014733 0.0257000
b
a
a
0.017575 0.024625
b
a

إف متكسط نمك المحصكؿ معبر عنو بكزف المادة الجافة المتجمعة في اليكـ الكاحد في النبات كخالؿ فترة القياس ككذلؾ
متكسط النمك المطمؽ المعبر عنو بكزف المادة الجافة في فترات النمك كالقياس المتالحقة ترتبط بمدل فعالية عممية البناء الضكئي
خالؿ فترات النمك المتع اقبة كخالؿ فترة النمك الخضرم بأكمميا تحت تأثير معامالت اإلضافة لمتبقيات الذرة الصفراء كتحت تأثير
الحراثة كعدـ الحراثة  ،كلما كانت ىاتيف الصفتيف مرتبطة ارتباطان كاضحان بالمادة الجافة المتجمعة فقد اختمفت معنكيان كسمكت

سمككان متشابيان في كال الصفتيف بسبب التب ايف بيف معامالت اإلضافة في المساحة الكرقية كالمادة الجافة المتجمعة كمتكسط صافي
البناء الضكئي في كال التجربتيف كالتي ارتفعت في المعاممتيف  2ك 5طف.ق 2-ػ مقارنة بمعاممة عدـ اإلضافة كاعطاء المعاممة

 5طف.ىػ

2-

أعمى القيـ في الصفات أعاله مع حصكؿ انخفاض في ىذه الصفات عند مستكم اإلضافة  8طف.ىػ

2-

(الجداكؿ 2

ك ، )5كذلؾ سمكت صفتي متكسط نمك المحصكؿ كالنمك المطمؽ سمككان مشابيان انعكاس لمتأثير التحفيزم لمركبات التضاد الحياتي

السيما الفينكالت المتعددة كالناتجة مف تحمؿ المتبقيات في المستكيات األكلى ثـ التأثير التثبيطي لممتبقيات بسبب ارتفاع التركيز

لمركبات التضاد الحياتي كىذا يتفؽ مع ما كجده الشيخ عيسى ( )1022مف تبايف في تركيز مركبات التضاد الحياتي الناتجة مف
الذرة الصفراء في نمك الحنطة كما تسببو مف خفض في صفات النمك لمحنطة (النمك المطمؽ كمتكسط نمك المحصكؿ) بزيادة
التركيز كىك ما يتفؽ مع ما كجده  Bogatekكآخركف ( )1005مف تأثيرات لمركبات التضاد الحياتي كما كجده طباشي كالمغربي
(. )1007

إف تفكؽ المكقع األكؿ أيضا يعكد إلى تفكقو مف صفات المساحة الكرقية كالكزف الجاؼ كمتكسط صافي البناء الضكئي

كانعكاسيا في صفتي النمك المطمؽ كمتكسط نمك المحصكؿ الف حسابيا يعتمد عمى ىذه الصفات كىك يتفؽ مع Wiersma
كاخركف ( )1004ك  Husnainكاخركف (. )1022
جدول  :41متوسط النمو المطمؽ لنباتات الحنطة خالل الفترتين(  01_31و  ) 91 _ 01بعد البزوغ في تجربتي الحراثة وبدون
الحراثة تحت تأثير مستويات متبقيات الذرة الصفراء .

متػػػوسط النمػػػو المطمػػػؽ
المعامالت

(طن  /هػ)
0
2
5
8

بػػػدون حػػػراثة
01 _ 31
0.0078975 b
0.0085778 b
0.01144766 a
0.0099222 ab

حػػػراثة
01 _ 31
0.0072333 b
0.0076110 b
0.0095667 a
0.0088555 ab

91 _ 01
0.03359 b
0.05796 ab
0.07136 a
0.06377 a
221
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0.035389 b
0.037067 b
0.055589 a
0.039389 b
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جدول  :44متوسط النمو المطمؽ لنباتات الحنطة خالل الفترتين ( 01 _ 31و  91 _ 01يوم ) بعد البزوغ في تجربتي الحراثة
وبدون الحراثة وتداخالتها في التحميل التجميعي .
متػػػوسػػط النمػػػػػػو المطمػػػؽ
 01 _ 31يػػوم بعػػد البزوغ

المعامالت

متػػوسط

(طن  /هػ)

بػػدون حػػراثة

حػػػػراثة

0
2
5
8
متػػكسط

0.0078975 a
0.0085778 a
0.0011477 a
0.0099222 a

0.0072333 a
0.0076110 a
0.0095667 a
0.0088555 a

0.0094685 a

0.0083166 b

المكاقع

 91 _ 01يػػػوم بعػػػد البزوغ

المعامالت
0.0075654 b
0.0080944 b
0.0105217 a
0.0093889 a

بػػدون حػػراثة

حػػػػراثة

0.03359 a
0.05796 a
0.07136 a
0.06377 a

0.035389 a
0.037067 a
0.055589 a
0.039389 a

0.056666 a

0.041858 b

متػػوسط

المعامالت
0.034488 c
0.04751 bc
0.063472 a
0.05168 ab

الجدول  44مصادر التباين ودرجات الحرية ومتوسط المربعات في تجربتي الحراثة وبدون الحراثة لبعض صفات نمو محصول
الحنطة النامي تحت تأثير اربع مستويات من متبقيات الذرة الصفراء.
متوسط النمػػػو المطمػػػػؽ
مصادر التباين

درجات
الحرية

متوسط صافي البناء الضوئي

(يوم بعػػػد البزوغ)
01 _ 31

متوسط نمو المحصول
بعد  91يوم من البزوغ

91 _ 01

91 _ 01

01 _ 31

(غم  .سم

4-

4-

 .يوم )

تجػػػػػػربػػة بػػػدون الحػػػراثة
المكررات
المعامالت
الخطأ التجربي
المجمكع

2
2
5
22

0.00000377
*0.00000750
0.00000098

0.00017655
*0.00080052
0.00010854

-10

3.525549 10
*1.147007 10-9
2.436629 10-10

-9

2.678843 10
*3.157746 10-9
7.262038 10-10

0.00003348
**0.00003145
0.00000135

تجػػػربػػة الحػػػػراثة
المكررات
المعامالت
الخطأ التجربي
المجمكع

1
2
5
22

0.00000015
*0.00000352
0.00000064

0.0001393
*0.00025944
0.00005551

1.155651 10-10
*7.079227 10-10
8.840324 10-11

1.6214856 10-9
*5.486821 10-10
1.448854 10-10

0.00001316
* 0.00003767
0.00000710

المصادر :
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الصواؼ  ،زهراء خزعل حمدان ( .)4144دارسة المقدرة االتحادية كقكة اليجيف كالتكريث لصفات كمية في حنطة الخبز  .رسالة
ماجستير ،كمية العمكـ ،جامعة المكصؿ.
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