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 (.Zea mays L) الصفزاء الذرة وحبوب سيالج وحاصل نمو صفاث في الزراعت مواعيذ تأثيز
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 الخالصت

 فيً قرٌية الجلجية /ناحٌية حمٌيدات، ومدٌنية الموصيلفيً مركيز  8112الخرٌفيًنفذت التجربة فً الموسم الزراعيً 
صيفات نميو وحاصيل سييٌي  فييً  1/7و11/4و1/4هيً و كيم ؼيرا الموصيل( لدراسية تييالجٌر جييد مواعٌيد زراعٌية  81)

نفييذت التجربيية بتصييمٌم الق اعييات  ربٌييو وسييارا ودانٌييا و 114 هييً  بحييود الييذرا الصييفرا وحبييوا بربعيية بصييناؾ ميين 

العشييواةٌة الكامليية بييجيد مكييررات بنهييرت  النتيياةع  تييالجٌر مواعٌييد الزراعيية معنوٌييا فييً معنييم صييفات النمييو والحاصييل 
بوا فً موقعً الدراسة العرانٌص فً موقو الموصل وعدد الحبوا/عرنوص وحاصل الح وعدد باستجنا  حاصل السٌي 

فيً ميوقعً الدراسية باسيتجنا  عيدد  الميذكورالم تنهر اختيفيات معنوٌية بيٌن بصيناؾ اليذرا الصيفرا  فيً معنيم الصيفات 

نسبة األوراق فً موقو الموصل، اجر التداخل بٌن مواعٌد الزراعية واألصيناؾ معنوٌيا و األوراق/نبات فً موقعً الدراسة
ل فيً ميوقعً الدراسية باسيتجنا  عيدد العرانٌص/نبيات وعيدد الحبوا/عرنيوص وحاصيل فً جمٌو  صيفات النميو والحاصي

 الحبوا الكلً فً موقعً الدراسة وحاصل السٌي  فً موقو الموصل 

 الذرا الصفرا   ،دالة  السٌي ، مواعٌد الزراعةالكلمات ال

  17/8/8116: وقبوله،  12/11/8112  تارٌخ تسلم البحد

 المقذمت

من محاصٌل الحبوا المهمة بعد محصولً الحن ة والرز من حٌد المساحة  (Zea mays L تعد الذرا الصفرا  )
( واألولى من حٌد اإلنتا  ومعدل الؽلة بالنسبة لمحاصٌل الحبيوا، وهيً مين المحاصيٌل 1992واإلنتا  العالمً)الٌونس، 

فيً تؽذٌية   سيتعملت تؽذٌة الحٌوان واإلنسان بالشكال متعيددا، وهيً مين المحاصيٌل العلفٌية السيرٌعة النميوالتً تستعمل فً 
( كمييا تعييد 8112 وٌييونس، ،8114 والرومييً 8118 ذات اإلنتاجٌيية العالٌيية ميين العلييؾ األخييير)الدوري، بكجييرالحٌييوان 

( إن التدنً فً معيدل اإلنتيا  لوحيدا 8117رون، وآخHarrisحبوبها بحد المكونات األساسٌة لعيةق المجترات والدواجن )

المساحة ٌدعونا للبحد بجدٌة عن جمٌو الوساةل الممكنة لزٌادا الحاصل من خيل استخدام األسالٌا الحدٌجية فيً الزراعية 
فه احيد هيذا المحصيول بوصي إنتاجٌيةٌساهم فً ت يوٌر  للذراالمختلفة  الزراعٌةدراسة المواعٌد  إن ليرتقا  بواقو اإلنتا ،

( وٌعيد تحدٌيد المواعٌيد األكجير 8114المنافذ المهمية لزٌيادا اإلنتيا  اإلجميالً لسيد الجيز  األكبير مين الحاجية إلٌية)الرومً،
ميةمة لنمو المحصول من األسس التً تستند علٌهيا  زراعية اليذرا الصيفرا  لن ذليد ٌعيود إليى تيزامن درجيات الحيرارا 

( 8117(، فقيد وجيد الحدٌيدي)Tseng ،1992وShiehات وتالجٌره فً مدا امتي  الحبة)المناسبة لإلنبات والبزوغ ونمو النب
ذ تفوق حاصل الحبيوا عنيد ا 81/7و11/7و21/4و81/4مواعٌد الزراعة  باستخداماختيفات معنوٌة فً حاصل الحبوا  

فوق موعيد الزراعية ( ت8112) على حاصل حبوا مواعٌد الزراعة األخرى، وبٌنت نتاةع الناصري 81/7 موعد الزراعة
والتراكٌيا الوراجٌية  األصيناؾ   ٌعيد اختبيار81/7و11/7و1/7مواعٌيدفً صيح الدٌن فً حاصيل الحبيوا عليى ال  81/7

 التركٌبٌيةإذ إن لألصيناؾ  وحاصيل العليؾ، اإلنتيا لزٌيادا  المهميةن الناحٌية اإلنتاجٌية مين العواميل ذات موصفات جٌدا مي
)يياٌؾ  اجٌة واسعة تمكنها من النمو بشكل مقبول تحت النروؾ البٌةٌية ؼٌير الميةميةبهمٌة خاصة ألنها تمتلد قاعدا  ور

لنمو تركٌا وراجً معٌن فيً  الساةدا البٌةٌةالنروؾ  تي موٌمكن الحصول على بعلى حاصل عندما    ( 1998 وبكتاش،
( اختيفيات معنوٌية بيٌن 8111ٌيز)(  إذ وجيدت عز8111)وهٌيا،  تلد المن قة  وبالتالً استجمار هذه العوامل بشكل امجيل

المسييتخدمة فييً دراسييتها فقييد تفييوق الصيينؾ دانٌييا معنوٌييا فييً حاصييل  وسيياراوربٌييو ودانٌييا  114التراكٌيا الوراجٌيية بحييود
 114الحبوا لوحدا المساحة على التركٌا الوراجً سارا ولم ٌختلؾ الصنؾ دانٌا معنوٌيا عين التيركٌبٌن اليوراجٌٌن بحيود

صييل ( اخييتيؾ  بصييناؾ الييذرا الصييفرا  معنوٌييا فييً حا8111وآخييرون) Bakhtوربٌييو فييً العييروا الخرٌفٌيية ، ولحيين 
اقيل معيدل Pahari الصينؾ بع يى حيٌن فيً ھكؽيم/ 2444اعلً معيدل بليػ  yellw  Sarhadالحبوا، إذ بع ى الصنؾ 

موعييد الزراعية فييً نميو وحاصييل سيٌي  وحبييوا الييذرا  تيالجٌر مجييال فيً المحلٌيية الدراسيات لقليية وننيرا   ھكؽييم/8144بليػ
)بحيود  بصناؾ من اليذرا الصيفرا  هيً بربعةزراعٌة  و مواعٌد ةتالجٌر جيجالصفرا  فقد بجرٌت الدراسة الحالٌة لمعرفة 

 وربٌو وسارا ودانٌا(  114

 مواد البحث وطزائقه

األول  فييً مركييز مدٌنيية الموصييل ذات تربيية  فييً مييوقعٌن، 8112نفييذت التجربيية فييً الموسييم الزراعييً الخرٌفييً 
كم ؼرا الموصل(  ذات تربة  ٌنٌية ؼرٌنٌية واشيتملت كيل تجربية 81)  ٌنٌة ؼرٌنٌة وناحٌة حمٌدات/قرٌة الجلجة مزٌجٌة

مين اليذرا الصيفرا  وهيً الصينؾ التركٌبيً  بصيناؾ( وبربعة 1/7و 11/4و 1/4) على عاملٌن هما جيد مواعٌد زراعٌة
والصينؾ سيارا المسيتنب  محلٌيا  (1998 ياٌؾ وبكتاش،المستنب  محلٌا فً الهٌةة العامة للبحود الزراعٌة ) 114بحود 
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 فً الهٌةة العامة للبحود الزراعٌة/بؽداد والصنؾ ربٌو صنؾ تركٌبً تم الحصول علٌة من مننمة ال اقة الذرٌة العراقٌية
( والصينؾ دانٌيا هيو صينؾ مسيتنب  محلٌيا فيً الهٌةية العامية للبحيود الزراعٌة/بؽيداد، واشيتملت 1998 )ياٌؾ وبكتاش،

سيم بيٌن نبيات  4281و وبخيرسم بٌن خ   61م للخ  الواحد وبمسافة 1الوحدا التجرٌبٌة الواحدا على خمسة خ و  ب ول 
م بيٌن كيل وحيدا تجرٌبٌية 121و وبخيرر مكير كيل بيٌن م1 مسيافة تركيت(، ھبليؾ نبيات/ 611) قيدرها كجافية وبع ت وبخر

ه ٌيبجيجية مكيررات، ووزعيت المعياميت العامل D B C R  وبخرى، ، نفذت التجربة بتصمٌم الق اعات العشواةٌة الكاملة
،  منتنميةعلى الوحدات التجرٌبٌة بصورا عشواةٌة وسيقٌت التجربية فيً كيل موقيو حسيا حاجية المحصيول وعليى فتيرات 

ودرست صفات  ارتفاع النبات )سم(  وتم قٌاسه من س ح التربة حتيى نهاٌية بعليى ورقية وعيدد األوراق/ نبيات   مين بول 
ودلٌيل المسياحة الورقٌية   نسيبة  (1991)السياهوكً،  خيرا  عن س ح التربة )عادا جافة( إلى ورقة العليم  حسيا ورقة

 birchوهً تمجل الحاصل الجاؾ لألوراق إلى مجموع الحاصل الجياؾ الكليً واسيتخدمه المعاملية التيً ذكرهيا   لألوراق
م  ول من الخ ٌن الوس ٌٌن بعيد تيرد نصيؾ 8حش  تم إذر وبة(  47) ن/هـ( و) وحاصل السٌي  ( 1999) وآخرون

  تيم التالٌية للمعادليةمتر من بداٌة الخ  وبعد الحش قدر حاصيل السيٌي  مباشيرا فيً الحقيل تم تقيدٌر نسيبة الر وبية  بقيا 
سياعة ولحيٌن جبيات اليوزن  78ْم لميدا 71تجفٌؾ جز  من الحاصل السٌي  بويعه فً فرن كهرباةً على درجية حيرارا 

الجاؾ بواس ة مٌزان الكترونً وعلى بساس نسبة المادا الجافة فيً العٌنية النباتٌية عليى وفيق المعادلية  الوزنحسا ومنها 
  اآلتٌة

 الوزن الجاؾ للعٌنة –الوزن ال ري للعٌنة 
  111 ×= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )%( نسبة الر وبة

 الوزن ال ري للعٌنة

 (8111،علً)

 -وعيدد الحبوا/عرنيوص  فيً عشيرا نباتات/وحيدا تجرٌبٌية  نبيات  تم حساا معدل عدد العرانٌص/وعند النيع 
 حسيابه تيم( ھوحاصل الحبوا فيً وحيدا المسياحة ) ن/ وحدا تجربٌه  الذي حسا كمعدل لعدد الحبوا لعشرا عرانٌص/

تم حساا معدل حاصل الحبوا بعد تعدٌل الوزن و جرٌبٌة،الت الوحدات ولجمٌو الباقٌن الوس ٌن الخ ٌن نباتات تفرٌ  من
تييم تحلٌييل البٌانييات للصييفات المدروسيية وفييق تصييمٌم  ( 1991٪ حسييا مييا ذكييره )السيياهوكً، 1151علييى بسيياس ر وبيية 

 باسيتخدام(،1921العزٌيز ) بصورا منفردا لكل موقيو حسيا ميا ذكيره اليراوي وعبيد RCBDالق اعات العشواةٌة الكاملة 
واستخدم اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بٌن متوس ات مسيتوٌات المعياميت لكيل مصيدر مين مصيادر   SASبرنامع
 ( Duncan ،1911التباٌن )

 النتائج والمناقشت

 باسييتجنا  عيدد الحبييوا/ فييً ميوقعً الدراسية، بجييرت مواعٌيد الزراعية معنوٌييا فيً معنييم صيفات النميو - مواعيد اازرااعد 
إذ تفيوق  ( 1السٌي  وعدد العرانٌص فً موقو الموصل )جيدول، وحاصلعرنوص وحاصل الحبوا فً موقعً الدراسة 

% فييً 229و 1292بنسييبة  1/4الزراعيية الول عليى ارتفيياع النبييات لموعييد 1/7فييً  ارتفياع النبييات لموعييد الزراعيية الجالييد
( تفييوق عييدد 8117) والحدٌييدي (8114والجلجيية وعلييى الترتٌييا  هييذه النتٌجيية تتفييق مييو نتيياةع الرومييً )مييوقعً الموصييل 

والجيانً فيً ميوقعً الدراسية  الؽيولفيً موعيدي الزراعية  األوراقاألوراق/نبات  لموعد الزراعة الجالد معنوٌا على عدد 
فيً موقيو الجلجية عليى الترتٌيا وقيد ٌعيود % 921و16214% فً موقو الموصل و 2597و7282وبلؽت نسبة التفوق  بنسبة

إليى  توافيق درجيات الحيرارا  األخيرىتفوق عدد األوراق/نبات عند موعيد الزراعية الجاليد عليى بقٌية المواعٌيد الزراعٌية 
( وهيذه 1والجيانً )جيدول، األولالميةمة للنمو الخيري فً هيذا الموعيد مقارنية بيدرجات الحيرارا فيً موعيدي الزراعية 

تييالجر عييدد األوراق/نبييات بمواعٌييد الزراعيية لحنهييا كييل ميين ٌوسييؾ  إن(  8118) شييى مييو مييا ذكييره الييدوريالنتٌجيية تتما
موعيد الزراعية الجاليد عليى دلٌيل لٌيل المسياحة الورقٌية معنوٌيا عنيد (  وتفوق د8118) وعزٌز (8119) وٌونس (8119)

% 1822 و 82264موقو الموصيل وبنسيبة فً  %9268 و 16269 المساحة الورقٌة لموعدي الزراعة األول والجانً بنسا

فً موقو الجلجة على الترتٌا وقد ٌعود ذلد  ول فتيرا النميو الخييري وبدى ذليد إليى إنتيا  عيدد اكبير مين األوراق مميا 
 )الرومييً، بدى إلييى زٌييادا المسيياحة الورقٌيية للنبييات انعكييس ذلييد فييً زٌييادا دلٌييل المسيياحة الورقٌيية وهييذه النتيياةع تتفييق مييو

(  تفوقت نسبة األوراق فيً 8111الجر دلٌل المساحة الورقٌة بمواعٌد الزراعة المختلفة معنوٌا لحنها احمد )ت إن ( 8114
% فيً 6122% والجيانً 2929مقارنة بنسبتها عند موعد الزراعة األول % 6827وعد الزراعة الجالد وبلؽت النبات عند م

%، 6121 %  معنوٌا عليى نسيبة بوراق الموعيد الول6821 دوفً الجلجة تفوقت نسبة بوراق الموعد الجال موقو الموصل،
تالجر حاصل السٌي  معنوٌا  لهذا الموعد على المواعٌد األخرى  الورقٌة المساحةودلٌل  األوراقوٌعود ذلد إلى تفوق عدد 

ل السيٌي  ( وتفوق حاصل السٌي  فً موعد الزراعة الجاليد عليى حاصي1بمواعٌد الزراعة فً موقو الجلجة فق )الجدول،
% على الترتٌا وقد ٌعود تفوق حاصل سيٌي  الموعيد الجاليد إليى 11246 و 8127فً موعد الزراعة األول والجانً بنسبة

نبيات معنوٌيا  ( عيدم تيالجر عيدد العيرانٌص/1) تفوقه فً ارتفاع النبات وعدد األوراق  تنهر النتاةع الموييحة فيً الجيدول
فيً موقيو الجلجية فقيد تفيوق عيدد العرانٌص/نبيات  فيً الموعيد الجاليد عليى عيدد  بمواعٌد الزراعية فيً موقيو الموصيل،اما

ليم  % ولم ٌختلؾ معنوٌا مو عدد العرانٌص/نبات لموعد الزراعية الجيانً 22العرانٌص/نبات لموعد الزراعة األول بنسبة 
 ( 1)الجدول، ةٌتالجر عدد الحبوا/عرنوص وحاصل الحبوا الكلً معنوٌا بمواعٌد الزراعة فً موقعً الدراس
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الييذرا بييٌن بصييناؾ  المدروسييةوجييود اختيفييات معنوٌيية للصيفات تبيٌن عييدم  (8) النتيياةع المويييحة فييً الجييدول  األصداف 
إذ تفيوق   الصفرا  فً موقعً الدراسة باستجنا  عدد األوراق/نبات فً موقعً الدراسة ونسيبة األوراق فيً موقيو الموصيل

% فييً موقييو 221 و 421 و 721 راق األصييناؾ ربٌييو وسييارا ودانٌييا بنسييبةعلييى عييدد بو 114 عييدد بوراق الصيينؾ بحييود
% فً موقو الجلجة على الترتٌا ولم تختلؾ األصناؾ ربٌو وسيارا ودانٌيا بعيد بوراقها/نبيات 821 و 621 و 821الموصل و

ات وهذا ٌؤدي إلى لى ارتفاع للنبإلى تحقٌقه بع 114معنوٌا مو بعيها فً موقعً الدراسة  وقد ٌعود تفوق الصنؾ بحود 
)عيدد السييمٌات مسياوي لعيدد األوراق فيً  وبالتيالً زٌيادا عيدد األوراقسيمٌات التيً تخير  منهيا األوراق زٌادا عدد ال

 إلييى( الييذٌن بشيياروا 8119) وعلييد وآخييرون (8117) وهييذه النتيياةع تتفييق مييو مييا وجييده كيل ميين الحدٌييدي النبيات الواحييد( 
%( معنوٌيا عين 6128بوراقيه )فً الصنؾ دانٌا بنسيبة  األوراقاختيؾ األصناؾ فً عدد األوراق/نبات   انخفيت نسبة 

 وربٌو ودانٌا والتً لم تختلؾ معنوٌا مو بعيها موقو الموصل فق   114األصناؾ بحود  بوراقنسبة 
تييالجر معنييم صييفات النمييو  إلييى( 6و2) لجييدولٌنالييواردا فييً ا تلبٌانيياتشييٌر ا :بدديمامواعيدد اازرااعدد اواألصدداف اازتدد ا  

والحاصل فً موقعً الدراسة باستجنا  حاصل السٌي  فً موقو الموصل وعيدد العرانٌص/نبيات وعيدد الحبوا/عرنيوص 
الجاليد بعليى ارتفياع للنبيات فيً موقيو  ةبع يى الصينؾ ربٌيو وموعيد الزراعي وحاصل الحبوا الكلً فً ميوقعً الدراسية

وكييان اقييل ارتفيياع للنبييات للصيينؾ دانٌييا وموعييد الزراعيية األول فييً موقييو فييً موقييو الجلجيية  سييم172سييم و811الموصييل
وموعد الزراعة  114( إن الصنؾ بحود 6و2سم فً موقو الجلجة  تشٌر البٌانات  فً الجدولٌن)11622سم و198الموصل

وكيان اقيل عيدد بوراق للصينؾ ورقة/نبات فً موقو الجلجة 1127و1422الجالد بع ى بعلى عدد بوراق فً موقو الموصل 
ورقة/نبات فً الجلجة من تداخل الصنؾ دانٌا وموعد الزراعة األول 1221فً الموصل و 1221ربٌو وموعد الزراعة الول
فيً الجلجية وكيان  1224فً الموصل و 1624وموعد الزراعة الجالد بعلى دلٌل مساحة ورقٌة 114وبع ى الصنؾ بحود 

فيً الجلجية مين  222فيً موقيو الموصيل و 1126خل الصينؾ سيارا وموعيد الزراعية الولاقل دلٌيل مسياحة ورقٌية مين تيدا
وموعيد  114 وكيان بعليى نسيبة بورق الموصيل مين تيداخل الصينؾ بحيود تداخل الصينؾ  ربٌيو وموعيد الزراعية األول

 الموصييلفييً موقييو الجلجيية وكانييت اقييل نسييبة بوراق فييً موقييو  %6227 و %6221الزراعيية الجالييد فييً موقييو الموصييل 
% فييً موقييو الجلجيية ميين تييداخل الصيينؾ دانٌييا وموعييد 2822% ميين تييداخل الصيينؾ دانٌييا وموعييد الزراعيية األول و2227

واقيل  الجلجية موقيو فيً  ھ ين/ 1128الزراعة األول  وبع ى الصنؾ ربٌو وموعد الزراعة الجاليد بعليى حاصيل سيٌي  
 األول الصنؾ سارا وموعد الزراعة  تداخل من ھ ن/ 68 حاصل سٌي 

 
تالجٌر مواعٌد الزراعة فً صفات نميو وحاصيل سيٌي  وحبيوا اليذرا الصيفرا  فيً ميوقعً الدراسية لموسيم   (1) جدولال

  (8112) الخرٌفً
Table (1): Effect of  Sowing dates on  growth characteris, silage and Grain yield  of Corn at  

both  Locations in the Autumn Season (2013) 

مواعٌد 
 الزراعة
Sowing 

dates 

 ارتفاع النبات
 (سم)

Hight plant 
(cm) 

 عدد
 األوراق

No 

Leaves/ 
Plant 

دلٌل 
المساحة 
 الورقٌة
LAI 

نسبة 
 األوراق
Leaves 

% 

 حاصل السٌي 
 (ھ/ ن)

Silage 
yield )to/ha( 

 عدد
 العرانٌص
No/ears 

Plant 

عدد 
 /الحبوا

 عرنوص
grains 

plant/ 

 حاصل الحبوا
 (ھ/ ن)

Grain yield 
(to/ha) 

 Mosul   موصل

6/1 19222 b c 1621 11.8c 39.9c 73.1a 1.05a 76.8 a 1.511a 

6/15 206.8ab 14.5b 12.5b 40.8b 75.3a 1.2a 92.8 a 2.026a 

7/1 210.8 a 15.1a 13.8a 42.7a 76.7a 1.3a 102.5a 2.157a 

 Thalja  جلجة

6/1 160.6c 13.5c 9.3c 41.1b 42.7c 1.0b 92.9 a 0.945.8a 

6/15 167.3b 14.3b 11.4b 42.0ab 48.7b 1.03a b 126.6a 1.075.4a 

7/1 176.3a 15.8a 13.0a 42.5a 54.5a 1.15a 134.1a 1.208.3a 
Numbers followed by the same latter do not significantly different 

  (8112) صفات نمو وحاصل سٌي  حبوا بصناؾ الذرا الصفرا  فً موقعً الدراسة لموسم الخرٌفً ( 8) الجدول
Table (8): Growth characteris, silage yield and Grain yield of Corn Varieties at both  

Locations in the Autumn Season (2013)  

 األصناؾ
Varieties 

ارتفاع 
 النبات
 )سم(

Hight 
plant 

(cm) 

 عدد
 األوراق

No 

Leaves/ 
Plant 

دلٌل 
المساحة 
 الورقٌة
LAI 

نسبة 
 األوراق
Leaves 
% 
 

حاصل 
 السٌي 
 (ھ) ن/

Silage 
yield 

(to/ha) 

 عدد
 العرانٌص

No 

ears/ 
Plant 

عدد 
 /الحبوا

 عرنوص
grains 

plant/ 

حاصل 
 الحبوا
 (ھ) ن/

Grain 
yield 

(to/ha) 

 Mosulموصل 
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 114 بحود
Bohath106 

209.8a 15.4a 12.9a 41.3a 75.4a 1.3a 105.2a 1.804.8a 

 ربٌو
Rabee  

204.9a 14.3b 12.2a 40.6ab 75.8a 1.1a 77.8a 1.539.9a 

 سارا
Sara 

204.9a 14.4b 12.3a 41.4a 74.7a 1.2a 89.9a 1.893.4a 

 دانٌا
Danay  

201.8a 14.1b 12.4a 40.2b 74.2a 1.1a 89.3a 2.355.0a 

 Thaljaجلجة 

 114بحود 
Bohoth106 

170.0a 14.8a 11.8a 42.8a 49.8a 1.1a 115.2a 1.162a 

 ربٌو
Rabe 

169.6a 14.4b 11.6a 41.7a 49.6a 1.07a 111.6a 0.994a 

 سارا
Sara 

168.1a 14.1b 11.1a 41.6a 49.0a 1.03a 120.7a 1.023a 

 دانٌا
Danay  

164.7a 14.5b 10.5a 41.5a 46.3a 1.03a 123.6a 1.123a 

Numbers followed by the same latter do not significantly different. 

 

فيً صيفات نميو وحاصيل سيٌي  وحبيوا اليذرا الصيفرا  فيً  واألصناؾبٌن مواعٌد الزراعة  لتالجٌر التداخ  (2) جدولال
 ( 8112) موقو الموصل لموسم الخرٌفً

Table (3): Effect of the Interaction between Sowing dates and Varieties of growth 

characteristic, silage and Grain yield of Corn at Mosul Location in the Autumn 
Season (2013)    

 األصناؾ
Varieties 

مواعٌد 
 الزراعة

Sowing 

dates 

ارتفاع 
 النبات

 (سم)
Hight 
plant 

(cm) 

 عدد
 األوراق

No 

Leaves/ 
Plant 

دلٌل 
المساحة 
 الورقٌة
LAI 

نسبة 
 األوراق
Leaves 
% 

حاصل 
 السٌي 
 (ھ) ن/

Silage 
yield 
to/ha)) 

 عدد
 العرانٌص

ears/ 
Plant 

عدد 
 /الحبوا

 عرنوص
No 

grains 

plant/ 

حاصل 
 الحبوا

 (ھ/ ن)
Grain 
yield 
to/ha)) 

 114بحود 
Bohath106 

6/1 207ab 14.6 be 11.6 bc 39.7bc 72 7 1.17 80.3 1.433 

6/15 210 ab 15.4 b 12.7 ac 41.3ac 75.3 1.13 109.3 1.833 

7/1 212 ab 16.3  a 14.6  a 43.0 a 77.3 1.40 126.0 2.148 

 ربٌو
Rabee  

6/1 195 ab 13.5  f 11.7 bc 39.3 c 73.7 1.00 69.7 0.840 

6/15 205 ab 14.3 de 12.3 ac 40 bc 75.0 1.07 83.2 2.050 

7/1 215 a 15.2 bc 13.6 ab 42.3 a 78.7 1.25 80.3 1.730 

 سارا
 Sara 

6/1 199 ab 14.0 df 10.4c 39.3c 73.0 1.03 74.0 1.563 

6/15 202 ab 14.5 ce 12.7 ab 42.3 a 73.7 1.20 94.0 1.971 

7/1 212 ab 14.8 bd 13.8ab 42.6 a 77.3 1.30 101.7 2.147 

 داٌنا 
Danay 

6/1 192  b 13.9 ef 11.5 bc 38.7 c 72.3 1.00 83.3 2.210 

6/15 210 ab 14.0 df 12.5 ac 39.3 c 77.0 1.13 74.7 2.250 

7/1 816 ab 14.3 de 1221 ac 42.7a 77.3 1.23 100 2.05 

Numbers followed by the same latter do not significantly different. 

عٌد الزراعة واألصناؾ فً صفات نمو وحاصل سٌي  وحبيوا اليذرا الصيفرا   فيً موا تالجٌر التداخل بٌن  ( 6) الجدول
 (8112) موقو الجلجة لموسم الخرٌفً

Table (4): Effect Interaction between  Sowing dates and Varieties  of growth characteristic, 

silage yield and Grain yield of Corn at thaljah Location in the Autumn Season  of  

(2013)  

 األصناؾ
Varieties 

مواعٌد 
 الزراعة

Sowing 

dates 

ارتفاع 
 النبات

 (سم)
Hight 
plant 

 عدد
 األوراق

No 

Leaves/ 
Plant 

دلٌل 
المساحة 
 الورقٌة
LAI 

نسبة 
 األوراق
Leaves 
% 

حاصل 
 السٌي 

 (ھ/ ن)
Silage 
yield 

 عدد
 العرانٌص

No 

ears/ 
Plant 

عدد 
 /الحبوا
 عرنوص
grains 

plant/ 

حاصل 
 الحبوا

 (ھ/ ن)
Grain 
yield 
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(cm) (to/ha) (to/ha) 

 114بحود
Bohath 

114 

6/1 163.3de 14.0ce 9.6 cd 41.3ad 43.0bd 1.0 86.7 1.066 

6/15 168.3 ac 14.7bc 11.6ac 43.3ad 51.3ab 1.06 126.7 1.183 

1/7 178.0 ad 15.7  a 13.6 a 43.7a 55.0 a 1.23 132.3 1.242 

 ربٌو
Rabee  

6/1 164.0 ce 13.7 df 8.8  d 40.3 b 43.7bd 1.00 87.7 0.783 

6/15 166.0 ce 14.0ce 11.3ad 41.7ab 49.7ab 1.06 113.3 1.050 

7/1 178.7 a 15.0ab 13.3a 42.3ab 55.2 a 1.17 142.6 1.150 

 سارا
Sara  

6/1 160.3 de 13.3 ef 9.6 cd 41.3ab 42.0 d 1.10 96.0 0.950 

6/15 170.7 ad 14.3bd 12.3ab 41.7ab 50.7ab 1.00 141.3 0.950 

7/1 173.3ac 14.7bc 13.5 a 41.7ab 54.3 a 1.10 124.7 1.170 

 داٌنا
Danay 

6/1 154.3 e 13.0 f 9.3  cd 41.3ab 42.3 c 1.00 110.3 0.983 

6/15 164.0 ce 14.0ce 10.4bd 41.3ab 43.3bd 1.00 123.7 1.118 

7/1 175.3 ac 15.0ab 11.6ac 32.3ab 53.3 a 1.11 136.7 1.270 

Numbers followed by the same latter do not significantly different. 
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ABSTRACT 

A Field experiment  was Carried out  in Autumn Season 8118  at Mosul  and  AL- 

Hemidat / Thaljah village(20km West of  Mosul city)  to  study the effect of three sowing 

dates(1/6, 15/6and1/7 ( on the growth characters, silag and grain yield for Four corn varieties 

Bohoth 106, Rabee, Sara and Danay  The experiment was set out as Arandomized Compelt 

Blok Desing with three replications. Results showed that all growth character and at both 

Location were affected  by the interaction between sowing dates and varieties  except  that for 

silage yield, ears/ plant at mosul location and grain/ plant, grain yield at both locations.  non- 

significant  differfnces were found between corn varieties at both study locations except of 

leaves percentage at Mosul location and leaves/ plant at both locations.The Interaction 

between Sowing dates and varieties was significantly Effected all the growth characters  and 

yield at both locations except for silage yield at Mosul location and ears/ plant, grain /plant 

and total grain yield at both locations.                                         

Keywords: silage Field, Varieties, sowing Dates, Corn. 
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 المصادر

(  مراحل صفات نمو وحاصل تراكٌا وراجٌة من الذرا الصفرا  بتالجٌر مواعٌد الزراعية  8111بحمد، شذى عبد الحسن )
 جامعة بؽداد   –كلٌة الزراعة  –قسم المحاصٌل الحقلٌة  –رسالة ماجستٌر 

تالجٌر مواعٌد الزراعة والمسافة بيٌن الخ يو  عليى الحاصيل ومكوناتيه لصينفٌن مين اليذرا   (8117خلٌل هذال ) ،الحدٌدي

   جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والؽابات   ،رسالة ماجستٌر  الصفرا 

تحيت استجابة نمو وحاصيل اليذرا الصيفرا  كعليؾ بخيير للتسيمٌد النتروجٌنيً   (8118سعد بحمد محمد بحمد ) ،الدوري

  جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والؽابات ،رسالة ماجستٌر  كجافات نباتٌة وب وار حش مختلفة

(  تصيمٌم وتحلٌيل التجيارا الزراعٌية، وزارا التعليٌم العيالً 1921الراوي، خاشو محمود، وعبد العزٌز محمد خليؾ هللا )
 والبحد العلمً جامعة الموصل، العراق 
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مدى اسيتجابة نميو وحاصيل ونوعٌية عليؾ اليذرا الصيفرا  للتسيمٌد النتروجٌنيً والكجافية   (8114بحمد ) إبراهٌم ،الرومً

   جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والؽابات  ،ب روحة دكتوراه  النباتٌة فً مواعٌد زراعة مختلفة

 جامعة بؽداد -لمًم ابو التعلٌم العالً والبحد الع  وتحسٌنها إنتاجها( الذرا الصفرا  1991) مجٌد مدحت الساهوكً،

-28(   1)  النشرا السنوٌة لألصناؾ المسجلة والمعتميدا فيً العيراق  (1998وفايل ٌونس بكتاش ) ،عبداألمٌر ،ياٌؾ

26  

تركٌبٌة من الذرا  بصناؾ( تالجٌر مواعٌد الزراعة للعروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة فً نمو وحاصل 8111) مروا سالم عزبز،
 جامعة الموصل  - كلٌة الزراعة والؽابات -رسالة ماجستٌر،  Zea mays Lالصفرا  

(  تالجٌر تجزةة السماد البوتاسً فيً الصيفات الحقلٌية 8119علد، مكٌة كانم وكرٌمة محمد وها وهنا  خيٌر الحٌدري )
  127-182(  1( )1مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة )والفسلجٌة للذرا الصفرا   

تيالجٌر التسيمٌد النتروجٌنيً فيً حاصيل ونوعٌية اليدرٌس والحبيوا ألصيناؾ مين الشيعٌر   ( 8111) لقا  سيمٌر داود علً،

 جامعة الموصل  كلٌة الزراعة والؽابات  رسالة ماجستٌر 

السيماد النتروجٌنيً عليى نميو وحاصيل  بييافه( تيالجٌر مواعٌيد الزراعية ومواعٌيد 8112بجٌر صابر مصي فى ) الناصري،
 جامعة تكرٌت  - كلٌة الزراعة -ماجستٌرنوعٌة الذرا الصفرا   رسالة 

تقٌٌم استجابة بعي  التراكٌيا الوراجٌية فيً اليذرا الصيفرا  لمسيتوٌات مختلفية مين التسيمٌد   (8111كرٌمة محمد ) ،وهٌا

  ( ص172جامعة بؽداد ) -كلٌة الزراعة  ،ب روحة دكتوراه  النتروجٌنً والكجافة النباتٌة لتقدٌر معالم المسار

(  تقوٌم األصناؾ التركٌبٌة بتولٌؾ الهجن الزوجٌة التجرٌبٌة من الذرا الصيفرا  )الشيامً(  8119 رس )ٌوسؾ، يٌا  ب
  27-21(  7( )16) مجلة الزراعة العراقٌة )عدد خاص( 

عٌية عليؾ صينفٌن مين اليذرا (  تيالجٌر مواعٌيد الزراعية والكجافية النباتٌية فيً نميو وحاصيل ونو8119) عبيدهللاسالم  ٌونس،
 جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والؽابات -، رسالة ماجستٌر.Zea mays Lالصفرا  

    العراق ،وزارا التعلٌم العالً والبحد العلمً  إنتا  وتحسٌن المحاصٌل الحقلٌة  (1992عبد الحمٌد بحمد ) ،الٌونس
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