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 الخالصة 

في حقل بحوث قسم علوم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة جامعة تكريت   11/4/2112بتاريخ النمو الربيعي  موسمحقلية في  ةربتجت أقيم       
 لاستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبترتيب القطع الشريطية المنشقة وبثالث مكررات وزعت معامالت عامل نوع االضافة الذي اشتم ،

( حسب الترتيب في PA( و )HA( و )Cاملة البنزل ادنين ورمز لكل منهما )على معاملة المقارنة الجرعة السمادية ومعاملة الحامض الدبالي  ومع
( يوم في االشرطة االفقية فيما وزع الصنفان 12،   8،   4) هي فتراتالري التي تضمنت ثالث  فتراتاالشرطة العمودية في حين وضعت معامالت 

      تجربة بما يأتي :الوتلخصت نتائج  1-هـنبات .  111111انقاذ ورابح على القطع الثانوية ، وبكثافة نباتية 
تفوق الصنف انقاذ معنويًا على الصنف رابح في صفة عدد االوراق ووزن الحبة وعدد الحبوب بالرأس وحاصل الحبوب اذ سجلت كل صفة  .1 

في حين لم يظهر متوسط ارتفاع  على التوالي 1-طن . هـ 1.11،  1-حبة . رأس 1411ملغم ،  1.121،  1-ورقة . نبات 11.12متوسط بلغ 
دنين والتي ا النبات فرق معنوي بين الصنفين ، اما بالنسبة للمعاملة الفردية الحامض الدبالي فقد أظهرت النتائج تفوقها معنويًا على معاملة البنزل

( ملغم  ، في حين لم تظهر  1.112،  1.121،  1.122بدورها تفوقت حسابيًا على معاملة المقارنة في صفة وزن الحبة اذ سجلت متوسط بلغ )
فوق أما بالنسبة لعامل الري فقد بينت النتائج وجود ت . فروق معنوية في متوسط صفة ارتفاع  النبات وعدد االوراق وعدد الحبوب وحاصل الحبوب

 فترةوالتي بدورها تفوقت معنويًا على  أيام 8ة الري كل بفتر أيام مقارنة  4معنوي في متوسط صفة عدد الحبوب في الرأس عند ري المحصول كل 
على التوالي ، في حين لم يظهر متوسط   1-( حبة . رأس1222،  1121،  1121يوم اذ سجلت كل معاملة منهم متوسط للصفة بلغ ) 12الري كل 

( يومًا وسجل 12الري الثالثة ) فترةعلى ( أيام لكنهما تفوقا معنويًا 8،  4الري ) فترتيصفتي وزن الحبة وحاصل الحبوب اي فرق معنوي بينهما في 
حسب الترتيب ، ولم تظهر فروق معنوية في متوسط صفة ارتفاع  1-( طن.ه2.22،  1.111( ملغم  و)2.81،  1.22كل منهم متوسط بلغ )

 النبات وعدد االوراق بتأثير عامل الري. 
(% في 21.81،  8.44الري الثالثة( وبنسبة بلغت ) فترة× )المقارنة  على تفاعل الري االولى( فترة× )الحامض الدبالي  تفاعلتفوقت معنويًا . 2

 ×الري الثالثة  ترةفانقاذ( بتفوقها المعنوي على معاملة )× الري االولى  فترة) تميزت تفاعل، كما على التوالي  صفتي ارتفاع النبات وحاصل الحبوب
، في حين لم تظهر فروق معنوية في متوسط صفة عدد االوراق ووزن الحبة وعدد الحبوب بتأثير  %(11.11،  2.11)رابح( وبنسبة بلغت  الصنف

رابح( × ثة الري الثال فترة× معنويًا على )المقارنة  تفوقاً  انقاذ(× الري االولى  فترة× معاملة )الحامض الدبالي سجلت االخرى.  التفاعلمعامالت 
  .عدد الحبوب و  ارتفاع النبات في صفة ابع(% بالتت11.12،  11.12وبنسبة بلغت )

  
 المقدمة

واالستراتيجية في حياة بعض الشعوب وتعود الى العائلة  حد محاصيل الحبوب المهمةأ Sorghum bicolor L. Moenchتعد الذرة البيضاء      
حبوبي يزرع في الواليات المتحدة االمريكية  وأفريقيا وخامس محصول حبوبي يزرع في العالم  لنجاح  ، وهي رابع  محصول Poaceaeالنجيلية 

يعمل على  حامض الهيومك ،  ( 2114)حدادين وشواروه ، زراعته تحت ظروف بيئية ال تناسب انتاج محاصيل الحبوب االخرى كالحرارة والجفاف
في التربة من أهم محددات انتاج المحاصيل  ميسريعد الماء ال .(2111)مهدي ،  واحيائيًا وبيئيًا واقتصادياً  تحسين خصائص التربة فيزيائيًا وكيميائياً 

والتي يقع العراق من ضمنها أذ يعاني مناخ العراق من قلة وتذبذب المعدالت  (El Hosary 2015) في المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم
( الى وجود فروق معنوية في متوسط ارتفاع النبات 2118(توصل عبد االمير . وانحباسها التام في فصل الصيف  السنوية لألمطار في فصل الشتاء

( حسب 184.82و  182.12متوسط للصفة بلغ ) 1-كغم . هـ 81لمحصول الذرة الصفراء بتأثير معامالت الحامض الدبالي ، اذ سجلت معاملة 
 2111( عند المعاملة القياسية )بدون اضافة( وكانت معاملة التوافيق لموسمي الزراعة 112.11و  118.11)الترتيب وانخفض متوسط الصفة الى 

و  211.11الحامض الدبالي( قد سجلت أعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ )  1-كغم . هـ 81× استنزاف من الماء الجاهز  11%) 2112 -
، وان معاملة  (141.11و  111.12دون اضافة( التي سجلت متوسط بلغ )× من الماء الجاهز استنزاف  %21) التفاعل( مقارنة بمعاملة 211.12

( 11.11و  11.44( سجلت متوسط في عدد االوراق لمحصول الذرة الصفراء بلغ )1-كغم . هـ 81الحامض الدبالي في موسمي الزراعة مستوى )
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( ان تركيز 2114ت الموسوي )ذكر .  ( بالتتابع11.11و  11.11ي سجلت متوسط بلغ )مقارنة بالمعاملة القياسية )بدون اضافة( الت 1-ورقة  نبات
 .في صفة عدد االوراق وعدد الحبوب وحاصل الحبوب الكلي في الذرة الصفراء من البنزل ادنين كان له تأثير معنوي 1-ملغم . لتر 111

 المواد وطرائق العمل 
ن ترتيفحرثت تربة الحقل حراثتين متعافي حقول تجارب كلية الزراعة جامعة تكريت  2112/ 11/4ت  تجربة حقلية خالل الموسم الربيعي بتاريخ أقيم  

الكبيسي )واستخدمت كافة توصيات وزارة الزراعة بخصوص عمليات خدمة التربة وزراعة المحصول باألمشاط القرصية ،  سم وتم تنعيمها 21بعمق 
 .تم الحصاد بعد اربعة أشهر من موعد الزراعةو  (2111، 
 

 يبين بعض خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية لموقع تكريت  (1ملحق )
 موقع تكريت وحدة القياس الخاصية ت
 49          % الرمل 1
 11          % الطين 2
 40       % الغرين 1
 مزيجية رملية غرينيه ــــ نسجه التربة 4
 81  ملغم/كغم النتروجين الذائب 1
 1.1  ملغم/كغم الفسفور الجاهز 1
 22      ملغم/كغم البوتاسيوم الجاهز 2
 2.22      _ تفاعل التربة 8
 ds.m        1.12-1  الملوحة 2
 4 غم/كغم المادة العضوية 11

 
 التحليل االحصائي: 

وتم  Genstatباستعمال اإلصدار الرابع من برنامج   ANOVAأجري التحليل االحصائي لبيانات التجارب الثالث بطريقة تحليل مصادر التباين  
 El Hosary et al. 2011 a and) 1.11من خالل مقارنة متوسطات المعامالت باستعمال مستوى االحتمالية  L.S.Dاختبار أقل فرق معنوي 

b) 
  المدروسةالصفات 

ارتفاع عشرة نباتات مأخوذة عشوائيا من الخطين الوسطيين لكل وحدة تجريبية ويتم القياس من سطح التربة  متوسط تم قياس.ارتفاع النبات )سم( : 1
 . (El Hosary et al. 2011 a and b) وحتى قمة الرأس عند مرحلة النضج الفسلجي

 االوراق لعشرة نباتات أخذت بشكل عشوائي من الخطين الوسطيين لكل وحدة تجريبية..عدد االوراق للنبات: تم حساب معدل عدد 2
بذرة لكل وحدة تجريبية ولمرتبتين عشرية ثم ُحسب متوسط وزن البذرة بواسط جهاز قياس عد ووزن البذور  في  1111. وزن الحبة )ملغم(: وزنت 1

 ديالى .مختبر ابحاث المحاصيل الحقلية التابع لمديرية زراعة 
  ة. عدد الحبوب في الرأس: ُحسب من قسمة حاصل الحبوب لكل نبات على وزن البذرة لعشر نباتات من نباتات الخطين الوسطيين لكل وحدة تجريبي4
(Kambal وWebster  ،1211 ) 
و  (Kambalوزن الحبة. × للرأس متوسط عدد الحبوب × متوسط عدد الرؤوس للنبات ×  1-(= عدد النباتات . هـ 1-. حاصل الحبوب )طن. هـ1

Webster  ،1211 .) 
 

 النتائج والمناقشة 
  ارتفاع النبات )سم( .1

 تفوقهابمعاملة حامض الهيومك  تميزت( وجود فروق معنوية في متوسط ارتفاع النبات بتأثير عامل االضافة ، اذ 1جدول )بأظهرت المتوسطات    
(  118.2معاملة البنزل ادنين متوسط بلغ ) ( ، في حين سجلت114.2و )( 121.1متوسط قدره ) كل منهما وسجلت على معاملة المقارنة المعنوي

 تأثيرال، ويعزى ذلك الى  (%2.82عن معاملة الحامض الدبالي لكنها تفوقت معنويًا عن معاملة المقارنة بنسبة تفوق بلغت ) احصائياً  تختلفلم فهي 
في  يسهمو  الحيويةو رشه على نباتات المحصول اذ يحسن من خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية  الى التربة الحامض الدبالي إلضافة االيجابي
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ونقل نواتج المواد المتمثلة فانعكس ايجابًا على متوسط الصفة  مما يؤدي الى زيادة معدل التمثيل الكربوني جاهزية وامتصاص العناصر الغذائية
 .(2111)مهدي ، مقارنة بمعاملة المقارنة 

 
 تأثير نوع االضافة وفترات الري والتفاعل بينهما في متوسط ارتفاع النيات لصنفين من الذرة البيضاء( 1جدول )

  نوع االضافة
 االصناف

 X نوع االضافة فترات الري )يوم(

الري  فترات         رابح انقاذ  

116.7 117.7 116.1 4 

C 117.7 117.3 113.5 8 

112.5 111.7 113.3 12 

122.1 125.3 120.5 4 

HA 121.7 121.7 102.7 8 

119.2 118.7 116.3 12 

121.5 125.1 121.7 4 

PA 119.3 118.7 101.5 8 

113.3 113.3 113.4 12 

7.3 8.4 LSD 

  
 متوسطات االصناف 117.0 118.8

N.S LSD 

 نوع االضافة X  االصناف 

 نوع االضافة         رابح انقاذ متوسط االضافة 

114.9 115.6 114.3 C 

120.5 121.8 119.2 HA 

118.2 119.1 117.3 PA 

2446 N.S LSD 

االصناف     X فترات الري 

 فترات الري        رابح انقاذ متوسط فترات الري

119.4 122.7 116.2 4 

119.2 119.2 119.2 8 

115.0 117.4 114.6 12 

3423 7.1 LSD 

 
ة منهم متوسط الري الثالثة حيث سجلت كل معامل فترةالري الثانية تفوقًا معنويًا عن  فترةالري االولى التي لم تختلف احصائيًا عن  فترةأظهرت    

جاهزية الري التي أسهمت في اذابة و  فترات( على التوالي ، ويعزى ذلك الى توفر الرطوبة الكافية بسبب تقارب 111.1( و )112.2،  112.4بلغ )
 (. 2112المغذيات وتأثير ذلك على مجمل العمليات الفسيولوجية والحيوية داخل النبات )فرحان ، 

 وقًا معنويًا علىالري االولى( اذ أظهرت تف فترة×ل الثنائي )الحامض الدبالي  التفاعظهر فرق معنوي في متوسط صفة ارتفاع النبات بتأثير معاملة 
( عل التوالي ، ويعزى ذلك الى تأثير اضافة الحامض 112.1( و )122.1الري الثالثة( وسجلت كل منهما متوسط بلغ ) فترة× معاملة )المقارنة 

الري  تراتفالدبالي للتربة ورشًا على نباتات المحصول ، فضال عن توفر الرطوبة الالزمة إلذابة وجاهزية العناصر الغذائية في التربة بسبب تقارب 
 تفوقت معنوياً  (.  2111و مهدي ،  2112وتأثيرهما االيجابي على معدل التمثيل الكربوني والمواد االيضية المتمثلة التي يحتاجها النبات )فرحان ، 

الري  فترة) التفاعللة ( عند معام111.4( وانخفضت هذه القيمة الى )122.2سجلت متوسط بلغ ) انقاذ( التي× الري االولى  فترة) التفاعلمعاملة 
الري الذي أسهم في اذابة وجاهزية المغذيات ، اضافة الى ان الصنف انقاذ يتميز  فترات، ويرجع ذلك الى توفر الماء بسبب تقارب  رابح(× الثالثة 

افة بشكل افضل ويلها الى مادة الجاطول فضال عن مقدرته في كفاءة تحويل مدخالت النمو وتح فترة بطول مرحلة امتالء الحبة بسبب بقائه في الحقل
عنوي بتفوقها الم (انقاذ× الري االولى  فترة× الحامض الدبالي )التفاعل بينمعاملة  تميزت(. 2112و فرحان ،  2118من رابح )المعيني والعبيدي ، 

رابح( ، ويعزى ذلك × الري الثالثة  فترة× )المقارنة  ( عند معاملة التفاعل بين111.1ة الى )( وانخفضت هذه القيم121.1اذ سجلت متوسط بلغ )
)فرحان ،  الري  تراتفتوافيق عاملي االضافة و  تأثيراستجابة متوسط الصفة في الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح الذي يختلف عنه وراثيًا ل الى 

 ة االخرى فروق معنوية في متوسط الصفة.في حين لم تظهر المعامالت الفردية والثنائية والثالثي ( ،2111مهدي ،  و 2112
  . عدد االوراق2
 الحامض تيمعامل اً معنوي تتفوقاذ عامل االضافة عدد االوراق بتأثير  وجود فروق معنوية في متوسط صفة (2جدول )بأظهرت المتوسطات    

( على التوالي 11.12(  و )11.11،  11.12والبنزل ادنين اللتان لم تختلفان احصائياً على معاملة المقارنة وسجلت كل معاملة متوسط بلغ ) الدبالي
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من زاد و لتربة الذي أسهم في تحسين خصائص اورشه على نباتات الذرة البيضاء  الحامض الدبالي للتربة إلضافة االيجابي تأثيرالويعزى ذلك الى ، 
الذي عمل على اتساع الخاليا وانقسامها وتأخير شيخوخة االوراق  ( فضال عن رش منظم النمو البنزل ادنين2111نفاذية االغشية الخلوية )مهدي ، 

نهم متوسط بلغ م الري الثانية والثالثة اللتان لم تختلفان معنويًا وسجلت كل معاملة فترتيعلى الري االولى  فترة(. تفوقت معنويًا 2114)الموسوي ، 
صر أسهم في اذابة وجاهزية العناالري  الذي  فتراتلك الى ان توفر الرطوبة المالئمة بسبب تقارب ( ، ويرجع ذ11.12،  11.22)و     ( 11.11)

 (. 2112الغذائية للنبات فضال عن تأثيره االيجابي على العمليات الفسيولوجية والحيوية )فرحان ، 
 

 االضافة وفترات الري والتفاعل بينهما في متوسط عدد االوراق لصنفين من الذرة البيضاء( تأثير نوع 2جدول )
 نوع االضافة

 االصناف
 X نوع االضافة فترات الري )يوم(

        رابح انقاذ فترات الري

10.33 10.67 10.00 4 

C 10.33 10.67 10.00 8 

10.50 11.00 10.00 12 

12.17 13.00 11.34 4 

HA 11.17 11.67 10.67 8 

10.83 11.00 10.67 12 

11.83 12.33 11.33 4 

PA 10.67 11.00 10.33 8 

10.67 11.00 10.33 12 

N.S 0420 LSD 

  
 متوسطات االصناف 10.52 11.37

0.23 LSD 

 نوع االضافة X االصناف

 نوع االضافة        رابح انقاذ متوسط نوع االضافة

10.39 10.78 10.00 C 

11.39 11.89 10.89 HA 

11.06 11.44 10.67 PA 

1414 N.S LSD 

 فترات الري X  االصناف 

فترات الري  متوسط  فترات الري        رابح انقاذ  

11.66 12.00 10.89 4 

10.72 11.11 10.34 8 

10.67 11.00 10.33 12 

1415 N.S LSD 

 
، ويعزى ذلك الى مقدرة الصنف  (11.12( مقارنة بالصنف رابح الذي سجل متوسط بلغ )11.12وسجل متوسط بلغ )تفوق معنويًا الصنف انقاذ    

خضري بقائه في الحقل مما ينعكس ايجابًا على مرحلتي النمو ال فترةانقاذ وكفاءته في تحويل مدخالت النمو الى مادة جافة ، فضال عن تميزه  بطول 
( 12.11وسجلت متوسط بلغ ) بتفوقها المعنوي (انقاذ× الري االولى  فترةت معاملة )ميز ت (.2112يبهما الوراثي )أحمد ، والتكاثري بسبب اختالف ترك

االيجابي في اذابة وجاهزية المغذيات ، اضافة الماء  ، ويعزى ذلك الى دور رابح(× الري الثالثة  فترة) التفاعل( عند معاملة 11.11وانخفض الى )
  (.2112و أحمد ،  2112ترجع الى تباين االصناف وراثيًا )فرحان ،  والتي بين االصناف طبيعة االداء الى ان اختالف

( وانخفض الى 11.11انقاذ( بتفوقها المعنوي اذ سجلت متوسط بلغ )× الري االولى  فترة× )الحامض الدبالي  التفاعل بين تميزت معاملة    
رابح( ، ويعزى ذلك الى الفعل االيجابي للحامض الدبالي والدور الفعال والمهم × الري الثالثة  فترة× ارنة )المق التفاعل بين( عند معاملة 11.11)

ا يتفق مع ما توصل بسبب تباينهما وراثيًا وهذ لصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح لتوافيق عاملي االضافة والريمتوسط الصفة معنويًا لللماء واستجابة 
 (.2112)أحمد ( و 2111)و مهدي  ( 2112)اليه فرحان 

 
 . وزن الحبة ملغم3
في متوسط وزن الحبة بتأثير المعاملة الفردية )الحامض الدبالي( اذ سجلت متوسط بلغ  ةمعنويعالي الوجود فرق ( 4جدول )ب أظهرت المتوسطات  
( عند معاملة )المقارنة( ، ويرجع ذلك الى فعالية الحامض العضوي في تحسين خصائص التربة ونفاذية االغشية 1.112( وانخفض الى )1.122)

 الري االولى والثانية اذ فترةوسطات الى وجود فرق معنوي في متوسط الصفة بتأثير أشارت المت (.2111)مهدي ،  الخلوية في االنسجة النباتية
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( ، ويعزى ذلك الى دور الماء الفعال والمهم 1.111الري الثالثة التي سجلت متوسط بلغ ) فترة( مقارنة ب1.122تفوقت احصائيًا وسجلت متوسط بلغ )
  (.2112 على مجمل العمليات الفسيولوجية وااليضية )فرحان ،

     
 ( تأثير نوع االضافة وفترات الري والتفاعل بينهما في متوسط وزن الحبة لصنفين من الذرة البيضاء3جدول )

  نوع االضافة
 االصناف

 X نوع االضافة فترات الري )يوم(

        رابح انقاذ فترات الري

0.020 0.022 0.018 4 

C 0.019 0.020 0.018 8 

0.012 0.013 0.011 12 

0.025 0.028 0.022 4 

HA 0.024 0.026 0.022 8 

0.017 0.019 0.016 12 

0.022 0.023 0.020 4 

PA 0.023 0.024 0.021 8 

0.016 0.017 0.014 12 

14113 N.S LSD 

  
 متوسطات االصناف 0.018 0.021

0.0008 LSD 

 نوع االضافة X  االصناف

 نوع االضافة        رابح انقاذ  متوسط نوع االضافة

0.017 0.018 0.016 C 

0.022 0.024 0.020 HA 

0.020 0.021 0.019 PA 

0.0013 14110 LSD 

 فترات الري X االصناف

فترات الري  متوسط  فترات الري        رابح انقاذ  

0.022 0.024 0.020 4 

0.022 0.023 0.021 8 

0.015 0.016 0.014 12 

0.004 14113 LSD 

 
 

( بالتتابع ، ويعزى ذلك الى تباين االصناف 1.118( و )1.121تفوق الصنف انقاذ معنويًا على الصنف رابح اذ سجل كل منهم متوسط للصفة بلغ )
امتالء الحبة بسبب  بطول مرحلةقيد الدراسة وراثيًا اذ يمتلك الصنف انقاذ القدرة والكفاءة في تحويل الطاقة الكيميائية الى مادة جافة فضال عن تميزه 

 (.2112وأحمد ،  2118بقائه في الحقل فترة أطول )المعيني والعبيدي ، 
( عند 1.112( وانخفض الى )1.121فترة الري االولى( التي سجلت متوسط قدره )× تفوقت معنويًا معاملة التفاعل بين )الحامض الدبالي     

 تفترة الري الثالثة( ، ويعزى ذلك الى التأثير االيجابي للحامض الدبالي فضال عن توفر الماء الذي أسهم في تنشيط العمليا× معاملة )المقارنة 
(. أبدت معاملة التوافيق الثنائية 2112و فرحان ،  2118الفسيولوجية والحيوية ونقل المواد المتمثلة الى مناشئ الحبوب وزيادة وزنها )عبد االمير ، 

لتوالي ، وتعزى ( على ا1.111( و )1.124رابح(  وسجل كل منهم متوسط بلغ )× انقاذ( تفوقًا معنويًا على معاملة )المقارنة × )الحامض الدبالي 
(. 2112و أحمد ،  2118استجابة نباتات الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح الى االستجابة  لتأثير توافيق عامل االضافة )المعيني والعبيدي ، 

( 1.114(      و)1.124بلغ ) رابح( وسجل كل منهم متوسط× انقاذ( بتفوقها المعنوي على معاملة )فترة الري الثالثة × تميزت معاملة )فترة الري االولى 
ن طول فترة ععلى التوالي ، ويرجع تباين االستجابة لنباتات الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح لتأثير توافيق عامل الري الى تباينهما وراثيًا فضال 

 يق عوامل الدراسة االخرى.( ، لم تظهر فروق معنوية في متوسط الصفة بتأثير تواف2112و أحمد ،  2112بقائه في الحقل )فرحان ، 
 
 .عدد الحبوب في الرأس4
( الى عدم وجود فروق معنوية في متوسط الصفة بتأثير عامل نوع االضافة ، فيما ظهرت فروق معنوية في متوسط 1جدول )بأشارت المتوسطات   

الري الثالثة  فترةعلى سابيًا حالري الثانية والتي بدورها تفوقت  فترةالري االولى على  فترةالري اذ تفوق متوسط الصفة بتأثير  فتراتالصفة بتأثير 
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على التوالي ، ويعزى ذلك الى دور الماء الفعال والمهم على مجمل الفعاليات  (1222و  1121و  1121وسجلت كل معاملة متوسط بلغ )
 (. 2112الفسيولوجية والحيوية )فرحان ، 

و  1411أثير االصناف اذ تفوق معنويًا الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح وسجل كل منهم متوسط بلغ )بت سجل متوسط الصفة تفوقًا معنوياً     
أحمد ، )و  2118بين االصناف قيد الدراسة )المعيني والعبيدي ، ( على التوالي ، ويعزى طبيعة االختالف في االداء الى التباين الوراثي 1118
2112. )  
( عند معاملة 1121وانخفض الى ) (1142الري االولى( وسجلت متوسط بلغ ) فترة× )الحامض الدبالي  التفاعل بين تفوقت معنويًا معاملة      

الري الذي  تراتفالري الثالثة( ويعزى ذلك الى التأثير االيجابي للحامض الدبالي فضال عن توفر الماء بسبب تقارب  فترة× )المقارنة  التفاعل بين
الري االولى  فترة( تفوق معنويًا متوسط الصفة في معاملة )2111و مهدي ،  2112العمليات الفسيولوجية والحيوية )فرحان ،  أسهم في فعالية ونشاط

رابح( ، ويرجع ذلك الى  الصنف ×الري الثالثة  فترة) التفاعل( عند معاملة 1122( وانخفض الى )1141انقاذ( الذي سجل متوسط بلغ ) الصنف ×
يمكن ان يرجع و  الري واستجابة متوسط الصفة في نباتات الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح لتوافيق عامل الري فتراتتقارب توفر الماء بسبب 

. أظهرت معاملة  (2112و أحمد ،  2112بين االصناف قيد الدراسة )فرحان ،  االختالف في طبيعة االداء بسبب اختالف التركيب الوراثي
)المقارنة  التفاعل( عند معاملة 1111( وانخفض الى )1214انقاذ( تفوقاً معنوياً وسجلت متوسط للصفة بلغ )× لري االولى ا فترة× )الحامض الدبالي 

رابح( ، ويعزى ذلك الى التأثير االيجابي للحامض العضوي في التربة والمجموع الخضري لنباتات المحصول فضال عن دور × الري الثالثة  فترة× 
نوع االضافة  نباتات الصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح لتأثير توافيق عاملي الدراسةي تنشيط العمليات الفسيولوجية والحيوية واستجابة الماء االيجابي ف

 (.2112 و أحمد ، 2111و مهدي ،  2112الري )فرحان ،  فتراتو 
 

 في الرأس لصنفين من الذرة البيضاء ( تأثير نوع االضافة وفترات الري والتفاعل بينهما في متوسط عدد الحبوب4جدول )
  نوع االضافة

 االصناف
 X نوع االضافة فترات الري )يوم(

        رابح انقاذ  فترات الري

1317 1222 1122 4 

C 1270 1212 1012 8 

1056 1211 1071 12 

1645 1564 1485 4 

HA 1703 1643 1700 8 

1377 1506 1506 12 

1767 1731 1405 4 

PA 1368 1725 1412 8 

1342 1711 1400 12 

212 289 LSD 

  
 متوسطات االصناف 1318 1466

46 LSD 

 نوع االضافة X  االصناف 

 نوع االضافة        رابح انقاذ  متوسط نوع االضافة

1350 1459 1326 C 

1403 1448 1294 HA 

1323 1490 1335 PA 

N.S N.S LSD 

االصناف  X فترات الري 

 فترات الري        رابح انقاذ  متوسط فترات الري

1757 1647 1716 4 

1325 1377 1273 8 

1255 1356 1055 12 

150 N.S LSD 
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  1-. حاصل الحبوب طن. ه5
ا لم تختلف . فيم معنوية في متوسط الصفة بتأثير معاملة الحامض الدبالي قياسًا بمعاملة المقارنة فروقوجود  ( الى1جدول )بأشارت المتوسطات    

اءة نفاذية االغشية زيادة كفلحامض الدبالي فضال عن تأثير رشه في االيجابي ل تأثيرالاحصائيا معاملتي المقارنة والبنزل ادنين ، ويعزى ذلك الى 
  . (2111الخلوية )مهدي ، 

الري الثالثة ، ويرجع  ترةفعلى معنويًا  تاالري االولى والثانية لكن تفوق فترتيأظهرت المتوسطات عدم وجود فرق معنوي في متوسط الصفة بتأثير      
لمواد وااليجابي في العمليات الفسيولوجية والحيوية وتنشيط معدل التمثيل الكربوني ونقل نواتج ا وتأثيرهالري  فتراتبسبب تقارب ذلك الى دور الماء 

( مقارنة بنباتات الصنف رابح التي سجلت 1.11(. سجلت نباتات الصنف انقاذ أعلى متوسط للصفة  بلغ )2112المتمثلة الى الحبوب )فرحان ، 
حبة وتميزه بطول مرحلة امتالء ال الصنف انقاذ و كفاءته في تحويل الطاقة الكيميائية الى مادة جافة، وهذا يرجع الى مقدرة  (2.11متوسط قدره )
( مما أدى الى زيادة حاص الحبوب )المعيني 1،  4بقائه في الحقل الذي انعكس ايجابًا في متوسط وزن الحبة وعدد الحبوب جدول ) فترةبسبب طول 
 (.2118والعبيدي ، 

 

 نوع االضافة وفترات الري والتفاعل بينهما في متوسط حاصل الحبوب لصنفين من الذرة البيضاء تأثير( 5جدول )
  نوع االضافة

 االصناف
 X نوع االضافة فترات الري )يوم(

        رابح انقاذ فترات الري

2.32 2.61 2.03 4 

C 2.59 2.81 2.36 8 

1.94 2.24 1.64 12 

3.43 4.20 2.52 4 

HA 2.89 3.08 2.69 8 

2.64 2.96 2.33 12 

3412 3.29 2.67 4 

PA 2.17 3.40 2.41 8 

2.29 2.46 2.12 12 

0.71 N.S LSD 

  
 متوسطات االصناف 2.33 3.01

0.15 LSD 

 نوع االضافة X  االصناف

 نوع االضافة        رابح انقاذ متوسط نوع االضافة

2.28 2.55 2.01 C 

2.99 3.41 2.56 HA 

2.74 3.05 2.44 PA 

1461 N.S LSD 

 فترات الري X  االصناف

 فترات الري        رابح انقاذ  متوسط فترات الري

2.86 3.37 2.36 4 

2.86 3.10 2.61 8 

2.29 2.55 2.03 12 

0.47 0.46 LSD 

 
ت المتوسطات وجود فروق معنوية بتأثير معاملة التفاعل بين )الحامض الدبالي، فترة الري االولى( اذ أعطت أعلى متوسط في الصفة بلغ أظهر     

( ، ويعزى ذلك الى دور الحامض العضوي وتوفر الماء 1.24( مقارنة بمعاملة )المقارنة، فترة الري الثالثة( التي سجلت أدنى متوسط بلغ )1.12)
لى حاصل ع يرهما االيجابي في تنشيط عملية التمثيل الكربوني ونقل نواتج المواد المتمثلة الى مناشئ الحبوب فازداد وزنها وحجمها فانعكس ايجاباً وتأث

 (2.11( وانخفض الى )1.41انقاذ( متوسط بلغ )× ( . أعطت معاملة التفاعل بين )الحامض الدبالي 2111و مهدي ،  2112الحبوب )فرحان ، 
رابح( ويعزى استجابة متوسط الصفة لنباتات الصنف انقاذ مقارنة بنباتات الصنف رابح لتأثير توافيق عامل االضافة × عند معاملة التفاعل )المقارنة 

و  2111 ( مما أدى الى زيادة حاصل الحبوب )مهدي ،1،  4بسبب تباينهما وراثيًا فانعكس ايجابًا على متوسط وزن الحبة وعدد الحبوب جدول )
( عند معاملة التفاعل 2.11( وانخفض الى )1.12انقاذ( تفوق معنوي وسجلت متوسط بلغ )× ( . أظهرت معاملة )فترة الري االولى 2112أحمد ، 

ما أدى الى زيادة مرابح( ويرجع السبب الى االستجابة المعنوية للصنف انقاذ مقارنة بالصنف رابح لتأثير توافيق عامل الري  × بين )فترة الري الثالثة 
( فانعكس ايجابًا على حاصل الحبوب 1،  4معدل التمثيل الكربوني ونقل نواتج المواد االيضية الى مناشئ الحبوب فزاد وزنها وحجمها جدول )

( 4.21ط بلغ )انقاذ( أعلى متوس× فترة الري االولى × (. سجلت معاملة التفاعل الثالثي )الحامض الدبالي 2112و أحمد ،  2112)فرحان ، 
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ح رابح( ، ويرجع السبب الى استجابة الصنف انقاذ مقارنة بالصنف راب× فترة الري الثالثة × ( عند معاملة التفاعل بين )المقارنة 1.14وانخفض الى )
  ( .2112أحمد ، و  2111و مهدي ،  2112الذي يختلف عنه وراثيًا لتأثير توافيق عاملي الدراسة ونوع االضافة وفترات الري  )فرحان ، 
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Abstract 

A experiment was conducted at the farm of the field crop department- college of agriculture ,tikrit university. on 

in the spring season in 2017 experiment was conducted with in complete randomized block design with strip split 

plot arrangement . on the purpose of study effect of type application  and irrigation intervals 0n growth characters 

and yield of two varieties of Sorghum bicolor L. moench. type of application factors included three types were 

control (fertilizer application recommendation) (C) , humic acid application (HA), and benzyl adenine application 

(BA)  this factor placed  in the vertical strip plots , where irrigation interval (4,8,12 day) placed in the horizontal 

strip plots while the rabih and ingaz varieties placed in the strip plots. results of the spring season in tikrit 

summarized by :  

     Ingaz cultivar showed superiority significant to rabih in characters leaves number , grain weight, grain number, 

grain yield as gave character reached to (11.37 leaf . plant-1 , 0.021mlg, 1466 head.grain-1 , 3.01t.ha-1) respectively. 

there were no significant differences in plant height. humic acid compared superiority significantly on benzyl 

adenine treatment it superiority significantly on control treatment in grain weight character as reached to (0.017, 

0.020, 0.022) ml.g respectively. there were no significant differences in plant height, leaves number ,weight seed, 

seed number, grain yield. there were significant differences because irrigation intervals as superiority significantly 

(4 days) on (8 days) it superiority significantly(12days) in seed number as gave character reached to (1277, 1325, 

1575) head.grain-1 respectively. no compared significant differences in grain weight and grain yield characters in 

irrigation intervals(4 , 8) days, but there were superiority significantly on (12) days as reached (0.022, 2.86) and 

(0.015 , 2.29) respectively. there were no significant differences in plant height and leaves number because 

irrigation intervals factor effect. (ha×4days) treatment gave superiority significantly on (control ×12days) a rate 

of (8.44, 76.80)% respectively in height plant and grain yield, as well as superiority significantly (4days ×rabih) 

a rate of (7.66, 66.00)% respectively . no compared significant differences in number of leaves, grain weight and 

number of grain others inter action treatments effect. (ha × 4 days × ingaz) treatment superiority significantly on 

(control ×12 days × rabih) a rate (10.59 , 53.39)% in height plant and number of grain  respectively.             

 


