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 (.Zea mays L) الصفزاء الذرة وحبوب سيالج وحاصل نمو صفاث في النباتيت الكثافت تأثيز
 

 

 نـدي الحسـاس مهـعب سـدهللا يونـم عبـسال
 العراق –/ كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل  المحاصيل الحقليةقسم 

E-mail: SSalimabdallaa@yahoo.com 
 

 الخالصت

  ( فذذ  مذذوقعين افول فذذ  ناحيذذة حميذذدات/ قريذذة ال لجذذة2102نفذذ ت رجربذذة حقليذذة فذذ  الموسذذم ال ريفذذ  )
 ثرذث ير  ذاكم شذرق الموصذل( لدراسذة  24كم غرب الموصل(، وال انية ف  ناحية بعشيقة/ قرية طوبزاوة ) 21)

ف  صفات نمو وحاصذل سذياو وحبذوب صذنفين مذن الذ رة  هالف نبات/ 511و 011و 211ووه   ك افات نبارية
بذذ اث  (R.C.B.D)نفذذ ت الرجربذذة برصذذميم القطاعذذات العشذذواةية الكاملذذة  .وسذذارة 011الصذذفراه همذذا بحذذوث

وسذارة فذ  معظذم  011 اظهرت النراةج عدم وجود ا رافات معنوية بين صذنف  الذ رة الصذفراه بحذوث مكررات

ت النمو وحاصل السياو والحبوب ف  مذوقع  الدراسذة بثسذر ناه دليذل المسذاحة الورقيذة ونسذبة ايوراق فذ  صفا
اعلذ  حاصذل سذياو  هالذف نبذات/ 511موقع طوبزاوة وعدد ايوراق ف  موقع  الدراسة اعطت الك افة النباريذة 

بذذوب فذذ  مذذوقع  الدراسذذة، ا ذذر اعلذذ  حاصذذل ح هالذذف نبذذات/ 211فذذ  مذذوقع  الدراسذذة واعطذذت الك افذذة النباريذذة 

الردا ل بين ايصناف والك افذات النباريذة معنويذا فذ  جميذع صذفات النمذو وحاصذل السذياو والحبذوب فذ  مذوقع  
الدراسذذة بثسذذر ناه نسذذبة ايوراق فذذ  موقذذع ال لجذذة واررفذذاا النبذذات وعذذدد ايوراق فذذ  مذذوقع  الدراسذذة. واعطذذت 

( وفذذ  هطذذن/4221) اعلذذ  حاصذذل سذذياو فذذ  موقذذع طذذوبزاوة 101والصذذنف بحذذوث  هالذذف نبذذات/ 511 الك افذذة
والصذذنف سذذارة علذذ  حاصذذل حبذذوب فذذ   هالذذف نبذذات/ 211( فيمذذا اعطذذت الك افذذة النباريذذة هطذذن/ 1122ال لجذذة )

 (. هطن/ 0223( وف  ال لجة)هطن/ 0203طوبزاوة )

 .دالة: السياو، ايصناف، الك افة النبارية، ال رة الصفراهالكلمات ال

 .503/2/2100 وقبوله،  04/00/2102 :رسلم البحثراريخ 

 المقذمت

( ورذثر  Poaceaeمن محاصذيل الحبذوب الرابعذة للعاةلذة النجيليذة ) L.) (Zea maysرعد ال رة الصفراه 
وه  من المحاصيل الر  لهذا  (،0440)اليونس،  العالم  الحنطة والرز من حيث المساحة واإلنراو بعد محصول 

مذذن اك ذذر مذذن غذذرس ا  رسذذرعمل فذذ  رغ يذذة اينسذذان والحيذذوان بثشذذكال مرعذذددة ولهذذا اسذذرعمايرها اي ذذر ، وهذذ  
، 2111 والرومذ  2112)الدوري، العاليذة مذن العلذف اف  ذر اإلنراجيذة و ات المحاصيل العلفيذة السذريعة النمذو

وا ذذرون،  Harris) ات افساسذذية لعاةذذق المجرذذرات والذذدواجنكمذذا رشذذكل حبوبهذذا محذذد المكونذذ (2113ويذذونس، 
يمكذن رفذع الكفذاهة ا  ل لك فإن الحاجة ملحة وقاةمة للزيادة العمودية فذ  اإلنرذاو  صوصذاي فذ  العذراق،  ،(2112

 زيعهذاالك افة النباريذة وطريقذة رو .العمليات الزراعية ومن ه ه العمليات اسر داماإلنراجية لها من  ال العديد من 
مكبر قذدر  إل الفرصة للحصول عل  مساحة ورقية مناسبة لرعر ها  الر  رريح ف  مقدمة العمليات الزراعية رثر 

( 0444) العبيذدي (،فقد حصل0443وجدوا وآ رون،  0441من الطاقة الشمسية لعملية البناه ال وة  )عيس ، 
( ان 2101) Kanuskanو Gozubenli، وبذين هملذف نبذات/121عنذد الك افذة النباريذة اعل  حاصل سياو عل  

ووجذد  -هملذف نبذات. 33و25الذ   11حاصل الحبوب لوحدة المساحة ازداد معنويا عند زيذادة الك افذة النباريذة مذن 
( ان فاس معنوي ردريج  ف  دليل المساحة الورقية بزيادة مسافات الزراعة ف  مذوقع  الموصذل 2102العبادي)

( 2100) عزيذذز وجذذدت والحاصذذل إ  قذذد ر رلذذف فذذ  ك يذذر مذذن صذذفات النمذذو صذذنافوالكلذذك، ممذذا مذذن ناحيذذة اف

حاصل الحبذوب معنويا ف   دانياا رافات معنوية بين الرراكيب الورا ية المسر دمة ف  دراسرها فقد رفوق الصنف 
ربيذع فذ  و 011سارة ولم ي رلف معنويا عن الرركيبين الورا يين بحذوث    الرركيب الوراف  وحدة المساحة عن 

ونظذذراي لقلذذة الدراسذذات المحليذذة فذذ  مجذذال رذذث ير الك افذذات النباريذذة فقذذد مجريذذت الدراسذذة الحاليذذة العذذروة ال ريفيذذة، 
 .وسارة 011صنف  ال رة الصفراه بحوث  ف  حاصل سياو وحبوبلمعرفة رث ير ك افات نبارية مرباينة 

 وطزائقه البحث مواد

فذ  الحقذول الرابعذة لناحيذة  وافول: هذفذ  مذوقعين، 2102ال ريفذ  نف ت الدراسة فذ  الموسذم الزراعذ  
فذ  ناحيذة بعشذيقة /  : هذو، والموقع ال ان غرينيهرربة طينية   ات الموصل( غربكم  21حميدات / قرية ال لجة )

فذ  كذل يذة حقل ةر ذمنت الدراسذة رجربذ .غرينيذهرربة مزيجيذة طينيذة   اتكم شرق الموصل( 24قرية طوبزاوة )
، هملذف نبذات/ 115و 110و 211وهذ :   اث ك افات نباريذةهو  :و اشرملت كل رجربة عل  عاملين: ايولموقع 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2102( 2( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (2)   2102 
 

306 

الك افذة المطلوبذة  السذطر الواحذد حسذب دا ذل بين نبذات وم ذر ورغييرها مرر( 1251بر بيت المسافة بين السطور )
 011الصذذنف الرركيبذذ  بحذذوث همذذا ايصذذناف و هذذو سذذم بذذين نبذذات وم ذذر( والعامذذل ال ذذان  124و324و0224)

المسذرنبط محليذا فذ  سذارة والصذنف  (0442المسرنبط محليا ف  الهيةة العامة للبحوث الزراعية ) ايف وبكراش، 
م لل ذذط 0 طذذوط بطذذول سذذرة الرجريبيذذة الواحذذدة علذذ   الهيةذذة العامذذة للبحذذوث الزراعية/بغذذداد واشذذرملت الوحذذدة

م. ورمذت الزراعذة فذ  124بذين كذل وحذدة رجريبيذة وم ذر  وم، 0الواحد،  م فصل كل مكذرر عذن اف ذر بمسذافة 
نف ت الرجربذة برصذميم  ، وسقيت الرجربة ف  كل موقع حسب حاجة المحصول بانرظام،04/2/2102الموقعين ف  

علذ  الوحذدات الرجريبيذة بصذورة المعذامات  ب ا ذة مكذررات، ووزعذت R.C.B.Dالقطاعات العشواةية الكاملذة 

اررفذاا النبذات )سذم(: رذم قياسذه مذن سذطح الرربذة حرذ  نهايذة  :صفات النمذو والحاصذل ايريذة عشواةية،  ودرست
حسذذب عذذدد افوراق الكلذذ  مذذن مول ورقذذة   ذذراه عذذن سذذطح الرربذذة )عذذادة وعذذدد افوراق/ نبذذات  .معلذذ  ورقذذة

 طذول م2رم حش ا   :)طن/هـ( السياوحاصل دليل المساحة الورقية و.(0441جافة( إل  ورقة العلم )الساهوك ، 

مباشذرة فذ  السذياو قذدر حاصذل  و بعد الحشمرر من بداية ال ط ونهايره نصف بعد ررك  من ال طين الوسطيين
%(. وعند الن ج رم حساب عدد العرانيص/نبات ويم ل معدل عدد العذرانيص لعشذرة 12) وكانت الرطوبة الحقل

الحبذذوب لعشذذرة عرانيص/وحذذدة رجربيذذه نبارذذات/ وحذذدة رجربيذذه وعذذدد الحبوب/عرنذذوص وحسذذب كمعذذدل لعذذدد 
( ورذذم حسذذابه مذذن رفذذريط نبارذذات ال طذذين الوسذذطين البذذاقين ولجميذذع هوحاصذذل الحبذذوب فذذ  وحذذدة المسذذاحة )طذذن/

رم إجراه رحليل البيانات للصفات المدروسذة (.و0441رطوبة )الساهوك ،  0424، وعل اساس ةالوحدات الرجريبي
و لذف هللا بصذورة منفذردة لكذل موقذع حسذب مذا  كذره الذراوي  RCBDوفق رصميم القطاعات العشواةية الكاملة 

 المعامات لكل مصدر من مصادر الربذاين(، واسر دم ا ربار دنكن المرعدد المد  للمقارنة بين مروسطات 0431)
 .الرحليل اإلحصاة  ( للمساعدة ف  إجراهSAS)حاسوب كما رم اسر دام برنامج ال

 والمناقشت النتائح

 011( عدم وجود ا رافات معنوية بين صنف  ال رة الصذفراه بحذوث 0) جدولالرشير البيانات ف   :االصناف -1

وسذذارة فذذ  معظذذم صذذفات النمذذو وحاصذذل السذذياو فذذ  مذذوقع  الدراسذذة، بثسذذر ناه دليذذل المسذذاحة الورقيذذة ونسذذبة 
ففذذ  موقذذع طذذوبزاوة رفذذوق الصذذنف بحذذوث . ايوراق فذذ  موقذذع طذذوبزاوة وعذذدد ايوراق فذذ  مذذوقع  الدراسذذة

معنويذذا بعذذدد ايوراق ودليذذل المسذذاحة الورقيذذة ونسذذبة ايوراق عذذن الصذذنف سذذارة وفذذ  موقذذع ال لجذذة رفذذوق 011
 بعدد ايوراق فقط عن الصنف سارة.  011الصنف بحوث 

ال  رث ر معظم صفات النمذو وحاصذل السذياو  (2) الواردة ف  الجدول ترو ح البيانا تأثير الكثافات النباتية -2

والحبوب معنويا بالك افات النبارية ف  موقع  الدراسة بثسر ناه اررفذاا النبذات وعذدد ايوراق فذ  مذوقع  الدراسذة 
يذة ليصذل إلذ  معلذ  حذد لذه عنذد زاد دليذل المسذاحة الورقيذة بزيذادة الك افذة النبار ونسبة ايوراق ف  موقذع ال لجذة.

ملذذف  121) ك ذذافرين النبذذاريرين افولذذ ورفذذوق علذذ  الملذذف نبذذات /هذذـ وفذذ  مذذوقع  الدراسذذة  115الك افذذة النباريذذة 
موقذذع  . فذذ %22 و 23 وبنسذذبةطوبزاوة. فذذ  موقذذع %22 و 20نبات/هذذـ( بنسذذبة ملذذف 011وال انيذذة ) نبات/هذذـ(
فذذ   نبذذات دليذذل المسذذاحة الورقيذذة بذذالرغم مذذن رنذذاقص عذذدد افوراق/(،من زيذذادة 2علذذ  الررريذذب )الجذذدول،ال لجذذة 

رعود إلذ  الزيذادة الكبيذرة فذ  عذدد النبارذات لوحذدة المسذاحة ومذن  ذم رعوي ذها عذن نقذص  الك افات النبارية العالية
قبذل  كذرت مذن  لذوحظ ، زيادة دليل المساحة الورقية بزيادة الك افة النبارية ف  ال رة الصفراه قدان افوراق/ نبات

Kashiani (سببت زيادة الك افذة النباريذة مذن2102( والعبادي)2100وا رون.)زيذادة  هالذف نبذات/ 511الذ 211
ف  موقذع طذوبزاوة فقذط. ان زيذادة نسذبة ايوراق بزيذادة الك افذة النباريذة بذالرغم  5421ال  5124نسبة ايوراق من

ووزن النبات الكل  فبالرال  رذزداد نسذبة افوراق نسذبة  الساق من رناقص عدد افوراق قد يعود ال  ان فاس وزن
 إلذ  وزن النبذات الكلذذ  ويعذد هذذ ا ميشذراي جيذذداي لرحسذن نوعيذة العلذذف الرذ  رذذرربط الذ  حذذدا كبيذر بنسذذبة ايوراق.

معنويذا  هالذف نبذات/ 511حاصذل السذياو للك افذة  قحاصل السياو بزيذادة الك افذات فذ  مذوقع  الدراسذة. ورفذو
% فذ  موقذع ال لجذة وقذد 01% فذ  موقذع طذوبزاوة 03و بنسذبة  هالذف نبذات/ 211السذياو للك افذة  عل  حاصل

ررجع زيادة حاصل السياو بزيادة الك افة النبارية ال  زيذاد عذدد النبارذات الرذ  غطذت علذ  الرذث ير اييجذاب  لهذ ه 
افة النبارية ف  صفات ا ذر .زاد عذدد الزيادة ف  بعس صفات النمو الر  غطت عل  الرث يرات السلبية لزيادة الك 

والذ ي  هالذف نبذات/ 511العرانيص/ نبات مع زيادة الك افذة النباريذة ليصذل الذ  اعلذ  حذد لذه عنذد الك افذة النباريذة 
ولذذم ي رلذذف معنويذذا مذذع عذذدد عذذرانيص الك افذذة  هالذذف نبذذات/211ا رلذذف معنويذذا مذذع عذذدد العذذرانيص عنذذد الك افذذة 

مذوق  الدراسة.حصذل ان فذاس معنذوي لعذدد الحبذوب/ عرنذوص مذع زيذادة الك افذة  فذ  هالذف نبذات/ 011النبارية
 عذذددعلذذ   هالذذف نبذذات/ 211رفذذوق عذذدد الحبذذوب/ عرنذذوص عنذذد الك افذذة النباريذذة  النباريذذة فذذ  مذذوقع  الدراسذذة، إ

 

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2102( 2( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (2)   2102 
 

307 

 .صفات النمو وحاصل السياو والحبوب فصناف ال رة الصفراه ف  موقع  الدراسة: (0) جدولال
Table(1): growth characteristics, silage and grain yield of corn varieties for both 

locations.  

 ايصناف
Varieties 

اررفاا 
 النبات
 )سم(

plant 
Height 

(cm) 

 عدد
 ايوراق/نبات

N.OF 
Leaves/ 

Plant 

دليل 
المساحة 
 الورقية
LAI 

نسبة 
 ايوراق

Leaves% 

 
 

حاصل 
 السياو
 (ه)طن/

Silage 

yield 
(ton/ha) 

 عدد
 العرانيص
No.of 
ears/ 

Plant 

 

عدد 
 الحبوب/
 عرنوص
No.of 

grains 

plant/ 

حاصل 
 الحبوب
 (ه)طن/

Grain 

yield 
(ton/ha) 

 Tobzawh طوبزاوة

 011بحوث 
Bohath 

106 

04323 
a 

0423 
a 

0221 
a 

5221 
a 

5121 

a 

224 

a 

01021 
a 

02325 
a 

 سارة
Sara 

04221 
a 

0520 
b 

0121 
b 

5023 
b 

5221 
a 

225 
a 

01522 
a 

02320 
a 

 Thaljah  لجة

 011بحوث 
Bohath 

106 

21022 
a 

0523 
a 

0522 
a 

5523 
a 

5424 
a 

222 
a 

21121 
a 

0221 
a 

 سارة
Sara 

21021 
a 

0524 
b 

0525 
a 

5524 
a 

5122 
a 

220 
a 

02520 
a 

0224 
a 

 .معنويا فايرقام المربوعة بنفس ايحرف ي ر رل
Numbers followed by the same latter do not significantly different. 

 

 رث ير الك افات النبارية ف  صفات النمو وحاصل السياو وحبوب ال رة الصفراه ف  موقع  الدراسة : (2) الجدول
Table (2): Effect of Plant densities on growth characters, silage and Grain yield of 

Corn for two Locations  

 الك افات
الف 
 هنبات/

plant/ha 

اررفاا 
 النبات
 )سم(

plant 
Height 

(cm) 

 عدد
 ايوراق/نبات

N.OF 
Leaves/ 

Plant 

دليل 
المساحة 
 الورقية
LAI 

نسبة 
 ايوراق

Leaves% 

حاصل 
 السياو
 (ه)طن/

Silage 

yield 
(ton/ha) 

 عدد
 العرانيص

ofNo. 

ears/ 

Plant 

 

عدد 
 الحبوب/
 عرنوص
No.of 

grains 

plant/ 

حاصل 
 الحبوب
 (ه)طن/

Grain 

yield 

(ton/ha) 

 Tobzawh طوبزاوة

111211 21222a 0421a 320c 5124b 0123b 022b 24421a 2243a 

011111 04320a 0421a 0021b 5120b 5422a 221a 04322b 0211b 

511111 04521a 0523a 0522a 5421a 4122a 022a 2424c 12340b 

 Thaljah  لجة

111211 21423a 0523a 425c 5024a 5222b 024b 00520a 0221a 

011111 21024a 0523a 0020b 54202a 5122b 220a 02422b 0212b 

511111 04524a 0522a 0122a 5023a .44a 222a 1324c 12025c 

 معنويا فايرقام المربوعة بنفس ايحرف ي ر رل
Numbers followed by the same latter do not significantly different 

 

الذذف  011فذذ  مذذوقع  الدراسذذة ورفذذوق اي ذذا عذذدد الحبذذوب للك افذذة  هالذذف نبذذات/ 511و 011 الحبذذوب للك ذذافرين
الذف نبذات فذ  مذوقع  الدراسذة اي ذا. ان ان فذاس عذدد الحبذوب/  511عل  عدد الحبذوب للك افذة النباريذة هنبات/

عرنوص مع زيادة الك افة النبارية قد يرجع ال  قلة اي صاب بسبب رباين الرزامن بين الرزهير الذ كري واين ذوي 
 Fanadza جذذة ررفذذق مذذع مذذا روصذذل اليذذهفذذ  الك افذذات العاليذذة وبالرذذال  رقليذذل عذذدد الحبذذوب/ عرنذذوص وهذذ ه النري
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   .بين الك افات النبارية وايصناف ف  صفات نمو وحاصل سياو وحبوب ال رة الصفراه ف  موقع طوبزاوة لرث ير الردا : (0) الجدول
Table(3): Effect of the Interaction between Plant densities and Varieties on growth characters, silage and grain yield of Corn at Tobzawh Location  

 ايصناف
Varieties 

 الك افات
 هالف نبات/

 Plant

./hadensities 

 اررفاا النبات
  plant)سم(

Height 
(cm) 

 عدد
 ايوراق/نبات

N.OF 

Leaves/ 
Plant 

 دليل المساحة الورقية
LAI 

 نسبة ايوراق
Leaves% 

 
 

 حاصل السياو
 (ه)طن/

Silage 

yield 
(ton/ha) 

 عدد
 العرانيص

ofNo. 

ears/ 

Plant 

 عدد الحبوب/
 عرنوص

No.of grains plant/ 

 حاصل الحبوب
 (ه)طن/

Grain 

yield 

(ton/ha) 

 011بحوث 
106 Bohath 

211111 21022a 0121a 425c 5020b 0422c b 022b 25122a 2224ab 

011111 04320a 0422a 0022ab 5121b 5122ab 221ab 04021b 0201c 

511111 04525a 0422a 0425a 5521a 4221a 020a 4221c 0203a c 

 سارة
Sara 

21111 21021a  0521a 222c 0422b 0521c 022b 21420a 0203a 

011111 04322a 0521a 0121c 5122b 5021a b 222ab 01521b 0233a-c 

511111 04021a 0520a 0021ab 5121a 5421ab 021a 4320c 1251c 
 Numbers followed by the same latter do not significantly different                                                                                      معنويا فايرقام المربوعة بنفس ايحرف ي ر رل

 

 بين الك افات النبارية وايصناف ف  صفات نمو وحاصل سياو وحبوب ال رة الصفراه ف  موقع ال لجة  لرث ير الردا : (5) الجدول
Table(3): Effect Interaction between Plant densites and Varieties of growth haracteristic and silage yield and Grain yield of Corn at thaljah Location  

 ايصناف
arietiesV 

 الك افات
 هالف نبات/

 Plant

./hadensities 

 اررفاا النبات
  plant)سم(

Height 
(cm) 

 عدد
 ايوراق/نبات

N.OF 
Leaves/ 

Plant 

 دليل المساحة الورقية
LAI 

 نسبة ايوراق
Leaves% 

 حاصل السياو
 (ه)طن/

Silage 

yield 
(ton/ha) 

 عدد
 العرانيص

ofNo. 

ears/ 

Plant 

 عدد الحبوب/
 عرنوص

No.of grains plant/ 

 حاصل الحبوب
 (ه)طن/

Grain 

yield 

(ton/ha) 

 011بحوث 
Bohath 106 

211111 21220a 0425a 0120 bc 5521a 5221b 020b 02020a 0224a 

011111 21022a 0521a 0023bc 5121a 5124b 222ab 04221b 0222b 

511111 04221a 0521a 0421a 5022a 1122a 222a cd 85.7 1221c 

 سارة
Sara 

21111 21522a 0520a 324c 5222a 5221 b 022ab 01420a 0223a 

011111 21020a 0421a 0225bc 5521a 5121b 220ab 01421bc 0242b 

511111 04221a 0521a 0522bc 5520a 4121ab 221a 4020d 1204c 
   Numbers followed by the same latter do not significantly different                                                                                      معنويا فايرقام المربوعة بنفس ايحرف ي ر رل
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الك افذات النباريذة فذ  حصذل ان فذاس حذاد فذ  حاصذل الحبذوب مذع زيذادة  (.2102( والعبذادي )2101) وا رون
فذذ  موقذذع  هطذذن/ 0221و 2243اعلذذ  حاصذذل حبذذوب بلذذ   هالذذف نبذذات/211مذذوقع  الدراسذذة واعطذذت الك افذذة 
 12025و 12340اقذذل حاصذذل حبذذوب بلذذ   هالذذف نبذذات/ 511واعطذذت الك افذذة  طذذوبزاوة و ال لجذذة علذذ  الررريذذب.

بوب عند الك افات النباريذة العاليذة بذالرغم ف  موقع طوبزاوة وال لجة وعل  الررريب ان ان فاس حاصل الح هطن/
مذن زيذادة عذذدد النبارذات فذذ  وحذدة المسذذاحة وزيذادة عذذدد العذرانيص/ نبذذات يرجذع الذذ  اين فذاس الحذذاد فذ  عذذدد 

% بزيذادة الك افذة النباريذة مذن 2322%ة2125الحبوب/عرنوص عند الك افات النبارية العالية ا  ان فس العدد بنسذبة
 ف  موقع  طوبزاوة و لجة وعل  الررريب. هت/الف نبا511ال   211

بذذين ايصذذناف والك افذذات النباريذذة معنويذذا فذذ  جميذذع  لا ذذر الرذذدا  :التددخا ب بدديص االصددناف فالكثافددات النباتيددة -3
صفات النمو وحاصل السياو والحبوب ف  موقع  الدراسذة بثسذر ناه واررفذاا النبذات وعذدد ايوراق فذ  مذوقع  

الذف  511بالك افذة النباريذة 011(. واعطذ  الصذنف بحذوث 5و0الدراسة نسبة ايوراق ف  موقع ال لجذة )الجذدولين
(وفذ  موقذع ال لجذة وكذان اقذل دليذل مسذاحة 0421( فذ  موقذع طذوبزاوة )0425مسذاحة ورقيذة) اعل  دليذل هنبات/

( واقذل دليذل مسذاحة 425) هالذف نبذات/211عند الك افة النبارية 011ورقية ف  موقع طوبزاوة من الصنف بحوث 
لبيانذذات فذذ  ( رظهذذر ا324) هالذذف نبذذات/ 211ورقيذذة فذذ  ال لجذذة مذذن رذذدا ل الصذذنف سذذارة مذذع الك افذذة النباريذذة 

%( فذ  51الف نبذات اعطذ  اعلذ  نسذبة اوراق) 511( ان ردا ل الصنف سارة مع الك افة النبارية 5و0)الجدولين
%(.ورذم 0422اقل نسبة اوراق)/ه الف نبات  211موقع طوبزاوة ف  حين اعط  الصنف سارة مع الك افة النبارية

ف  المذوقعين حيذث بلذ   هالف نبات/ 511افة مع الك 011الحصول عل  حاصل سياو من ردا ل الصنف بحوث 
( وسذجل اقذل حاصذل سذياو مذن رذدا ل الصذنف سذارة مذع هطذن/1122( وفذ  ال لجذة )هطن/4221ف  طوبزاوة )

(واعطذ  هطذن/ 52( وفذ  ال لجذة )هطن/0521ف  الموقعين حيث ان فس ف  طوبزاوة) هالف نبات/ 211الك افة 
(حيذث بلذ  فذ  020اعلذ  عذدد عذرانيص فذ  المذوقعين) هنبذات/ الذف 511مذع الك افذة  011ردا ل الصنف بحذوث
الذذف نبذذات اقذذل عذذدد  211مذذع الك افذذة  011(فذذ  ال لجذذة واعطذذ  رذذدا ل الصذذنف بحذذوث 222موقذذع طذذوبزاوة و)

الف نبات ف  موقع طذوبزاوة  211( واعط  الصنف سارة والك افة 022( وف  ال لجة)022عرانيص ف  طوبزاوة)
(مذن رذدا ل الصذنف 02020( وفذ  ال لجذة كذان اعلذ  عذدد حبذوب/ عرنذوص )142اعل  عدد حبوب / عرنوص)

الذف نبذات اقذل عذدد  511الف نبات واعط  الصذنف سذارة مذع الك افذة النباريذة  211والك افة النبارية  011بحوث 
الف نبات اعلذ   211واعط  الصنف سارة والك افة  ((4020) ( وف  ال لجة4320حبوب/ عرنوص ف  طوبزاوة)

( وسذجل اقذل حاصذل حبذوب فذ  موقذع هطذن/ 0223( وف  ال لجة)هطن/0224حبوب ف  موقع طوبزاوة ) حاصل
ال لجذة الذ   الذف نبذات ان فذس فذ  موقذع511(من ردا ل الصنف سارة مع الك افة النبارية هطن/ 1251طوبزاوة )

 .الف نبات 511مع الك افة النبارية 011(عند ردا ل الصنف بحوث هطن/ 1221)
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ABSTRACT 

A Field experiment was Carried out in autumn Season of 2012 at AL- Hemidat / 

thaljah village 20km to the West of Mosul city and Bhashiqa / Tobzawh village 25 km 

east of Mosul City to Study the effect of three Plant densities(200, 300 and400 

thousand plant/ha) on growth characters, silage and grain yield of two corn varieties 

The experiment was applied by using Randomized Compelt Blok Desing (R.C.B.D) 

with three replications. The results showed that there were no significant differences 

between the variety Bohoth 106 and Sara for all growth characteristics, silage and 

Grain yield at both locations except that for leaf area index and leaves percentage at 

Tobzawh and Number of Leaves at both locations The plant density 400 Thousand 
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Plant/ha gave a highest silage yield for both locations, while The plant density 200 

Thousand Plant/ha gave a highest grain yield at both locations The interaction between 

plant density and varieties was significantly affected on silage growth characters, grain 

yield at both locations except for Leaves percentage at / thaljah locations, plant height 

and number of leaves at both locations The highest silage yield was obtained from 

Bohoth106at 400000 plant/ha in Tobzawh (52.0tons/ha) and Thaljah (50.0tons/ha) The 

highest grain yield was acheaved with Sara at 200000 plant/ha in Tobzawh 

(3.25.tons/ha) and Thaljah (3.28tons/ha).                

Keywords: silage, Varieties, Plant density, Corn. 
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 المصادر

روزيذع النبارذات فذ  اعرذراس  رذث ير .(0443احمذد عيسذ  )وطالذب  ورركذ  كذاظم فذالح، جدوا،   ذير عبذاس،
، 0مجلة الزراعة العراقيذة،  .اعرراس ال وه ونمو المحصول-0ال وه ونمو وحاصل ال رة الصفراه، 

0 :0-04. 

اسذذذرجابة نمذذذو وحاصذذذل الذذذ رة الصذذذفراه كعلذذذف م  ذذذر للرسذذذميد  .(2112الذذذدوري، سذذذعد محمذذذد محمذذذد محمذذذد )

جامعذة  -رسذالة ماجسذرير، كليذة الزراعذة والغابذات .ية ومطوار حش م رلفذةالنرروجين  رحت ك افات نبار
 .الموصل

(. رصميم ورحليل الرجارب الزراعيذة، وزارة الرعلذيم 0431الراوي،  اشع محمود، وعبد العزيز محمد  لف هللا )

 .العال  والبحث العلم  جامعة الموصل، العراق

نمذو وحاصذل ونوعيذة علذف الذ رة الصذفراه للرسذميد النرروجينذ  مذد  اسذرجابة  .(2111الروم ، ابراهيم محمد )

 .جامعة الموصل -مطروحة دكروراه، كلية الزراعة والغابات  .والك افة النبارية ف  مواعيد زراعة م رلفة

جامعذة -مطذابع الرعلذيم العذال  والبحذث العلمذ .(.ال رة الصذفراه انراجهذا ورحسذينها0441مجيد) تالساهوك ، مدح

 بغداد.

 .(. النشذرة السذنوية لنصذناف المسذجلة والمعرمذدة فذ  العذراق0442، وفا ل يونس بكرذاش )رايف، عبد افمي 
 .05-02(: 0العدد )

(. رذذث ير حجذذم البذذ ور ومسذذافات الزراعذذة فذذ  الحاصذذل ومكونارذذه لصذذنفين 2102العبذذادي، ريذذان فا ذذل احمذذد )
جامعذذة -كليذذة الزراعذذة والغابذذات -ماجسذذريررسذذالة ، (L. Zea maysرذذركيبين مذذن الذذ رة الصذذفراه )

 الموصل.

(. رذث ير مسذافات الزراعذة بذين النبارذات ومسذرويات النرروجينذ  فذ  حاصذل 0444) سذلمان مذدب دالعبيذدي، دايو

 ونوعية ال رة الصفراه كعلف ا  ر وسايلج. رسالة ماجسرير، جامعة بغداد.

رين الربيعية وال ريفية ف  نمو وحاصل اصناف رركيبيذة (.رث ير مواعيد الزراعة للعرو2100) عزبز، مروة سالم
 جامعة الموصل.-كلية الزراعة والغابات -رسالة ماجسرير، (L. Zea maysمن ال رة الصفراه )

 ةالرعلذذيم العذذال  والبحذذث العلمذذ . جامعذذ ةنبارذذات المحاصذذيل، وزار ا(. فسذذيولوجي0441) عيسذذ ، طالذذب احمذذد
 )مررجم(.541الموصل.ا.ص

(. رث ير مواعيد الزراعة والك افة النبارية ف  نمو وحاصذل ونوعيذة علذف صذنفين مذن 2114)سالم عبداللة يونس، 
 جامعة الموصل.-كلية الزراعة والغابات -رسالة ماجسرير، (L. Zea mays)ال رة الصفراه 

والبحذذث العلمذذ ،  (. إنرذذاو ورحسذذين المحاصذذيل الحقليذذة، وزارة الرعلذذيم العذذال 0440اليذذونس، عبذذد الحميذذد محمذذد )
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