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 .Zea mays Lتأثير البنزل ادنين والزنك في حاصل ونوعية الذرة الصفراء 

 

 صبيحة حسون كاظم                                      زينب حسن جبار

 الكلية التقنية / المسيب 

 

 :الخالصة 

بعض مؤشرات حاصل  نفذت تجربة عاملية حقلية لدراسة تأثير رش تراكيز مختلفة من البنزل ادنين والزنك في     

للموسمين  5018( الصنف التركيبي  .Zea mays Lونوعية الذرة الصفراء . زرع محصول الذرة الصفراء ) 

(  R.C.B.Dبأستخدام تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )  2013والربيعي  2012الخريفي 

و  100و   0خدم البنزل ادنين بأربعة مستويات رش هي تضمنت عاملي البنزل ادنين والزنك وبثالث مكررات . است

ملغم.لتر 200و  150
-1

.هـ znكغم 0.6و  0.4و  0.2و   0والزنك بأربعة مستويات رش هي  
-1

من سماد  

ZnSo4.7H2O  (23%Zn أظهرت النتائج تفوق مستوى البنزل ادنين . )ملغم.لتر150
-1

معنوياً في صفة عدد  

حبة ، حاصل الحبوب ، دليل الحصاد ، النسبة المئوية  100ب/عرنوص ، وزن الصفوف/عرنوص ، عدد الحبو

(  609.6،  567.6( صف/عرنوص ، )  16.70،  16.46للبروتين ، النسبة المئوية للزيت ، واعطى ) 

( طن.هـ 9.52،  8.54( غم ، )  26.50،  26.06حبة/عرنوص ، ) 
-1

  ( ،0.44  ، %0.47  ( ، ) %8.76  ، %

% ( للموسمين الخريفي والربيعي على التوالي . ادت اضافة الزنك الى زيادة  %6.84 ،  6.21، )  % ( 8.85

.هـznكغم  0.6معنوية في الصفات المدروسة وللموسمين ، ففي الموسم الخريفي تفوق المستوى 
-1

واعطى اعلى  

كغم.هـ 0.4صف/عرنوص ، في حين تفوق مستوى الزنك  16.12معدل لعدد الصفوف/ عرنوص بلغ 
-1

في صفة  

% ( على التوالي ، اما في الموسم الربيعي  6.22% ( و )  8.29النسبة المئوية للبروتين والـزيت واعطى معدل ) 

.هـznكغم  0.4فقد تفوق المستوى 
-1

 582.4في صفة عدد الحبوب/عرنوص ، النسبة المئوية للبروتين واعطى  

.هـznكغم  0.2 اعطت اإلضافة  % على التوالي ، في حين 8.57حبة/عرنوص ، 
-1

حبة ،  100اعلى معدل لوزن  

طن.هـ 8.95غم و  26.33حاصل الحبوب ، دليل الحصاد بلغ 
-1

 % على التوالي . 0.45،  

  

EFFECT OF BENZYL ADENINE AND ZINC IN YIELD AND QUALITY 

OF Zea mays L. 

Sabeeha Hasson Kadhim                        Zainab Hassan Jabar 

 

Abstract : 

       A field experiment has been carried out in autumn 2012 and spring season of 2013 to 

study ( Effect of benzyl adenine and zinc in yield and quality of Zea mays L. ) use 

synthetic variety 5018 . applied with RCBD , with  three replications . the treatment  

included 4 levels of  BA  ( 0 , 100 , 150 ,  200 ) mg.l
-1

  and  4 levels of Zn ( 0 , 0.2 , 0.4 , 

0.6 ) kg.ha
-1

  , The results showed the 150 mg.l
-1

 treatment gave the highest growth  

indicators particularly Number of  rows/ear , Number of  grains/ear , 100 grain  weight , 

grain yield  and  harvest  index , protein and oil and  gave ( 16.46 , 16.70 ) row / ear ,  ( 

567.6 , 609.6 )  grain / ear , ( 26.06 , 26.50 ) gm , ( 8.54 % , 9.52 % )   ton . ha
-1

 , ( 0.44% 

, 0.47 % ) , ( 8.76% , 8.85 % ) and ( 6.21% , 6.84% )  respectively for two season , add 

zinc led to a significant increase in traits for two season ,  in Autumn season excelled  0.6 

kg zn.ha
-1

 in number of rows/ear 16.12 row/ear , while given 0.4 kg zn.ha
-1

 excelled in 

 البحث مستل من اطروحة ماجستير للباحث الثاني 
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protein and oil 8.29% , 6.22% respectively , while excelled 0.4 kg zn.ha
-1

 in spring 

season  in traits Number of grains/ear and protein and gave 582.4 grain/ear, 8.57% 

respectively ,  while gave level 0.2 kg zn.ha
-1

 significant increase in 100 grain  weight , 

grain  yield  and harvest index as gave 26.33 gm , 8.95  ton.ha
-1

 ,  0.45 %  respectively .  

 

  : المقدمة

تعد الذرة الصفراء من محاصيل الحبوب المهمة في العراق والتي زرعت بمساحات واسعة ، وذلك ألهميتها       

االقتصادية واستخداماتها في مجاالت عـديدة ، تأتي بعـد الحنطة والرز من حيث المساحة واالنتـاج ، بلغـت المساحة 

طناً بمتوسط   384.500هكــتار وبإنتــاج كلي بلغ 155.100ايقــارب م  2005 – 2006المزروعة في العــراق لعام

كغم.هـ 2478.8غلة 
-1

( . ان تدني معدل اإلنتاج بوحدة المساحة يــدعونا للبحث عـن  2006) وزارة الـزراعة ،  

بواقـع اإلنتاج ، وقد جـميع الـوسائل الممكنة لزيادة الـحاصل من خالل استخدام األساليب الحديثة في الزراعة لألرتقاء 

اشارت عدة دراسات الى ان لمنظمات النمو دوراً مهماً في اكـثار النباتات وزيــادة الحاصل وتحسينه ، إذ ادخـلت 

العديد منهــا في عـمليات اإلنتاج ومن اهـم هذه المنظمات السايتوكاينينات والتي تعرف بأنها مركبات عضوية غير 

( . وان الـبنزل ادنين هـو احـد  Sakakibara  ،2006و النبات وتطـــوره ) غذائية تـؤثر في تنظيم نمـ

السايتوكاينينات الــذي يدخـل في تـنظيم عـمليـات الـنمو المخــتلفـة فـي النبـات لتحسين الحاصل ومكوناته للعـــديد من 

 50البنزل ادنين بتركيز  ( ان رش 2007وآخرون )  Amin( . بين  2003وآخـرون ،   El- Abagyالـمحاصيل )

ملغم.لتر 100 –
-1

على هجن الذرة البيضاء ادى الى حصول زيادة معنوية في عدد الفروع / رأس ، عدد الحبوب /  

رأس ، وزن الحبة ، حاصل الحبوب ، دليل الحصاد ، النسبة المئوية للبروتين والزيت مقارنة مع عدم الرش . كما 

ب ، حاصل الحبوب ، دليل الحصاد ، النسبة المئوية للبروتين عند معاملة الحنطة حصلت زيادة معنوية في وزن الحبو

ملغم.لتر 50بالسايتوكاينين وبتركيز 
-1

تشير العديد من الـدراسات ان رش الزنك عـلى  .(  2013) عبد الحسين ،  

( ان  2013خرين ) وآ Khalidوجد  .المجموع الخضري يؤدي الى زيادة كمية الـحاصل للعديــد من المحاصيل 

كغم زنك.هـ  0.18–0.12رش الذرة الصفراء بتركيز 
-1

اعطى اعلى معدل لعدد الصفوف/عرنوص ،  

 9.81حبة/عرنوص ، 717.3صف/عرنوص ،  16.67عددالحبوب/عرنوص ، النسبة المئوية للبروتين والزيت بلغ 

( أن الرش الورقي للزنك بتركيز  2013وآخرون ) Ghalejoghiاظهرت نتائــج  %  على التوالي . كما 4.4 % ، 

غم.لتر 2.5
-1

وآخرون )  Bashirاوضح  % . 4.3على الذرة الصفراء ادى الى زيادة معنوية في دليل الحصاد بنسبة  

.لترznملغم 300( ان رش  2012
-1

على محصول الذرة الصفراء ادى الى زيادة معنوية في عدد الحبوب/عرنوص ، 

% وعلى التوالي . ولقلة األبحـاث فـي مجـال استــخدام منظمات النمو  20% ، 11حاصل الحبوب بلغت بحدود 

النباتية ) وخصوصاُ السايتوكاينينات ( فـي العراق للتأثير في صفات الحاصل والنوعية لمحاصيل الحبوب بشكل عـام 

للبنزل ادنين والزنك في  ومحصول الــذرة الصفراء بشكل خاص ، وكـذلك لمعرفة الـعالقة بين التراكيز المختلفة

 حاصل ونوعية الذرة الصفراء اجري هذا البحث . 

 

 :المواد وطرائق العمل 

نفـذت الـدراسة في احـد الحقول األهلية التابعـة ألحـد المزراعين في قضاء الصويـرة / محافظة واسـط للموسمين       

 Zeaن والزنك في حاصل ونوعية الـذرة الـصفراء لمعرفة ) تأثـير البنزل ادني 2013و الربيعي  2012الخريفي 

mays L.  طبقت تجربة عاملية بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة )  5018( . استعمـل الصنف الـتركيبي .RCBD 

 BAرش أربعة تراكيز من البنزل ادنين  :( وبثالثة مكررات ، تضمـنت التجربة التوافيق بين عاملين ، العامل األول 

( ملغم.لتر 200،  150،  100،  0هي ) 
-1

، العامل الثاني : رش أربعة تراكيز من الزنك بهيئة كبريتات الزنك  

( كغم زنك.هـ 0.6،  0.4،  0.2،  0% زنك ( هي )  23المائية ) 
-1

. حللت تربة الحقل قبل الزراعة لكل موسـم 

( . حرثت أرض  1ئية والكيميائية ) جدول ( سم لدراسة بعـض الصفات الفيزيا 30 – 0وأخذت العيــنات بعمق ) 

مروز  3التجربـة حراثتين متعـامـدتين ، ثم نعمت وسويت ثم قسمت الى مـروز ، وتــحتوي كــل وحـدة تجريبية على 

سم. زرعت بذور الصنف يــدوياً بمـعدل ثالث بــذور في  25سم وبين جورة واخرى  75المسافة بين مرز واخر 
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كغم.هـ 300ماد بمـعدل الجورة ، اضيف الس
-1

( ، اضيف نصـف الكمــية عند الزراعة  N% 46على شكل يوريـا )  

كغم.هـ 200( بمــعدل  P2O5% 46وجميع سمــاد السوبــر الـفوسفات الــثالثي ) 
-1 

دفعـــة واحـدة قبـل الزراعـة 

سم ، اجريت عملية الخف في  40 والنصف االخر من سماد الـنتروجين اضيف عــنـــد وصول النبـات الى ارتفاع

كغم.هـ 6% مادة فعالة ( وبمـــقدار 10اوراق واستعمل مــبيد الديازنون المحبب )  4 – 3مرحلة 
-1

للوقاية من حشـرة  

 1( . حضـــرت تراكيـز البنزل ادنين بإذابة بلورات الـــبنزل ادنين  2006حفـار ســاق الــذرة ) وزارة الزراعة ، 

لتــر بواسطة الماء المقطر  1واكمل الـحجم الى  1Nيـــة مناسبة مـن حامــض الهيدروكلوريك عيارية غــم فـي كم

( ملغم. لتر 200و 150و 100" ، ولتحضير التراكيز )  stockلعمل مـحلول االساس " 
-1

مل من  100اخـذ  

ملغم.لتر 100 مل بواسطـة الماء المقطر للحصول على تركيز 1000المحلول االساس واكمل الى 
-1

، وبالطريقة  

ملغم.لتر 200و  150نفسهـا تـم تــحضير التراكيـز 
-1

 287، استعملت كبريتات الزنك المائية ذات الوزن الجزيئي  

% زنك ( كمصدر للزنك ، و تمـت إذابــــة الــوزن المحدد من العنصر في كمية من الماء  23والحاويـة على ) 

( ، وفي الصباح الباكـر استعـملت  2005ملــة المــاء الــى التركـيز المطــلوب ) عباس ، والرج حتى الذوبان ثـم تك

لتر ،  2لتر ثم رشت الـتراكيز بإستـعمال مرشة سعة  100مل لكل  15مــادة ناشـرة مـن محلـول التنظيف " زاهي" 

بدايـة مرحلـة التزهــــير اما اضافة الزنك  الرشة االولى كانت بعـد اسبوعين مــن اإلنبـات والرشة الثانية كانـت مع

ايـام من رش البنزل ادنين فـي مرحلتي االضافة . ومن اهم المؤشرات التي درست هي عدد  3فكانت بـعد 

حبة ) غم ( ، حاصل الحبوب الكلي طن.هـ 100الصفوف/عرنوص ، عدد الحبوب/عرنوص ، وزن 
-1

، دليل  

 ين ، النسبة المئوية للزيت . الحصاد % ، النسبة المئوية للبروت

 

 . بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل 1جدول 

 

 

 المـــــوســــم

 

PH 

 

EC 

Ds.m
-

1 

التوزيع الحجمي لدقائق 

 التربة

g.kg
-1 

 

mg/kgالكمية الجاهزة 
-

1 

 المادة

 العضوية

O.M 

% 

 

 نسجة  

 التربة  

 الرمل

sand 

 الطين

clay 

 الغرين

silt 

N     P    K    

 الخريفــي 

2012  

 طينية  0.92 141.2 10.1 21.0 563.3 377.2  59.5  11.8 7.7

 غرينية 

 الربيـعي 

2013  

 طينية  0.91 164.2 11.5 18.2 573.3 364.5 62.2 .9.2 7.5

 غرينية

 

 :النتائج والمناقشة 

 ــــ الحاصل وبعض مكوناته 1

  : ـــ عدد الصفوف/عرنوص1ـــ1

. وجـود تأثير معنوي لمعامالت البنزل ادنين في هذه الصفة ، إذ تفـوقت المعاملة 2يتضح من نتائج الجدول      

ملغم.لتر150
- 1

( 16.70و  16.46ولمـوسمي الزراعـة واعـطت اعـلى متوسـط لـعــدد الـصفـوف/عـرنــوص )

 نةاقل متوسـط لهـذه الصفة )صــف/عـرنوص للموسمين على الـتوالي ، في حين اعطت معاملة المقار

(  2007وآخـرون ،   Amin( صف/عرنوص لكال الـموسمين ، وهـــذا يتفـق مع ماتوصل اليه )  14.90و14.61

والذين اشاروا الى دور البنزل ادنين في انقسام الخاليا وتوسعها مما ادى الى زيادة المساحة الورقية ومحتوى األوراق 

زيادة كفـاءة النبات فــي تصنيع المواد الغذائية والذي انعكس ايجاباً فـي هذه الصفـة .  من الكلــوروفيل ، ومن ثـم

.هـznكغم  0.6لوحظ وجود تأثيـر معنوي لمعامالت الرش بالزنك للـموسم الخريفي فقط ، إذ اعـطت الـمعاملة 
-1

 

لمقارنة اقـل متوسط لعــدد صف/عـرنوص ، في حين اعــطت معـاملة ا 16.12اعلى متوسـط لهــذه الصفة بلغ 

صــف/عرنوص ، ويعـزى ذلك الى دور الـزنك في زيادة المنشئــآت الزهرية  14.96الصفوف/عـرنوص بلغ 

اإلبـتدائية للعرنوص الرئيس في النبـات ، مما يـؤدي الى زيادة في عــدد الصفوف للعرنوص لكـونه برعــماً زهرياً 
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( وهـذا يتفـق مع ماتوصل اليه ) عبـود  Oaks  ،1994اء تكشفه ونمـوه ) يحتاج الى هـــذا العنصر في أثــن

( والذين اشاروا الى دور الزنك في زيـادة عــدد الصـفوف / عـرنـوص .  2013و عـيسى ،  2011وآخــرون ، 

لوحظ ان هنــــاك تأثير معـنوي للتداخل بين معــامالت الرش بالبنزل ادنين والزنك في صفة عـدد 

ملغم.لتر150ـصفوف/عـرنوص للموسم الخريفي فقـط ، إذ اعــطت معاملة الرش ال
-1

كغم  0.2من البنزل ادنين و 

زنك.هـ
-1

 صف/عرنوص .  17.00اعــلى متوسط لهـذه الصفـة بلغ 
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موسم  

 الزراعة 

 

 لــــزنــكتراكيز     ا

Zn 

 ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

   

 

 

 المتوسط   

 الحسابــي  

0    
  

100 

ملغم.لتر
-1

 

ملغم.لتر 150
-

1
 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 

 الخريفي 

2012   

        0   14.33 14.55 15.33 15.66 14.96 

.هـZnكغم0.2 
-1

 14.11 15.92 17.00 16.10 15.78 

.هـZnكغم 0.4
-1

 14.66 16.58 16.89 15.93 16.01 

هـZnكغم 0.6
-1 

15.36 16.83 16.61 15.69 16.12 

  15.85 16.46 15.97 14.61 الـحسابي المتوسط

 BA×Zn=0.72  Zn=0.36   BA=0.36 L.S.D  (0.05) 

 

 الموسم 

 

 الربيعي 

2013   

      0          14.69 16.58 16.08 16.07 15.85 

.هـZnكغم0.2 
-1 

14.55 16.58   17.22 16.29 16.16 

.هـZnكغم0.4 
-1

 15.02 16.36 17.03 15.92 16.08 

.هـZnكغم0.6 
-1

 15.33 16.36 16.47 15.77 15.98   

  16.01 16.70 16.47 14.90 الـحسابي المتوسط

 BA×Zn=N.S  Zn= N.S  BA=0.44 L.S.D (0.05) 

 

 حبوب/عرنوص : ــــ عدد ال2ــــ1

ان معامالت البنزل ادنين كان لها تأثير معنوي في هـــذه الصفــة ولكال الموسمين ، إذ  . 3يتضح من الجدول       

ملغم.لتر150تفوقت نباتات المعاملة ) 
- 1

( على نباتات المعامـالت األخرى بإعطاء اعلى عــدد حبوب / عـرنوص بلغ 

/ عــرنوص للموسمين الخريفي والربيعي على التوالي ، بينما بلغ اقل متوسط  حبة 609.6حبة / عـرنوص و  567.6

حبة / عـرنوص للــموسمين على الـتـوالي  535و 480.6للصفة في نباتات معاملة المقارنة إذ اعــطت متوسـطاً بلـغ 

الـبنزل ادنين فــي تـحسين  ( والـــذين اشاروا الـى دور 2007وآخرون ،  Amin، وهــذا يتفــق مع ماتوصـل اليه ) 

النمو الخضري مــما ينعكس ايجاباً على حاصل النبات مـن الحبوب . لـوحظ وجود تأثير معنوي لمعامالت الرش 

.هـznكغم   0.4بالزنك للموسـم الربيعي فــقـط ، إذ تفوقت المعاملة 
-1

( على باقي المعـامالت وأعـطت اعلى متوسـط  

حبة / عرنوص . وهـذا يتفـق  559.6في حين اعطت معاملة المقارنة اقل متوسط بلغ  حبة/عـرنوص ، 582.4بلغ 

( والذين اشاروا الى ان رش الزنك خـالل فترة التزهـير يقلل التنافس بيـن المنشئآت  2010مع ) عـلي وشرقي ، 

. اما التداخل فنالحظ من  الزهرية على الزنك ، مما زاد من عـدد األزهار الملقحة ومن ثم زيادة في عـدد الحبوب

بيانات الجدول عـدم وجود تأثــير معنـوي بــين معامالت البنزل ادنين والزنك لكال الموسمين الخريفي والربيعي في 

 صفة عدد الحبوب / عـرنوص . 
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موسم  

 الزراعة 

 

 اكيز     الــــزنــكتر

Zn 

 ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

   

 

 

 المتوسط   

 الحسابــي  

ملغم.لتر 100      0
-

1
 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 

 الخريفي 

2012   

         0  474.0 518.7 552.3 506.3 512.8 

.هـZnكغم0.2
-1

 495.7 542.0 531.7 515.3 521.1 

.هـZnكغم0.4
-1

 490.3 588.0 594.7 510.0 545.7 

.هـZnكغم0.6
-1

 462.3 551.3 591.7 535.3 535.1 

  516.8 567.6 550.0 480.6 المتوسط  الـحسابي                    

 BA×Zn=N.S  Zn=N.S    BA=37.1 L.S.D (0.05) 

 

 الموسم 

 

 الربيعي 

 

2013   

0       525.0 567.5 601.0 545.0 559.6 

.هـZnكغم0.2
-1

 546.8 627.7 609.0 531.7 578.7 

.هـZnكغم0.4
-1

 548.2 629.0 620.5 532.0 582.4 

.هـZnكغم0.6
-1

 520.0 606.0 607.8 543.7 569.3 

  538.1 609.6 607.5 535.0 المتوسط  الـحسابي        

 BA×Zn=N.S  Zn=16.9  BA=16.9 L.S.D (0.05) 

 

 حبة ) غم ( :  100ــــ وزن 3ـــ1

الى وجود فـروقات معنوية بيـن معامالت البنزل ادنين ولكال الموسمين ، إذ  .  4اشارت النتائج في الجـدول      

ملغم.لتر  150تفوقت الـمعاملة
-1

غــم للــموسمين   26.50غـم و  26.06و اعـطت اعلى متوسط لهذه الصفـة بلغ  

ملغم.لتر 200عـي على التوالي ، فـي حــين سجــلت معاملة المقـــارنة للموسم الخريفي والمعاملة الخريفي والربي
-1

 

 Amin( غـم على التوالي ، تتفـق هـذه النتيجة مع نتائـج  24.44 ( غـم و ) 23.62للموسم الربيعي اقل المعدالت ) 

زيادة وزن الحبة عــند المعاملة بالبنزل ادنين ،  ( والذين اشاروا الى  2013و عـبد الحسين )  2007 )وآخرين )

وعــزوا ذلك الى كفـاءة البنزل ادنين في إنقسام الخاليا وتوسعـها مما ادى الى زيـادة مساحة األوراق ومحتوى 

عـــكس الكلوروفيل فيهـــا ومـــن ثم زيادة كفاءة النبات في تصنيع المواد الغذائيـة وتسريع نـقلها الـى المصب مما إن

على زيــادة وزن الحبوب . اما بالنسبة لمعامالت الرش بالزنك فلم تكن هناك فروقات معنوية للموسم الخريفي ، 

.هـ Znكغم0.2وظهرت الفروقات المعنوية للـموســم الـربيعي فقـط ، إذ اعـطــت المعاملـة ) 
-1

( اعـلى معــدل لوزن 

غم ، تتفق هذه النتيجـة مع نتائج   23.85 )معاملــة المقارنة اقل معدل ) غـم ، بينمــا اعــطت   26.33حبة بلغ  100

( والــذين اشاروا الى دور الزنك في رفع كـفاءة عـمليتي التنفس  2010و عــبد الحميد ،  2010 ) عـلي وشرقي ، 

املة بالزنـك والتي تزيد من تراكم والبناء الـضوئــي للنبات نتيجة التأثـير االيجابي في زيادة المساحة الورقية عند المع

الـمواد المصنعة لعملية التركيب الـضوئي مما يزيـد من وزن الحبوب و إمتالئها بشكـل جيد و إنخفاض نسبة الحبوب 

رة . اما الــتداخل بين معامالت البنزل ادنين والزنـك فـقد كانت هناك فروقات معنوية بين الـمعامالت للـموسم الضام

ملغم.لتر  200الربيعي فقـط ، إذ تفـوقــت معاملة الرش )
-1

.هـZnكغم0.2و 
-1

 100( بإعطاء اعـلى متوسـط لوزن  

 غم   27.44حبة بلغ  
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 ( حبة/غم 100ن والزنك والتداخل بينهما في وزن ) تأثير البنزل ادني .  4جدول

 

موسم 

 الزراعة 

 تراكيز     الــــزنــك  

 Zn     

 المتوسط     ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

 100 0 الحسابــي  

ملغم.لتر
-1

 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 

 الخريفي 

 

2012   

      0    23.91 23.23 25.85 23.53 24.13 

.هـZnكغم 0.2
-1

 24.25 24.82 26.10 26.60 25.44 

.هـZnكغم 0.4
-1

 23.71 25.44 26.44 24.28 24.96 

.هـZnكغم0.6 
-1

 22.60 24.54 25.83 22.92 23.97 

  24.33 26.06 24.51 23.62 المتوسط  الـحسابي                   

 BA×Zn=N.S  Zn=N.S     BA=1.21 L.S.D (0.05) 

 

 الموسم 

 

 الربيعي 

 

2013   

0       24.18 23.20 25.55 22.49 23.85 

.هـZnكغم0.2 
-1

 26.12 25.10 26.68 27.44 26.33 

.هـZnكغم0.4 
-1

 23.95 26.05 26.92 25.26 25.54 

.هـZnكغم0.6 
-1

 23.67 26.17 26.87 22.59 24.82 

  24.44 26.50 25.13 24.48  المتوسط  الـحسابي       

 BA×Zn=2.16  Zn= 1.08  BA=1.08 L.S.D (0.05) 

 

ـــ حاصل الحبوب طن.هـ4ـــ1
-1

  : 

. وجـــود تأثــيـر مــعنوي  لمعامالت البنزل ادنين ولكال الموسمـين ، إذ اعطت  5يــوضح الجدول        

ملغم.لتر  150المـعاملة
-1

طـن.هـ 8.54بلغ اعلى مــتوسط لــهذه الصفة  
-1

طن.هـ 9.52و  
-1

للموسمين الخريفي  

طـــن.هـ 6.72والـربيعي على الـتـوالي ، في حين اعطت معاملة المقارنة اقل متوســط لهذه الصفــة بلغ 
-1

  7.69و 

طـن.هـ
-1

(  2013 ( و ) محمـد ، 2013لكال الموسمين عــلى الــتوالي ، وهــذا يتفق مع ما وجــده ) عـبد الحسين ،  

واللـذان اشارا الى دور السايتوكـاينين في تحفــيز نقل المغذيات المعدنية والمواد الغذائيـة المصنعة مــن األنسجـة 

القديمة الى األنسجة الحديثـة والذي انعــكس على زيـادة عـــدد الحبوب ووزن الـحبة ممــا ادى ذلــك الــى زيادة 

زنــك تأثيراً معنوياً في معدالت هــذه الصفــة وللموسم الربيعي فــقــــط إذ اعطت حاصل الحبوب . اثرت معامالت ال

.هـ Znكغم 0.2المعاملة
-1

طن.هـ 8.95اعلى متـوسط لهذه الصفة بلغ  
-1

، فــي حيــن اعـطت معاملة الـمقارنة اقل  

طن.هـ 7.85متوســـط لهذه الصفة بلـغ 
-1

في رفع كـفاءة عملية الــــتمثيل ، ويعزى الــسبب الى تأثيــر الزنك  

الـضــوئي وسرعة إنتقال نواتج التمثيل الضوئي داخل النبـات والتي ادت الى زيادة مكـونات الحـاصل والذي انعكس 

 ( . 2013وآخرون ،  Khalidو  2011بزيادة حاصل الحبوب وهـذا يتفـق مع ) عبود وآخرون ، 

 

 ــ دليل الحصاد % :5ـــ1

وجـود فـروقـات معنوية بيــن معامالت البنزل ادنين لموسمي الزراعـة إذ اعـطت المعاملة  . 6لجـدول يوضح ا      

ملغم.لتر 150
-1

% لكال الموسمين على التوالي ، بينما اعـطت  0.47% و  0.44اعلى متوسط لهـذه الصفة بلغ 

مين الخريفي والربيعي على الــتوالي % للمـوس0.40و  0.36%معاملة المقارنة اقـل متوسط لدليل الحصاد  بلغ 

( والذين اشاروا الى ان نسبة  2013و عبـد الحسين ،  2007وآخرون ،  Aminوهــذا يتفـق مع ماتوصل اليه ) 

التحويل الغذائي من مصادر تصنيع الـــمادة الغذائيــة الى المصبات كانـت اعلى من نسبـة التحويل الغذائي الى 

أثير البنزل ادنين ، مما ادى الى زيادة دليل الحصاد . لوحظ وجود تأثير معنوي لمعامـالت المصبـات االخـرى بت

.هـZnكغم0.2الرش بالزنك وللـموسم الربيعي فقـط ، إذ اعـــطت المعاملة 
- 1

 0.45اعلى مــتوسـط لدليل الحصاد بلغ  
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% وهـذا يتفق مع ماتوصل اليه ) فيـاض   0.40% ، فـي حين اعـطت معاملة المقارنة اقل متوسط لهذه الصفـة بلغ 

 ( . 2011والحديثي ، 
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-1

 

 

موسم 

 الزراعة 

 تراكيز     الــــزنــك  

 Zn     

 المتوسط    ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

 100 0 الحسابــي  

ملغم.لتر
-1

 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 

 فيالخري 

2012   

        0  6.91 6.99 8.15 7.11 7.29 

.هـZnكغم0.2
-1

 6.85 8.36 7.88 8.00 7.77 

.هـZnكغم0.4
-1
  6.76 8.13 9.40 7.34 7.90 

.هـZnكغم0.6
-1

 6.38 7.84 8.74 7.33 7.57 

  7.44 8.54 7.83 6.72               المتوسط الـحسابي       

 BA×Zn=N.S  Zn=N.S    BA=0.63  L.S.D (0.05) 

 الموسم

 الربيعي

2013   

0         7.27 7.87 9.09 7.19 7.85 

.هZnكغم0.2
-1

 8.28 9.36    9.40 8.77 8.95 

.هZnكغم0.4
-1

 7.66 9.72 10.04 7.93 8.84 

.هZnكغم0.6
-1

 7.54 9.76 9.55 7.22    8.51    

  7.78 9.52 9.17 7.69 المتوسط الـحسابي        

 BA×Zn=N.S  Zn=0.58  BA=0.58 L.S.D (0.05) 

 

 تأثير البنزل ادنين والزنك والتداخل بينهما في دليل الحصاد % .  6جدول

 

 

 موسم الزراعة  

 تراكيز     الــــزنــك

Zn 

  ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

 المتوسط   

 الحسابــي  

0 100 

ملغم.لتر
-1

 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 الخريفي 

2012   

        0  0.37 0.37 0.42 0.37 0.38 

.هـZnكغم0.2 
-1

 0.37 0.44 0.40 0.41 0.40 

.هـZnكغم0.4
-1

 0.36 0.43 0.49 0.38 0.41 

.هـZnكغم0.6
-1

 0.34 0.41 0.45 0.38 0.39 

  0.38 0.44 0.41 0.36 المتوسط الـحسابي                     

 BA×Zn=N.S  Zn= N.S    BA=0.03  L.S.D (0.05) 

 

 الموسم 

 الربيعي 

 

2013   

0        0.38 0.40 0.46 0.36 0.40 

.هـZnكغم0.2
-1
  0.43 0.48 0.47 0.43 0.45 

.هـZnكغم0.4
-1

 0.39 0.49 0.50 0.40 0.44 

.هـZnكغم0.6
-1

 0.39 0.49 0.47 0.36 0.43 

  0.39 0.47 0.46 0.40 المتوسط الـحسابي         

 BA×Zn=N.S  Zn= 0.03  BA=0.03 L.S.D (0.05) 

 

 ــ الصفات النوعية 2

 ـــ النسبة المئوية للبروتين في الحبوب % :1ــ2

  150امالت البنزل ادنين في هذه الصفة ، إذ تفوقت المعاملةوجود تأثير معنوي لمع .  7تبين نتائج الجدول     

ملغم.لتر
-1

% لـكال الموسمين عـلى التوالي ، في حـين   8.85% و 8.76واعـطت اعلى متوســط لهذه الصفة بلــغ  

ما % للموسمين الخريفي والربيعي عـلى التوالي ، ورب 7.64% و 7.38اعطـت معاملة المقارنة اقل متوسـط بــلغ 
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يعود الســبب في ذلك الى دور السايتوكاينين فـي بناء البالستيدات الخضراء وتنشيـط اإلنزيمات المسؤولة عن عملية 

البناء الضوئي وبذلك يؤخر الشيخوخة ، إذ ان زيادة الـبروتين تعـود الى زيادة بنائه وقلة هدمه ، وهذا يعود الـى حالة 

( وهـذا يتفــق مع مـاوجده )  Jain  ،2008ومن ثم بناء البروتين )  RNAفي بناء التنظيم التي يحدثها السايتوكاينين 

Mohammed  ،2012  كغم 0.4(  . اما بالـنسبة لمعامــالت الرش بالزنك فقـد تفوقت المعاملةZn  هـ.
-1

واعـطت  

عاملة المقارنة اقــل % لموسمـي الزراعة على التــوالي ، في حين اعـــطت م 8.57% و 8.29اعـلى متـوسط بلغ 

%  للموسمين الخريفي والربيعي على التـوالي  7.75 % و 7.69متوسـط للنسبة الـمئوية للبروتين في الحبوب بلغ 

( . اما الـتداخل فنالحظ من بيانات الجدول عـدم  2013وآخــرون ،  Khalidواتفقت هـذه النتــائج مع ماتوصل اليه ) 

 الت بيـن البنزل ادنين والزنك لكال الموسمين في النسبة المئوية للبروتين في الحبوب . وجـود تأثير معـنوي للمعام
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موسم 

 الزراعة 

تراكيز           

 الــــزنــك

Zn 

  ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

 المتوسط   

 الحسابــي  
0 100 

ملغم.لتر
-1

 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 الخريفي 

2012   

        0  7.23 7.70 7.87 7.97 7.69 

.هـZnكغم0.2
-1

 7.47 8.11 8.58 8.08 8.06 

.هـZnكغم0.4
-1

 7.40 8.30 9.32 8.15 8.29 

.هـZnكغم0.6
-1

 7.44 7.90 9.26 8.02 8.15 

المتوسط  

 الـحسابي                  

7.38 8.00 8.76 8.05  

 BA×Zn=N.S  Zn= 0.40 

  

 BA=0.40 

  

L.S.D (0.05) 

 

 الموسم 

 الربيعي 

2013   

0       7.24 7.53 7.90 8.31 7.75 

.هـZnكغم0.2
-1

 7.57 8.44 9.04 8.72 8.44 

.هـZnكغم0.4
-1

 7.84 8.71 9.34 8.40 8.57 

.هـZnكغم0.6
-1

 7.92 9.01 9.13 7.49 8.39 

  8.23 8.85 8.42 7.64 المتوسطالـحسابي       

 BA×Zn=N.S  Zn= 0.40  BA=0.47 L.S.D (0.05) 

 

 ــ  النسبة المئوية للزيت في الحبوب % : 2ـــ2

ـذه الصفة ، إذ تفـوقـت . وجود تأثير معـنـوي لمعامالت البنزل ادنين في ه 8اتضح من نتائج الجدول      

ملغم.لتر  150المعاملـة
-1

%  6.29ولمـوسمي الزراعـة واعطت اعلى متوسـط لنسبة الـزيت في الـحبوب بلـغ  

% و   5.79% للموسم الخريفي والربيعي على الـتوالي ، بينما اعطت المعاملة اقل متوسط لهــذه الصفة بلغ   6.84و

( . لوحظ وجود تأثير  2007وآخرون ،  Aminذا يتفـق مع ماتوصل إليه ) % للمـوسمين بالتتابع ، وهـ 5.86

.هـZnكغم 0.4معنوي لمعامالت الرش بالـزنك ولـكال الموسمين ، ففـي الـموسم الخريفـي اعـطت المعاملة
-1

اعــلى  

.هـZnكغم 0.2% ، فـي الموسم الربيعي اعـطت المعاملة 6.22متوسط بلغ 
- 1

لمئويــة للزيت اعلى متوسط للنسبة ا 

%  5.93% و  5.97% ، في حيـــن اعـطت مــعاملة المقارنة اقـــل معدل لهــذه الصفة بلغ  6.49في الحبوب بلـغ 

ولكـال الموسمين علـى التوالي . و قد يعود السبب في ذلك الى العالقـة غــير المباشرة بين الزنك ونسبة الزيت من 

ئي و زيادة تمثـيل األحماض الدهنية مما يؤدي الى زيادة النسبة المئوية للزيت في خـالل زيادة عمليــة البناء الضو

( . من بيانات الجدول نالحظ  2013وآخرون )  Khalid( و هــذا يتفق مع ماتوصل اليه  2007الحبوب  ) محسن ، 

الخريفي والــربيعي فــي صفــة عدم وجود تأثـير معـنوي للتداخل بين معامالت الـبنزل ادنين والزنـك لكال الموسمين 

 النسبة المئوية للزيت في الحبوب . 
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موسم  

 الزراعة 

 الــــزنــك تراكيز  

 Zn     

  ( BA (تراكيز البنزل ادنين                   

 المتوسط   

 الحسابــي  
0 100 

ملغم.لتر
-1

 

150 

ملغم.لتر
-1

 

200 

ملغم.لتر
-1

 

 

 الموسم  

 الخريفي 

2012   

0 5.55 6.30 6.01 6.01 5.97 

.هـZnكغم0.2
-1

 5.75 6.38 6.25 5.99 6.09 

.هـZnكغم0.4
-1

 5.92 6.41 6.63 5.91 6.22 

.هـZnكغم0.6
-1

 5.93 5.95 6.26 5.88 6.00 

  5.95 6.29 6.26 5.79 الـحسابي المتوسط

 BA×Zn=N.S  Zn= 0.18   BA=0.18 L.S.D (0.05) 

 

 الموسم 

 الربيعي 

2013   

0 5.64 6.11 5.88 6.08 5.93 

.هـZnكغم0.2
-1

 5.75 6.78 7.25 6.20 6.49 

.هـZnكغم0.4
-1

 5.97 6.36 7.44 5.77 6.38 

.هـZnكغم0.6
-1

 6.07 6.76 6.81 5.91 6.39 

  5.99 6.84 6.50 5.86 حسابيالـ المتوسط

 BA×Zn=N.S  Zn= 0.18   BA=0.36 L.S.D (0.05) 

 

  : المصادر

. تأثــير مســــــتوى وطريقــــة اضافـــــة الزنك فــــــــي نــــــــمو وحــــاصـــل  2005عباس ، رياض سلمان .

 اعة . جامعة بغداد .رسالة ماجستير . كلية الزر . .Triticum sppمــــن الحنطة  صنفين

. تأثيــر تراكيز مختلفة مـــن السايتوكاينين ومــعدالت الـــبذار فـي بـــعــض  2013عبد الحسين ، فالح كمال محمد .

. رسالة ماجستير . الكلية التقنية .Triticum aestivum  L صــفات الـــنمـو والحاصل لحنطة الــخبز ايراتوم  

 التقني .المسيب . هيئة التعليم 

( في النمو والغلة الحبية لصنفين من الذرة   zinc. تأثير طرائق إضافة التوتياء )  2010عبد الحميد ، عماد .

 . 27-43:  (2) 26الصفراء . مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية . 

استجابة  . 2011ــسن . عــــبود ، مهنــــد عبد الحسين و كـفاح عـبد الرضا الدوغجي و بهاء الـدين مـــحـمد حــ

والزنك . مجلة علـــوم ذي  للرش بتراكيز مختلفة من الحديد .Zea mays Lتراكيب وراثية من الــذرة الصفراء 

 . 96 - 110(: 1) 3قار . 

. تأثير التسميد الورقي بالزنك والحديد في نمو و حاصل  2010علي ، فـــوزي محسن و حنين شرتوح شرقي . 

مجلة االنبارللعلوم  .ومحتوى االوراق والبذور من الزنك والحديد .Sorghum bicolor  L الـذرة البيضاء

 . 139 – 151( : 4)8الزراعية . 

بابل . مجلة  . استجابــة ثالث اصناف من الذرة الصفراء إلضافة الزنك في محـــافظة 2013عيسى ، سعيد سلمان . 

 .  61 – 54(: 3) 1جامعة القادسية للعلوم الزراعية . 

تأثـير التسميد النيتروجيــني والرش بالزنك في  2011.فياض ، نايـف محمـــود و اكــرم عـبد اللطــيف الــحديثي .

 .   75 – 84:   3 ))  9. مجلة االنـبار للعلـــوم الزراعيـة .  .Zea mays Lنمـــووحاصل الذرة الصفراء 

عـناصر  لمستويات مختلفـــة مـــن .Zea mays Lة الــــصفراء . استجابة الـــذر 2007محسن ، كريم حنون . 

النتروجين والحديد والخارصين وتداخالتهم تحت ظروف الــمنطقة الجنوبية من العراق. اطروحة دكتـوراه . 

 كلية الزراعة . جامعة البصرة . 

ورقة العلم تحت االجهاد الرطوبي  . ارتبـــاط انتاجيــة ونوعية حنطة الخبز بصفات 2013محمد ، هنـــاء حسن . 

 .  219-206 (:2)44والكاينتين . مجلة العلوم الزراعية العراقية . 
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