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   المقدمة

 بالحبويعد محصول الذرة  اهم محاصيل  

التي تزرع على نطاق واسع جدا تعدد ً في العالم،  

بعد الحنطة والرز من حيث   األهمية اذ تأتي في 

 ، بسببواإلنتاجالمساحة 

والحيوان،   اإلنسان في تغذية  استعماالتها 

 Orhunصناعية عديدة ( مجاالتودخولها في 

 (وبلغت المساحة المزروعة بالذرة   2013،

(ما يقارب   2013الصفراء في العالم لعام (

(هكتار وأنتجت  343.121.185(

نظمة الزراعة  م(طن  958.111.018.1(

   والتغذية

    األهمية،(وأن   2014المتحدة ،  االممالتابعة 

لمحصول الذرة الصفراء تكمن في    االقتصادية

 احتواء حبوبها على نسبة عالية من  

  B2و B1فضاًل عن احتواء حبوبها على فيتامين 

  6,10،(٪والبروتين ( 81الكربوهيدرات (

 ٪ 2،(٪والرماد ( 6,4،(٪والزيت (

وامكانيه استعمال سيقانها واوراقها في صناعه  

تاثر  من الورق.  ان البزوغ الحقلي ي مختلفةانواع 

 نفسها ومنها   للبذرةبعوامل عده منها داخليه تعود 



 وقوتها وكمونها البذرة وحيويةالتركيب الوراثي 

الداخلي لها إذ يتطلب إنبات   اإلنزيميوالنظام 

للقيام بعمليتي البناء والهدم    فعالالبذرة نظاما 

 . و قد وجد ً إنزيميا اإلنباتإثناء عملية 

يقع تحت تأثير الهرمونات   اإلنزيميأن هذا النظام 

النباتية السيما حامض الجبريليك عطية وجدوع، 

 ،(إذ يتميز هذا الهرمون 1999

بكونه ذا تأثير كبير في تغيير حالة البذور من  

الكامنة إلى غير الكامنة وجعل البذور المعاملة به  

 ذات متطلبات اقل للقيام بعملية  

لى تنشيط البذور واختزال  أي يعمل ع  النبات

مما يجنبها الكثير من   لإلنبات  الالزمالوقت 

 المعوقات البيئية المحيطة بها  

من التوجهات الزراعية الحديثة هي الزراعة  

العضوية التي تستخدم مصادر طبيعية عضوية في  

 تنمية المحاصيل وتحسين 

،(حتى ان بعض الدول ً عن    2007انتاجها بعيدا 

ياوية الصناعية التي قد تسبب  المواد الكيم

   اإلنسان للبيئة و صحة  امراض  

تستورد المحاصيل العضوية فقط  ن اصبحت ا

وازداد الطلب عليها خارجيا و محليا لدرء الخطر  

 الناجم عن استخدام االسمدة  

 . بأنواعها الكيميائية والمبيدات 



( Seaweedتعد مستخلصات النباتات البحرية  

ونباتات   وطحالبمستخلصات طبيعية من أعشاب 

 حريه  ب

وتستعمل على نطاق واسع في تحسين النمو والتزهير  

والعقد للعديد من محاصيل الخضر في العديد من الدول  

 ومنها الصين واليابان  

وكوريا والفلبين وانكلترا والواليات المتحدة  وتحتوي  

هذه المستخلصات على العديد من العناصر الغذائية  

 الكبرى والصغرى  

  والجبرليناتفضال عن األحماض األمينية 

ل النبات  بمن ق االمتصاصوالسايتوكينات وهي سهلة 

 الخضري وصفات الحاصلوتحفز نمو الجذور والنمو 

وتزيد مقاومة النبات لألمراض والحشرات وظروف   

 ( وقد  3، 2)  المائياإلنجماد و الجفاف والشد 

جريت دراسات عديدة حول تأثير مستخلصات  ا

محاصيل الخضر فقد    األعشاب البحرية فى نمو وانتاج

 نباتات ( أن رش 4وجد )

(n57//  د7١// 1/777مر/n.؟A4) 0.2)  بتراكيز    ،

 ه الفاصوليا ليما ( أدى إلى زياد0/01،   0.4

معنويه في الوزن الجاف  النبات البحري  بمستخلص

 ه مع معامله المقارنه لالوراق والساق والجذور مقارن



 الهدف من الدراسه

 

على صنفي   البحرية  لألعشاب معرفه تاثير المستخلص  

 تم زراعتهما  الذي رة ذال

 

 

 المواد وطرق العمل 

أجريت هذه الدراسة في حقول كلية الزراعة واالهوار  

جامعة ذي قار في موسم الزراعي للمحصول الذرة  

كغم  5سنادين  سعة  باستعمالوذلك   2021- 2020

غم بذرة في كل سندانه واضفت سماد  100وضعت 

  للتربةدفعه واحده   NPKاليوريا والسماد المركب 

جلة تضمنت  المزروعة  وسقيت البذور بالمياه نهر الد

الدراسة عاملين العامل األول صنفين من محصول 

الذرة هما الذرة البيضاء والذرة الصفراء  وعامل  

الثاني استخدام مستخلص األعشاب البحرية رشا على   



اسابيع  تم أخذ   4النبات مرة واحدة  لكل اسبوع لمدة 

 القياسات للصفات التالية 

ارتفاع النبات)سم( .تم قياس ارتفاع النبات  -1

 مسطرة القياس  لباالستعما

 حبه 500تم قياس وزن -2

 بقياس حاصل الحبو-3

 والمناقشة االستنتاج 

فيما بينها   األصناف اختالفإلى  7تشير نتائج الجدول 

 معنويا في هذه الصفة، إذ سجل الصنف جيزة  

غم والذي   09.20بذرة بلغ  500أعلى متوسط لوزن  113

 للصنفين  األخرىاختلف معنويا عن بقية المتوسطات 

  500. فيما سجل الصنف اربح أقل متوسط لوزن اآلخرين

 غم وقد يعزى سبب تفوق الصنف  32.12حبة بلغ 

إلى أن  باإلضافةركيبها الوراثي ت اختالفإلى  113جيزة 

 مما   3قد بكر بالتزهير جدول  113الصنف جيزة 

أعطى فرصة أكبر لزيادة مدة النمو التكاثري الذي ينتج عنة 

 انتقال كميات أكثر من المواد المصنعة في



يمتلك عدد بذور اقل  وكذألكالمصدر وانتقالها الئ المصب 

ه النتيجه مع نتائج هذ تتماشى وكذلك تعطي عدد البذور اقل 

 (الذين اشارو الئ اختالف االصناف في صفه وزن 12و11)

 حبوب .وتشير نتائج الجدول نفسه ال

 لتر هـ  7إلى أن التركيز  1-

غم وبزيادة   88.16حبة بلغ  500سجل أعلى متوسط لوزن 

 ، 36.14نسبية بلغت 

 - 1 12.08و  0.03للتراكيز%  0، 3و 5هـ لتر 

 معاملة المقارنة أقل متوسط للصفة بلغ  بالتتابع، فيما أعطت

غم. وقد يعزى سبب التفوق إلى دور هذه المادة في   76.14

 % تزهير   75من الزرعة إلى  األيامتقليل عدد 

مما يزيد من فترة النمو التكاثري من أجل نقل   3جدول 

 المواد المصنعة في األوراق إلى المصب. وهذه النتائج

 تتماشى مع نتائج 



(في   humiforteالمحفز الحيوي ( تراكيزتأثير ت  7جدول 

 حبة (  500متوسط وزن 

أن األصناف اختلفت معنويا في هذه   8تبين نتائج الجدول 

 الصفة وبتفوق معنوي للصنف رابع بلغ 

حبة بالرأس عن الصنفين إنقاذ وجيزة  1367.25و 207.5

 بالتتابع. وقد يعزى سبب االختالف المعنوي   113

إلى اختالف تركيبها الوراثي. كما أن تفوق الصنف رابح في 

 عدد الحبوب بالراس إلى تفوقه في المساحة الورقية 

وهذا ساهم بشكل فعال في زيادة تجهيز مواقع  5 جدول

 النشوء الجديدة )األزهار والبذور( بمتطلبات النمو فيزداد 

هذه   األخصاب في البذور وبالتالي يزداد عدد البذور. اتفقت

 النتيجة مع ما توصل إليه باحثون آخرون بأن  



اختالف األصناف تؤدي إلى زيادة في عدد الحبوب بالرأس 

 (. الذين أشاروا إلى اختالف األصناف  15و1)

 في صفة عدد الحبوب بالرأس. 

حيث  8أثر المحفز الحيوي معنويا في هذه الصفة جدول 

 لتره ا أعلى متوسط  7أعطى التركيز 

حبة رأس ا ولم يختلف معنويا عن   2993.66للصفة بلغ 

 لتره ا الذي سجلت نباتاته متوسط بلغ   5التركيز 

حبة رأس ا في حين كان االختالف معنويا عن   2921.33

 نة  لترها التي لتره ا ومعاملة المقار 3التركيز 

 

حبة   2552و 2782سجلت أدنى عدد للحبوب بالرأس بلغ 

 رأس أ بالتتابع. وقد يعود السبب في تفوق التركيز 

لتر في زيادة عدد الحبوب وجاء انعكاسا لتأثير هذه المواد  

 في المحفز الحيوي لزيادة المساحة الورقية  

اء  وبق 6ومحتوى األوراق من الكلوروفيل جدول  5جدول 

 المساحة الورقية فعالة نتيجة تراكم العناصر المعدنية 

فيها وبالتالي تجهز الحبوب الناشئة بمتطلباتها من الغذاء 

 المصنع الذي يسهم في ديمومتها وامتالئها فضال عن  

 دور هذه المواد في زيادة نسبة الخصب في البذور. 



 

   

 

متوسط   أن الصنف إنقاذ قد تفوق بأعلى 9يتبين من الجدول 

 طن ها   6.99لحاصل الحبوب بلغ 

% عن الصنفين رابح  1.12.و7ونسبة زيادة معنوية مقدارها 

 بالتتابع، فيما سجل الصنف جيزة  113وجيزة 

طن ها. وقد يرجع سبب تفوق    5.87أقل حاصل حبوب بلغ    113

 الصنف إنقاذ إلى أن الصنف إنقاذ قد جاء 



  7حبة وعدد الحبوب بالرأس الجدول  5في المرتبة الثانية في وزن

 . وجاءت هذه النتيجة متماشية  8و

فقد  Humiforte(. أما بالنسبة لتأثير المحفز الحيوي 21نتائج ) 

 إن حاصل الحبوب قد  9تبين من الجدول 

ازداد معنويا مع زيادة تراكيز المحفز الحيوي المضاف رشا على 

 ف حتى وصل أعلى حاصل نباتات األصنا

طن ولم   7.21لتر ها والذي بلغ  7حبوب عند أعلى مستوى 

 لتر هافي   5يختلف معنويا مع التركيز 

 لتره .  3حين كان االختالف معنويا مع المستويين و

سجلت معاملة المقارنة  لتر ها أقل متوسط لحاصل الحبوب بلغ 

 طن ها، إن زيادة  5.51

ويات المحفز الحيوي جاء انعكاسا  حاصل الحبوب بزيادة مست 

 حبة وعدد  5(Åلتأثيره المعنوي في زيادة وزن )

. جاءت هذه النتيجة متماشية مع  8و  7الحبوب بالرأس الجدولين 

 (. أدى التداخل بين تراكيز المحفز  12نتائج ) 

الحيوي واألصناف إلى إحداث تأثير معنوي في حاصل الحبوب. إذ 

 ف بزيادة  ازداد حاصل الحبوب لألصنا

 

تراكيز المحفز الحيوي حتى أعطت نباتات الصنف إنقاذ عند  

   7.86لتره ا أعلى حاصل حبوب بلغ   7التركيز 

طن ها مقارنة بجميع المعامالت األخرى. فيما سجلت نباتات  

 عند معاملة المقارنة أقل  113الصنف جيزة

   .9طن  جدول  5 6متوسط لحاصل الحبوب بلغ  
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