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Abstract
A field experiment was applied in the field (Baghdad/Abu Ghraib) in the calcareous soil, in a silt 

loam soil during the autumn season of 2013. To study the effect of three combinations of spraying 
boron and manganese (0,25 + 25 and 50 + 50 mg. Liter-1) in the growth and yield of three genotypes 
of maize are (AL-Maha, Bohoth 106 and 5012). the experiment was laid in Randomized Complete 
Block Design with three replications.

Results showed superiority Bohoth 106 in plant height, ear length, no. row. ear-1, no. grains row-1, 
weight of 500 grain, grain yield and yield of dry matter (172.3 cm, 73.0 cm, 25.20 cm, 17.78 row, 
43.39 bead, 85.55 g, 7.639 tons.h-1, 7.761 tons.h-1) for each of them, respectively. foliar application 
of Manganese and Boron mixed was affected significant on all characters, treatment 50 + 50 mg. L-1 
was significant in all characters under study but they did not significant up with 25 + 25 mg. Liter-1 
in plant height and number of leaves. plant-1 and the length of ear. The effect of introduction between 
the categories and levels of manganese, boron spray significant effect in all the qualities treatment of 
Class Bohoth 106 with spray level 50 + 50 mg. Liter-1 of manganese, boron blended with the highest 
values for each of these characters.
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اخلالصة
اجريت جتربة حقلية يف تربة كلسية مصنفة ضمن جمموعة الرتب العظمى Typic Torrifluvent ذات نسجة مزجية 
غرينية أثناء املوسم اخلريفي لعام 2013 يف حمافظة بغداد منطقة ابوغريب. هبدف دراسة تأثري ثالثة توليفات من الرش 
بالبورون واملنغنيز هي ( 25 + 0،25و50 + 50 ملغم. لرت1-) يف نمووحاصل ثالثة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء هي 

 عباس عيل العامري،  رزاق لفتة اعطية،  امحد نجم املوسوي و محيد عبد خشان الفرطويس
 قسم املحاصيل احلقلية، كلية الزراعة، جامعة كربالء، العراق

 قسم علوم احلياة، كلية الرتبية للعلوم الرصفة، جامعة كربالء، العراق
10/May/2014 :تاريخ اإلستالم
16/Aug/2015 :تاريخ قبول النرش

استجابة ثالثة تراكيب وراثية من الذرة الصفراء

(.Zea mays L) للتغذية الورقية بالمنغنيز والبورون تحت ظروف 

التربة الكلسية في بعض صفات النمووالحاصل
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(املها، بحوث 106 و5012). طبقت جتربة عاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات. اظهرت النتائج 
تفوق الصنف بحوث 106 يف صفات ارتفاع النبات، ارتفاع العرنوص، طول العرنوص، عدد الصفوف.عرنوص1-، 
عدد احلبوب.صف1- وزن 500 حبة، حاصل احلبوب وحاصل املادة اجلافة فأعطى (172.3 سم، 73.0 سم، 25.20 سم، 
17.78صف، 43.39 حبة، 85.55 غم، 7.639 طن.هـ-1، 7.761 طن.هـ1-) لكل منها عىل التوايل. أثرت التغذية الورقية 
باملنغنيز والبورون خملوطة مع بعضها رشا عىل األوراق تأثريا معنويا يف مجيع الصفات املدروسة وتفوقت املعاملة 50 
+ 50 ملغم. لرت1- يف مجيع الصفات قيد الدراسة يف حني مل تؤثر معاملة 25 + 25 ملغم. لرت1- معنويا يف صفات ارتفاع 

النبات وعدد االوراق/نبات وطول العرنوص. كام اثر التداخل بني األصناف ومستويات رش املنغنيز والبورون تأثريا 
معنويا يف مجيع الصفات اذ تفوقت معاملة الصنف بحوث 106 مع الرش باملستو 50 + 50 ملغم. لرت1- من املنغنيز 
والبورون خملوطة مع بعضهام أعىل القيم لتلك الصفات. تويص الدراسة احلالية برضورة استخدام التغذية الورقية ال 
سيام بعنرصي املنغنيز والبورون ملا هلا من تأثري معنوي يف نمووحاصل اصناف الذرة الصفراء وكذلك استخدام صنف 

اباء 106 حتت ظروف الرتب الكلسية.

الكلامت املفتاحية
الذرة الصفراء، الرش باملنغنيز، البورون، الرتبة الكلسية، النموواحلاصل.
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املقدمة. 1
املهمة  املحاصيل  من   (.Zea mays L) الصفراء  الذرة 
وتعد   Poaceae النجيلية  العائلة  وتتبع  العامل  يف  اقتصاديا 
من أهم املحاصيل التابعة هلذه العائاة بحيث تأيت بعد احلنطة 
املحاصيل  من  وهي  ــة،  االقتصادي األمهية  حيث  من  والرز 
احلبوب  عىل  احلصول  لغرض  تزرع  بحيث  الغرض  ثالثية 
االسرتاتيجية  املحاصيل  أحد  تعد  كام  والزيــت،  والعلف 
من  توفره  ملا  الغذائية  الصناعات  يف  املتزايدة  األمهية  ذات 
أساسيات األمن الغذائي البشري من جهة فضالً عن كوهنا 
اخلرضاء  األعالف  توفر  التي  اإلسرتاتيجية  املحاصيل  من 
الرغم  [1]. وعىل   اخر احليوانية من جهة  الثروة  ملشاريع 
إنتاجية  معدل  أن  إال  املحصول  هلذا  الكبيرة  األمهية  من 
وحددة املساحة يف العراق اليزال منخفضاً مقارنة باإلنتاج 
املساحة  بوحدة  اإلنتاج  معدل  يف  التدين  هذا  إن  العاملي، 
لزيادة  املمكنة  الوسائل  مجيع  عن  بجدية  للبحث  يدعونا 
الزراعة  احلاصل من خالل استخدام األساليب احلديثة يف 
لالرتقاء بواقع اإلنتاج، حيث تتحقق زيادة يف نمو حمصول 
الرتبة  خدمة  طريق  عن  آخر  حمصول  كأي  الصفراء  الذرة 
وحتسني  البذور  بإنتاج  كبريا  اهتامما  أعطي  إذ  واملحصول 
األصناف  زراعة  خالل  من  ذلك  حتقيق  ويمكن  نوعيتها، 
اجليدة فضال عن العديد من العمليات الزراعية والتي يأيت 

يف مقدمتها التسميد [2].
الصفراء  الذرة  أصناف  تقييم  جمال  يف  الدراسات  هتتم 
التي تزرع  البيئات  البذور والنوعية وفق  إنتاجية  من حيث 
املحصول  خدمة  لعوامل  استجابتها   ومد األصناف  فيها 
متنوعة،  إضافة  بطرائق  الكيمياوية  األسمدة  إضافة  ومنها 
ومن األمور املهمة يف عملية اإلنتاج هوأن تزرع األصناف 

التي هلا القدرة عىل تثبيت وخزن الطاقة الشمسية لالستفادة 
كثري  يف  األصناف  هذه  تتباين  اذ  اإلنتاج،  عمليات  يف  منها 
واستجابتها  احلاصل  ونوعية  النموواإلنتاجية  صفات  من 
من  أصــنــاف  جمموعة  الختبار   .[3] املغذيات  إلضــافــة 
املتغريات  من  واســع   بمد زراعتها  من  البد  املحصول 
هلذه  العايل  التكيف  ذات  األصناف  تأخذ  ثم  ومن  البيئية 
املتغريات عىل حساب األصناف األخر. ويمكن احلصول 
بني  توافق  هناك  يكون  عندما  البذور  من  عىل حاصل جيد 
وان   ،[4] الزراعية  والعمليات  البيئية  والظروف  الصنف 
تفوق الصنف يف حاصل البذور يدل عىل كفاءته العالية يف 
استغالل هذه العوامل خلدمة عملية التمثيل الضوئي ومن 
ثم حتويل نواجته إىل حاصل اقتصادي [5]. مل يكن الصنف 
املحصول  إنتاجية  زيادة  إىل  يؤدي  الذي  الوحيد  هوالعامل 
 .الصغر املغذيات  إضافة  ومنها   أخر عوامل  هناك  بل 
اغلب الرتب العراقية ذات تفاعل يميل للقاعدية والتي تؤثر 
يف جاهزية بعض العنارص الغذائية الصغر للنبات السيام 
عنرصي املنغنيز والبورون [6]، فالنبات حيتاج إىل جتهيز دائم 
هبذه املغذيات وبالصورة اجلاهزة لكي ينموويتطور ويكمل 
النبات  داخل  مهم  دور  هلا  العنارص  هذه  الن  حياته  دورة 
عملية  يف  مشاركتها  خالل  من  فيه  عديدة  وظائف  وتؤدي 
 ،[8] الكلوروفيل  وتكوين  والتنفس  واالختزال  األكسدة 
لذا فإن إضافة عنرصي املنغنيزوالبورون رشا عىل األوراق 
من  نوعية  وبأفضل  إنتاجية  أعىل  عىل  احلصول  هوهبدف 

املحصول.
املواد وطرائق البحث. 2

يف   2013 لعام  اخلريفي  املوسم  يف  حقلية  جتربة  نفذت 
احد احلقول الزراعية التابعة إىل قضاء ابوغريب – بغداد يف 
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 Typic العظمى  الرتب  جمموعة  ضمن  مصنفة  كلسية  تربة 
واملبني صفاهتا يف  نسجه مزجيه غرينية  ذات   Torrifluvent

جدول (1).استخدمت التجربة العاملية بتصميم القطاعات 
العامل األول ويمثله  الكاملة وبثالثة مكررات.  العشوائية 
الثاين  العامل  106و5012).  وبحوث  (املها  األصناف 
كتغذية  والــبــورون  باملنغنيز  الــرش  من  مستويات  ثالثة 
 MnSO4.4H2O)) املنغنيز  كربيتات  شكل  عىل  ورقية 
(H3BO3) B17%، رشت  البوريك  Mn %26 وحامض 

األول  وبرتكيزين  اإلنبات  من  شهر  بعد  التجربة  اصناف 
املنغنيز  50 ملغم. لرت1- لكل من  هو25 ملغم. لرت1- والثاين 
والبورون خملوطة مع بعضها. أما معاملة املقارنة فقد رشت 
التام ألوراق  البلل  باملاء فقط. وتم رش كل مستو حتى 
النبات يف وقت الصباح الباكر باستخدام مرشة يدوية سعة 
20 لرت. سمدت التجربة بالسامد النرتوجيني بثالث دفعات 

متساوية، األوىل عند الزراعة والثانية عند مرحلة االستطالة 
أما الدفعة الثالثة أضيفت عند ظهور النورات الذكرية عىل 

جدول (1) بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لرتبة الدراسة قبل الزراعة.

املصدروحدة القياسالقيمةالصفة
pH1:1 7.6درجة التفاعل-

(9)
Ec 1:1 دييس سيمنز.م1-2.9التوصيل الكهربائي

(11)غم.كغم1-9.2املادة العضوية

االيونات املوجبة

Ca+213.81-سنتيمول شحنة.كغم
(9) Mg+210.91-سنتيمول شحنة.كغم

Na+8.21-سنتيمول شحنة.كغم
K+0.191-(12)سنتيمول شحنة.كغم

االيونات السالبة

HCO3
(11)سنتيمول شحنة.كغم-3.61-

SO4
(11)سنتيمول شحنة.كغم-212.91-

CO3
-Nil-(13)

Cl-16.51-(14)سنتيمول شحنة.كغم

(12)غم.كغم1- تربة247.2الكلس الكيل

ملغم.كغم1-37.1النرتوجني اجلاهز
(9)

ملغم.كغم1-14.8الفسفور اجلاهز
(14)ملغم.كغم1-170.3البوتاسيوم اجلاهز

(9)ملغم.كغم1- 3.48املنغنيز اجلاهز

(9)ملغم.كغم1- 1.12البورون اجلاهز

مفصوالت الرتبة
غم.كغم1011الرمل

(11)
غم.كغم1-653الغرين
غم.كغم1-246الطني

-مزجية غرينيةصنف النسجة
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هيئة سامد يوريا (N 46%) وبمقدار 320 كغم N. هكتار1-. 
كام متت إضافة السامد البوتايس دفعة واحدة عند الزراعة عىل 
K2SO4 (41.5% K) وبمقدار  البوتاسيوم  هيئة كربيتات 
عىل  الفوسفايت  السامد  اضيف  فيام  هكتار1-.   .K كغم   160

هيئة سوبر فوسفات (P21%) بمقدار 120 كغم K. هكتار1- 
وتسوية  وتنعيم  حراثة  من  التجربة  ارض  هتيئة  تم   .[7]

م2)   4×4) وبابعاد  جتريبية  وحدات  إىل  قسمت  ثم  ومتريز 
للوحدة التجريبية الواحدة مع ترك فواصل بني القطاعات 
واملعامالت ضمن القطاع الواحد وبعرض 2م. أعطيت رية 
كل  يف  بذور  ثالث  وبواقع  البذور  زرعت  وبعدها  التعيري 
سم   25 وبمسافة  سم   75 بينها  املسافة  مروز  وعىل  جورة 
التجربة  ري  تم  مبارشة  الزراعة  وبعد   .واخر جورة  بني 
النبات  حاجة  حسب  الري  عملية  واستمرت  خفيفة  رية 
اكتامل عملية  بعد  نبات واحد  اىل  النباتات  للامء، ثم خفت 
البزوغ لإلبقاء عىل كثافة نباتية 53333 نبات. هكتار1- (7). 
من  احلصاد  عند  عشوائية  بصورة  نباتات  عرشة  حتديد  تم 
لدراسة  النضج  عند  جتريبية  وحدة  لكل  الوسطيني  املرزين 

الصفات التالية: 
وزن  االوراق،  عدد  العرنوص،  ارتفاع  النبات،  ارتفاع 
عدد  احلبوب/بالصف،  عدد  العرنوص،  طول  حبة،   500

الصفوف /العرنوص، الوزن اجلاف وحاصل احلبوب.
النتائج واملناقشة. 3
ارتفاع النبات. 1. 3

املعروضة يف جدول (2) وجود فروق  النتائج  أظهرت 
إذ  الصفة،  هــذه  قيم  متوسط  يف  األصــنــاف  بني  معنوية 
سم   172.3 بلغ  متوسط  أعىل   106 بحوث  الصنف  أعطى 
ارتفاع  أعطى  الذي   5012 الصنف  عن  معنويا  خيتلف  ومل 
عن  معنويا  اختلفا  كليهام  أن  إال  سم   168.9 بلغ  للنبات 
 164.6 الصفة  هلذه  متوسط  اقل  أعطى  الذي  املها  الصنف 
 50  باملستو والبورون  املنغنيز  إضافة  إن  سم. كام يالحظ 
ملغم. لرت1- لكل منهام خملوطة مع بعض رشا عىل األوراق 
خيتلف  مل  الذي  سم،   176.6 بلغ  متوسط  أعىل  أعطى  قد 
معنويا عن معاملة إضافة هذه املغذيات باملستو 25 ملغم. 
كليهام  إن  غري  سم   171.3 أعطت  والتي  منهام  لكل  لرت1- 
معدل  اقل  أعطت  التي  املقارنة  معاملة  عن  معنويا  اختلفا 
هلذه الصفة 156.3 سم. أما التداخل بني األصناف والرش 
باملغذيني  الرش  معامالت  تفوقت  فقد  والبورون  باملنغنيز 
معاملة  واعطت  الــرش  عدم  معامالت  مجيع  عىل  معنويا 
 106 (50 + 50) لصنف بحوث  باملنغنيز والبورون  الرش 

اعىل ارتفاع للنبات بلغ 180.5 سم.

جدول (2) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف ارتفاع ثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز+البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+2550 +50

152.5167.9172.6164.3املها

160.2176.3180.5172.3بحوث 106

5012156.2173.9176.7168.9

156.3171.3176.6املتوسط

التداخل = 8.78املغذيات = 5.57األصناف = 3.87أ. ف.م. 0.05 %
جدول (3) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف ارتفاع العرنوص لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء..
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ارتفاع العرنوص. 2. 3
يبني اجلدول (3) إن الصنف بحوث 106 قد تفوق معنويا 
ومل  سم   73.0 بلغت  العرنوص  الرتفاع  متوسط  اعىل  بأعطاء 
خيتلف معنويا عن الصنف 5012 بينام اختلف الصنفان معنويا 
عن الصنف املها الذي أعطى اقل متوسط الرتفاع العرنوص بلغ 
64.4 سم. بينت نتائج اجلدول أيضا وجود اختالفات معنوية 

بني مستويات املنغنيزوالبورون يف متوسط هذه الصفة. إذ أعطت 
أعىل  لرت1-  ملغم.   (50  +  50)  باملستو املرشوشة  النباتات 

متوسط هلذه الصفة بلغت 77.9 سم وبذلك تفوق معنويا عىل 
النباتات غري املرشوشة (معاملة املقارنة) وكذلك النباتات التي 
 57.3 25) ملغم. لرت1- والتي أعطت   +  25)  باملستو رشت 
سم و71.6 سم لكل منهام عىل التوايل. أما التداخل فكان تأثريه 
معنويا يف متوسط هذه الصفة وقد اعطى الصنف بحوث 106 
وعند معاملة الرش (50 + 50) اعىل معدل بلغ 81.5 سم فيام 
كانت اقل قيمة مسجلة يف معاملة عدم الرش وعند الصنف املها 

وبلغت 54.5 سم.

األصناف
مستويات (املنغنيز+البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+2550+50

54.564.374.664.4املها

60.277.381.573.0بحوث 106 

501257.273.377.669.3

57.371.677.968.9املتوسط

التداخل =8.33املغذيات = 5.43األصناف = 4.56 أ. ف.م. 0.05% 

عدد االوراق بالنبات. 4
مل تظهر األصناف اختالفات معنوية يف عدد االوراق بالنبات 
معنويا يف  تأثرياً  والبورون  باملنغنيز  الرش  اثر  بينام   .(4) جدول 
املغذيات  هذه  إضافة  معاملة  أعطت  إذ  الصفة.  هذه  متوسط 
باملستو 50 + 50 ملغم. لرت1- رشا عىل األوراق اعىل معدل 

 لعدد االوراق بالنبات بلغ 12.95 ورقة والذي مل يرتق ملستو
لرت1-  ملغم.   52  +  25  باملستو اإلضافة  معاملة  مع  املعنوية 
والتي أعطت معدال اقل بلغ 12.31. أما معاملة املقارنة (بدون 
ورقة.   11.36 بلغ  الصفة  هلذه  معدل  اقل  أعطت  فقد  رش) 
الصفة. تأثري معنوي يف متوسط هذه  له  يكن  فلم  التداخل  أما 

جدول(4) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف عدد االوراق بالنبات لثالثة اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (احلديد + املنغنيز) ملغم. لرت1-

املتوسط
050+5050 +50

11.2012.2012.5711.99املها

11.5312.4313.5012.48بحوث 106

501211.3712.3012.8012.15

11.3612.3112.9512.21املتوسط

التداخل = غ. ماملغذيات = 0.639األصناف = غ. م أ. ف.م. 0.05%
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طول العرنوص. 5
بني  معنوية  فــروق  وجــود   (5) جــدول  نتائج  أظهرت 
األصناف يف متوسط هذه الصفة، إذ أعطى الصنف بحوث 
عن  معنويا  خيتلف  ومل  سم   25.20 بلغ  متوسط  أعىل   106

الصنف 5012 الذي أعطى 24.92 سم إال أن كليهام اختلفا 
هلذه  متوسط  اقل  أعطى  الــذي  املها  الصنف  عن  معنويا 
الصفة 24.67 سم. كام يالحظ إن إضافة املنغنيز والبورون 
باملستو 50 ملغم. لرت1- لكل منهام خملوطة مع بعض رشا 
عىل األوراق قد أعطى أعىل متوسط بلغ 25.59 سم والذي 
 مل خيتلف معنويا عن معاملة إضافة هذه املغذيات باملستو

25 ملغم. لرت1- لكل منهام والتي أعطت 25.12 سم غري إن 

اقل  أعطت  التي  املقارنة  معاملة  عن  معنويا  اختلفا  كليهام 
األصناف  بني  التداخل  أما  24.08 سم.  الصفة  معدل هلذه 
الرش  معامالت  تفوقت  فقد  والبورون  باملنغنيز  والرش 
واعطت  الرش  عدم  معامالت  مجيع  عىل  معنويا  باملغذيني 
(50+50) لصنف بحوث  باملنغنيز والبورون  الرش  معاملة 
اقل  كانت  فيام  0026 سم  بلغ.  للعرنوص  اعىل طول   106

املها  لصنف  املغذيني  اضافة  عدم  معاملة  يف  مسجلة  قيمة 
وبلغت 23.85 سم.

جدول (5) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف طول العرنوص لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز+البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+2550 +50

23.8524.9425.2224.67املها

24.2725.3426.0025.20بحوث 106

501224.1225.0925.5724.92

24.0825.1225.5924.93املتوسط

التداخل = 1.478املغذيات = 0.574األصناف = 0.387أ. ف.م. 0.05 %

عدد الصفوف.عرنوص1-. 6
بني  معنوية  اختالفات  وجود   (6) جدول  نتائج  توضح 
الصنف  أعطى  إذ  الصفوف.عرنوص1-  عدد  يف  األصناف 
بذلك  متفوقا   17.78 الصفة  متوسط هلذه  أعىل   106 بحوث 
وكذلك   17.00 أعطى  الــذي   5012 الصنف  عن  معنويا 
الصنف املها والذي اعطى اقل متوسط هلذه الصفة بلغ 16.11.
أثرت التغذية الورقية باملنغنيز والبورون معنويا يف عدد 
الصفوف.عرنوص1- إذ أوضح اجلدول نفسه أيضا إن إضافة 
هذه املغذيات خملوطة مع بعضها باملستويني 25 + 25 ملغم. 
لرت1- و50 + 50 ملغم. لرت1- رشا عىل األوراق قد تفوقا بأعىل 

متوسط فأعطيا 18.00 و19.22 عىل التوايل والذي يالحظ 
ولكنهام  الصفة.  هذه  يف  معنويا  االخري   املستو تفوق  فيه 
اختلفا بشكل معنوي عن معاملة املقارنة (بدون رش) التي 
التداخل  أما   .13.66 بلغ  الصفة  هلذه  متوسط  اقل  أعطت 
فيالحظ تفوق معاملة الرش 50 + 50 من املنغنيز والبورون 
خلطا لصنف بحوث 106 يف تسجيل اعىل قيمة هلذه الصفة 
باملغذيات  الرش  عدم  معاملة  اعطت  فيام   20.00 بلغت 

لصنف املها اقل قيمة بلغت 13.00.
عدد احلبوب.صف1-. 7

معنوي  تأثري  ــود  وج إىل   (7) ــدول  ج نتائج  اظهرت 
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الصنف  أعطى  إذ  احلــبــوب.صــف1-.  عــدد  يف  لألصناف 
43.39 حبة  مقداره  الصفة  متوسط هلذه  أعىل   106 بحوث 
متفوقا بذلك معنويا عن الصنف 5012 الذي اعطى 43.07 
حبة بينام أعطى الصنف املها أقل متوسط هلذه الصفة 42.65 
حبة. أثرت التغذية الورقية باملنعنيز والبورون معنويا يف صفة 
عدد احلبوب.صف1-. إذ بينت النتائج إىل أن إضافة املنغنيز 
والبورون رشا عىل األوراق باملستو 50 + 50 ملغم. لرت1- 

تلتها  حبة   43.94 متوسط  أعىل  أعطت  بعضها  مع  خملوطة 
معاملة إضافة هذه املغذيات باملستو 25+25 ملغم. لرت1- 
رش)  (بدون  املقارنة  معاملة  أما  حبة،   43.25 أعطت  التي 

فقد أعطت اقل متوسط هلذه الصفة بلغ 41.91 حبة.
حصل تداخل معنوي بني األصناف ومعدل رش املنغنيز 
والبورون يف صفة حاصل احلبوب. ويتضح من اجلدول إن 
هذه الصفة قد ازدادت معنويا يف مجيع األصناف عند رشها 

جدول (6) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف عدد الصفوف.عرنوص1- لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز+البورون) ملغم. لرت1-

املعدل
025+2550 +50

13.0017.3318.0016.11املها

14.6718.6720.0017.78بحوث 106

501213.3318.0019.6717.00

13.6618.0019.2216.96املتوسط

التداخل = 2.463املغذيات = 1.113األصناف = 0.513أ. ف.م. 0.05 %

جدول (7) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف عدد احلبوب.صف1- لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز +البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+2550 +50

41.4542.9543.5542.65املها

42.3543.4944.3543.39بحوث 106

501241.9543.3343.9443.07

41.9143.2543.9443.04املتوسط

التداخل = 0.953املغذيات = 0.632األصناف 0.281أ. ف.م. 0.05%

برتكيزي املغذيات الصغر مقارنة مع املعاملة بدون رش، 
 50 بالرتكيز  الرش  عند  وضوحا  أكثر  كانت  الزيادة  ولكن 
+ 50 ملغم. لرت1-. وقد متيز الصنف بحوث 106 املرشوش 

هبذه املعاملة بمعدل عال بلغ 44.35 حبة فيام كانت اقل قيمة 
وبلغت  املها  لصنف  باملغذيات  الرش  عد  ملعاملة  مسجلة 

41.45 حبة.

وزن 500 حبة. 8
بني  معنوية  اختالفات  وجــود   (8) جــدول  نتائج  توضح 
 106 بحوث  الصنف  أعطى  إذ  حبة   500 وزن  يف  األصناف 
معنويا  بذلك  متفوقا  غم   85.55 الصفة  هلذه  متوسط  أعىل 
الصنف  وكذلك  غم   83.55 أعطى  الذي   5012 الصنف  عن 
غم.  81.88 بلغ  الصفة  هلذه  متوسط  اقل  اعطى  والذي  املها 
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معنويا  باملنغنيزوالبورون  الورقية  التغذية  أثــرت  لقد 
إضافة  إن  أيضا  نفسه  اجلدول  أوضح  إذ  حبة.   500 وزن  يف 
ملغم.   25+25 باملستويني  بعضها  مع  خملوطة  املغذيات  هذه 
لرت1- و50+50 ملغم. لرت1- رشا عىل األوراق قد تفوقا بأعىل 
والــذي  التوايل  عىل  غم  و88.66   84.00 فأعطيا  متوسط 
الصفة.  هذه  يف  معنويا  االخــري   املستو تفوق  فيه  يالحظ 

(بدون  املقارنة  معاملة  عن  معنوي  بشكل  اختلفا  ولكنهام 
 78.33 بلغ  الصفة  هلذه  متوسط  اقل  أعطت  التي  رش) 
 50+50 الرش  معاملة  تفوق  فيالحظ  التداخل  أما  غم. 
اعطاء  106 يف  والبورون خلطا لصنف بحوث  املنغنيز  من 
91.33 غم مقارنة مع معاملة  بلغت  الصفة  قيمة هلذه  اعىل 
غم.  77.33 سجل  والــذي  املها  الصنف  مع  الــرش  عدم 

جدول (8) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف وزن 500 حبة لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز+البورون) ملغم. لرت1-

املعدل
025+2550 +50

77.3382.3386.0081.88املها

79.6785.6791.3385.55بحوث 106

501278.0084.0088.6783.55

78.3384.0088.6683.66املتوسط

التداخل = 2.763املغذيات = 1.135 األصناف = 1.135أ. ف.م. 0.05 %

حاصل احلبوب (طن.هكتار1-). 9
تعد هذه الصفة أهم مقياس حقيل يعطي التقييم النهائي 
للعمليات الزراعية فقد أشارت نتائج جدول (9) إىل وجود 
أعطى  إذ  احلــبــوب.  حاصل  يف  لألصناف  معنوي  تأثري 
مقداره  الصفة  هلذه  متوسط  أعىل   106 بحوث  الصنف 
الصنف  عن  معنويا  بذلك  متفوقا  هكتار1-  طن.   7.639

5012 الذي اعطى 7.174 طن. هكتار1- بينام أعطى الصنف 

أثرت  هكتار1-.  طن.   6.960 الصفة  هلذه  متوسط  أقل  املها 
حاصل  صفة  يف  معنويا  والبورون  باملنعنيز  الورقية  التغذية 
والبورون رشا  املنغنيز  إضافة  أن  النتائج  بينت  إذ  احلبوب. 
مع  خملوطة  لرت1-  ملغم.   50  +  50  باملستو األوراق  عىل 
تلتها  هكتار1-  طن.   7.971 متوسط  أعىل  أعطت  بعضها 
معاملة إضافة هذه املغذيات باملستو 25 + 25 ملغم. لرت1- 
التي أعطت 7.489 طن.هكتار1-، أما معاملة املقارنة (بدون 

 6.312 بلغ  الصفة  هلذه  متوسط  اقل  أعطت  فقد  رش) 
طن.هكتار1-. حصل تداخل معنوي بني األصناف ومعدل 
رش املنغنيز والبورون يف صفة حاصل احلبوب. ويتضح من 
ازداد معنويا يف مجيع  قد  إن حاصل احلبوب  نفسه  اجلدول 
مقارنة   الصغر املغذيات  برتكيزي  رشها  عند  األصناف 
أكثر وضوحا  كانت  الزيادة  بدون رش، ولكن  املعاملة  مع 
عند الرش بالرتكيز 50 + 50 ملغم. لرت1-. وقد متيز الصنف 
حلاصل  عال  بمعدل  املعاملة  هبذه  املرشوش   106 بحوث 
احلبوب 8.352 طن. هكتار1- مقرنة مع اقل معدل للتداخل 
بني تراكيز الرش واالصناف والذي سجل يف معاملة عدم 

الرش مع الصنف املها والذي بلغ 6.105 طن. هكتار1-.
وزن املادة اجلافة (طن.هـ1-). 10

تفوق  قد   106 بحوث  الصنف  إن   (10) اجلدول  يبني 
 7.761 بلغ  اجلافة  املادة  لوزن  متوسط  اعىل  بإعطاء  معنويا 
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بينام   5012 الصنف  عن  معنويا  اختلف  وبذلك  طن.هـ1- 
اختلف الصنفان معنويا عن الصنف املها الذي أعطى اقل 
نتائج  بينت  طن.هـ1-.   6.641 بلغ  اجلاف  للوزن  متوسط 
مستويات  بني  معنوية  اختالفات  وجــود  أيضا  ــدول  اجل
املنغنيز والبورون يف متوسط هذه الصفة. إذ أعطت النباتات 
املرشوشة باملستو 50 + 50 ملغم. لرت1- أعىل متوسط هلذه 
عىل  معنويا  تفوق  وبذلك  طن.هـ1-   8.395 بلغت  الصفة 
النباتات  املقارنة) وكذلك  (معاملة  املرشوشة  النباتات غري 
أعطت  والتي  لرت1-  ملغم.   25  +  25  باملستو رشت  التي 
حصل  التوايل.  عىل  منهام  لكل  طن.هـ1-  و7.184   6.063

تداخل معنوي بني األصناف ومعدل رش املنغنيز والبورون 

وزن  إن  اجلــدول  من  ويتضح  اجلافة.  املــادة  وزن  صفة  يف 
رشها  عند  األصناف  مجيع  يف  معنويا  ازداد  قد  اجلافة  املادة 
برتكيزي املغذيات الصغر مقارنة مع املعاملة بدون رش، 
 50 بالرتكيز  الرش  عند  وضوحا  أكثر  كانت  الزيادة  ولكن 
+ 50 ملغم. لرت1-. وقد متيز الصنف بحوث 106 املرشوش 

هبذه املعاملة بمعدل عال لوزن املادة اجلافة بلغ 8.775 طن. 
والتي  املها  للصنف  باملغذيني  الرش  مع  باملقارنة  هكتار1- 

سجلت 5.375 طن. هكتار1-.
املناقشة. 11

يف  بينها  فيام  الــدراســة  قيد  الورثية  الرتاكيب  تباينت 
عىل   106 بحوث  الصنف  تفوق  ويالحظ  الصفات  مجيع 

جدول (9) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف حاصل احلبوب (طن.هـ1-) لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز + البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+25+50 50

6.1057.1557.6216.960املها

6.5897.9778.3527.639بحوث 106

50126.2437.3377.9427.174

6.3127.4897.9717.257املتوسط

التداخل = 0.4533املغذيات = 0.2632 األصناف = 32 0.26  أ. ف.م. 0.05 %

جدول (10) تأثري التغذية الورقية باملنغنيز والبورون يف وزن املادة اجلافة(طن.هـ1-) لثالث اصناف تركيبية من الذرة الصفراء.

األصناف
مستويات (املنغنيز + البورون) ملغم. لرت1-

املتوسط
025+2550 +50

5.3756.5637.9866.641املها

6.8427.6678.7757.761بحوث 106

50125.9727.3238.4267.240

6.0637.1848.3957.214املتوسط

التداخل = 2.2433املغذيات = 1.1343األصناف = 0.5151أ. ف.م. 0.05 %

السبب  يعود  وقد  الصفات  مجيع  يف  و5012  املها  الصنفني 
 106 بحوث  للصنف  العالية  الوراثية  القابلية  إىل  ذلك  يف 

يف  واستخدامها  به  املحيطة  البيئية  الظروف  استغالل  يف 
يف  الصنف  هذا  كفاءة  وكذلك  الضوئي  التمثيل  عملية 
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العنارص  توافر  الرتبة ال سيام يف حالة عدم  مقاومة ظروف 
الغذائية أوانخفاض جاهزيتها بسبب ارتفاع تركيز الكلس 
فيها جدول (1) ذوالتاثري السلبي يف مقدار جاهزية العنارص 
الصغر ال سيام عنرصي املنغنيز والبورون [6]،مما أد إىل 
إعطاء نموأفضل انعكس يف هذه الصفات عن طريق زيادة 
الغذائية  املواد  انتقال  زيادة  وثم  للجذور  املعامري  البناء  يف 
عىل  اجيابا  انعكس  والذي  املصب  إىل  املصدر  من  املصنعة 
معامالت  تفوق  ويرجع   .[16  ,15] ومكوناته  احلاصل 
الرش باملنغنيز والبورون عىل عدم الرش يف مجيع الصفات 
املدروسة إىل أمهية هذين العنرصيني كعنارص أساسية تدخل 
عن  أخر،فضال  إلنزيامت  ومنشطة  اإلنزيامت  تركيب  يف 
واختزال  والربوتني  الكلوروفيل  بناء  زيادة  يف  مسامهتهام 
النرتات واالشرتاك يف عملية نقل السكريات وغريها والتي 
األصناف  جلميع  النموواحلاصل  زيادة  يف  اجيابيا  انعكست 
قيد الدراسة [20, 19, 18, 17].كام ويرجع السبب يف تفوق 
املنغنيز  جاهزية  زيادة  إىل  لرت1-  ملغم.   50  +  50  املستو

إىل  ذلك   فاد  املستو هبذا  إلضافتهام  نتيجة  والبورون 
زيادة نشاط الفعاليات احليوية داخل النبات ومنها التمثيل 
الضوئي ومن ثم انتقال نواجته إىل احلبوب، ألن هذه احلبوب 
النباتات  الدائم يف  املصب  بعد فرتة من نشوئها تصبح هي 
حديثة  كانت  سواء  التمثيل  نواتج  من  األكرب  اجلزء  وان 
أثناء  احلبوب  وزن  زيادة  إىل  تؤدي  فإهنا  أوخمزونة  التكوين 
مرحلة امتالئها والذي انعكس اجيابا فيام بعد عىل احلاصل 

االقتصادي [21, 22].
ان الدراسة احلالية تبني امهية التغذية الورقية باملغذيات 
الرتب  ظــروف  حتت  سيام  والــبــورون)  (املنغنيز   الصغر
 الصغر العنارص  مجيع  جاهزية  فيها  يقل  والتي  الكلسية 
عدا املولبدنم، وتوضح تفوق الصنف بحوث 106 يف اغلب 
الصفات مقارنة باألصناف االخر قيد الدراسة كام تويص 
برضورة استعامل التوليفة (50+50 ملغم. لرت1-) من املنغنيز 
والبورون خلطا مع بعضهام بغية احلصول عىل افضل النتائج 

يف النموواحلاصل االقتصادي ملحصول الذرة الصفراء.
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