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صنفین ل حاصل ونوعیة الحبوبتأثیر مستویات ومواعید إضافة مختلفة من السماد النتروجیني في 
  . )  (.Zea mays  L من الذرة الصفراء

  
  ارول محسن انور                                     صالح محمد إبراھیم الجبوري    

  جامعة كویسنجق -كلیة الزراعة                      جامعة الموصل - كلیة الزراعة والغابات    
  

  الخالصة
أجریت تجربة حقلیة لمعرفة تأثیر كل من األصناف ومستویات التسمید النتروجیني ومواعید 

محصول الذرة الصفراء ، أستخدم في التجربة نظام القطع ل مكوناتھوحاصل الحبوب إضافتھ في 
املة بثالث مكررات وتضمنت التجربة صنفین من المنشقة المنشقة في تصمیم القطاعات العشوائیة الك

 صفر(وصنف تاالر واربعة مستویات من التسمید النتروجیني  ١٠٦الذرة الصفراء ھما صنف بحوث 
إضافة نصف  (وثالثة مواعید إلضافة السماد النتروجیني ) ھكتار/كغم نتروجین  ١٢٦ و ١٢٠و ٨٠ و

إضافة نصف الكمیة المقررة  ،یوماً من الزراعة  ٣٠  الكمیة المقررة عند الزراعة والنصف اآلخر بعد
إضافة ربع الكمیة المقررة عند الزراعة و، یوماً من الزراعة  ٦٠عند الزراعة والنصف اآلخر بعد 

احتلت  اذ) یوما من الزراعة  ٦٠یوما من الزراعة والربع االخیر بعد  ٣٠ونصف الكمیة بعد 
ومواعید إضافتھ األلواح الرئیسیة والثانویة وتحت الثانویة  األصناف ومستویات التسمید النتروجیني

معنویاً على الصنف تاالر في جمیع صفات  ١٠٦على التوالي وتشیر النتائج إلى تفوق الصنف بحوث
الحصاد بینما تفوق  عدد صفوف العرنوص ودلیل المدروسة باستثناء صفة حاصل الحبوب ومكوناتھ

كما أدت زیادة التسمید . فىصفات الحبوب النوعیة ١٠٦حوث الصنف تاالرمعنویا على الصنف ب
مستمرة فى جمیع صفات الحاصل ومكوناتھ وصفات الحبوب النوعیة  معنویة زیادةالنتروجیني إلى 

 جمیعواختلفت مواعید إضافة السماد النتروجیني معنویاً في . باستثناء صفة النسبة المئویة للزیت
اعلى معدل لجمیع صفات حاصل ث أعطت معاملة الموعد الثالث حی حاصل الحبوب ومكوناتھ صفات

الحبوب ومكوناتھ كما اختلفت مواعید اضافة السماد النتروجینى معنویا فى معظم صفات الحبوب 
النوعیة حیث تفوقت معاملة الموعد الثالث باعطائھا اعلى معدل لجمیع صفات الحبوب النوعیة 

  .ویة للزیتالمدروسة باستثناء صفة النسبة المئ
  

  المقدمة
وتعد من أھȒم المحاصȒیل التابعȒة  Poaceaeالعائلة النجیلیة  ) Zea mays L( تتبع الذرة الصفراء

لھذه العائلȒة حیȒث تȒأتي بعȒد الحنطȒة والȒرز مȒن حیȒث األھمیȒة االقتصȒادیة، وھȒي مȒن المحاصȒیل ثالثیȒة 
وحȒدة المسȒاحة  ةإنتاجیȒ أن معȒدل.الغرض حیث تزرع لغرض الحصȒول علȒى الحبȒوب والعلȒف والزیȒت

فȒȒي العȒȒراق الیȒȒزال منخفضȒȒاً مقارنȒȒة باإلنتȒȒاج العȒȒالمي حسȒȒب تقȒȒدیرات منظمȒȒة الغȒȒذاء والزراعȒȒة الدولیȒȒة 
FAO )ائل ).١٩٩٨ȒȒع الوسȒȒن جمیȒȒث عȒȒدعونا للبحȒȒاحة یȒȒدة المسȒȒاج بوحȒȒدل اإلنتȒȒي معȒȒدني فȒȒذا التȒȒإن ھ

إذ .زراعȒȒة لالرتقȒȒاء بواقȒȒع اإلنتȒȒاجالممكنȒȒة لزیȒȒادة الحاصȒȒل مȒȒن خȒȒالل اسȒȒتخدام األسȒȒالیب الحدیثȒȒة فȒȒي ال
محصول الذرة الصفراء كأي محصȒول أخȒر عȒن طریȒق خدمȒة التربȒة ل حاصل الحبوبتتحقق زیادة في 

یȒة بصȒورة ئتعȒد األسȒمدة الكیمیا .والمحصول بطرائق علمیة، فضالً عن اختیار التراكیب الوراثیة الجیدة
محȒدداً لمسȒتوى إنتاجیȒة وحȒدة المسȒاحة وأھمیȒة  عامة واألسمدة النتروجینیة بصورة خاصة عȒامالً مھمȒاً 

إلȒى المȒادة العضȒویة وبعȒض العناصȒر األساسȒیة،  تفتقȒر یة تزداد في ظروف التربة التيئاألسمدة الكیمیا
كما أن الذرة الصفراء تعد من المحاصیل المستنزفة التي تمتص كمیات كبیرة من النتȒروجین والعناصȒر 

یة بصورة عامة واألسȒمدة النتروجینیȒة بصȒورة ئتعد األسمدة الكیمیا. نمو الغذائیة األخرى خالل موسم ال
یȒة تȒزداد فȒي ظȒروف ئخاصة عامالً مھماً محدداً لمستوى إنتاجیة وحدة المسȒاحة وأھمیȒة األسȒمدة الكیمیا

إلȒȒى المȒȒادة العضȒȒویة وبعȒȒض العناصȒȒر األساسȒȒیة، كمȒȒا أن الȒȒذرة الصȒȒفراء تعȒȒد مȒȒن  تفتقȒȒر التربȒȒة التȒȒي
الغذائیȒة األخȒرى خȒالل موسȒم المستنزفة التي تمتص كمیات كبیرة من النتروجین والعناصȒر  المحاصیل

ویعد النتروجین من العناصر الغذائیة األساسیة لنمو النبȒات ویȒؤدي دوراً ھامȒاً فȒي تكȒوین وتقویȒة  .النمو
نوعیȒȒة المجموعȒȒة الجذریȒȒة فضȒȒالً عȒȒن مشȒȒاركتھ فȒȒي تكȒȒوین الكلوروفیȒȒل واألحمȒȒاض النوویȒȒة وتحسȒȒین 

  .المحصول
  

  مستل من رسالة ماجستیر الباحث الثاني
  ٢٨/١١/٢٠٠٧وقبولھ  ٣٠/١٠/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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ویعد النتروجین من العناصر الغذائیة األساسیة لنمو النبȒات ویȒؤدي دوراً ھامȒاً فȒي تكȒوین وتقویȒة 
ویȒȒة وتحسȒȒین نوعیȒȒة المجموعȒȒة الجذریȒȒة فضȒȒالً عȒȒن مشȒȒاركتھ فȒȒي تكȒȒوین الكلوروفیȒȒل واألحمȒȒاض النو

یستخدم السماد النتروجینȒي بكمیȒات كبیȒرة فȒي معظȒم أنحȒاء العȒالم وعنȒد إضȒافتھ إلȒى التربȒة . المحصول
، ومȒن بȒین  )١٩٨٧ ،شȒابا واخȒرون(  یتعرض إلى الفقدان بأشكال مختلفة منھا الغسȒل وتطȒایر االمونیȒا

العطائھȒا مȒردودات جیȒدة نسȒبیاً عنȒد اسȒتعمالھا یة المستخدمة نالت الیوریا اھتماماً كبیراً ئاألسمدة الكیمیا
مȒȒن النتȒȒروجین إال أن المشȒȒكلة األساسȒȒیة التȒȒي ترافقھȒȒا ھȒȒي % ٤٦بصȒȒورة علمیȒȒة لكونھȒȒا تحتȒȒوي علȒȒى 

تطȒایر االمونیȒȒا وكȒȒذلك تقلبȒȒات المنȒȒاخ ونظȒȒراً لسȒȒھولة فقȒȒدان األسȒȒمدة النتروجینیȒȒة بطرائȒȒق مختلفȒȒة فانھȒȒا 
، وان الموعȒد المناسȒب إلضȒافة السȒماد النتروجینȒي )١٩٩٧لȒود ، مو(غالباً مȒا تعطȒى فȒي عȒدة دفعȒات  

لكمیȒة الموصȒى بھȒا عندما یكون الطلب علیھ عالیاً من قبل النبات یكاد أن یكون أكثȒر أھمیȒة مȒن تحدیȒد ا
كما ان تحدید المستوى األمثل لألسمدة النتروجینیȒة یعȒد مȒن المواضȒیع المھمȒة فȒي جمیȒع  من ھذا السماد

وبناًء على ما تقدم فقد أجریت ھذه الدراسة لكȒي نȒتمكن مȒن تحدیȒد الصȒنف التركیبȒي المالئȒم  بلدان العالم
  .ومستوى السماد النتروجیني المناسب فضال عن أفضل موعد إلضافة السماد النتروجیني

  
  وطرائقھ البحث مواد

 التȒيفȒي ناحیȒة التȒون كȒوبري  ٢٠٠٢أجریت تجربة حقلیة في الموسم الزراعي الخریفȒي لعȒام 
معاملȒȒة عاملیȒȒة مثلȒȒث التوافیȒȒق بȒȒین  ٢٤تجربȒȒة التضȒȒمنت و.كȒȒم شȒȒمال مدینȒȒة كركȒȒوك ٤٥تقȒȒع علȒȒى بعȒȒد 

وتاالر تم الحصول علیھا من فرع الشركة العراقیȒة النتȒاج  ١٠٦ھما بحوث  تركیبین من الذرة الصفراء
 وجینȒȒȒيوأربعȒȒȒة مسȒȒȒتویات مȒȒȒن التسȒȒȒمید النتر محافظȒȒȒة كركȒȒȒوك/البȒȒȒذور الكȒȒȒائن فȒȒȒي قضȒȒȒاء الحویجȒȒȒة 

وثالثة مواعیȒد  مصدرا للنتروجین% ٤٦وقد استخدم سماد الیوریا ) ھـN/كغم٨٠،١٢٠،١٦٠صفر،(ھى
) ٣٠(نصف الكمیة عند الزراعة والنصف االخȒر بعȒد مȒرور/ الموعد األول (إلضافة السماد النتروجیني

یومȒاً ) ٦٠(ر نصف الكمیȒة عنȒد الزراعȒة والنصȒف االخȒر بعȒد مȒرو/ الموعد الثاني و یوماً من الزراعة
ربȒع الكمیȒة عنȒد / الموعȒد الثالȒث و من الزراعة والȒذي یتȒزامن تقریبȒاً مȒع بدایȒة ظھȒور النȒورة المȒذكرة

). یوماً من الزراعة) ٦٠(یوماً من الزراعة والربع االخیر بعد ) ٣٠(الزراعة، نصف الكمیة بعد مرور 
-Splitم القطاعȒات العشȒوائیة الكاملȒة طبقت التجربة باستخدام تصمیم القطع المنشقة المنشȒقة فȒي تصȒمی

Split-Plot Design in RCBD Ȓث احتلȒیة  توبثالث مكررات حیȒواح الرئیسȒناف األلȒاألصMain 
Plots   ةȒواح الثانویȒواحتل مستوى التسمید النتروجیني األل ،Sub Plots   افةȒد إضȒغلت مواعیȒا شȒبینم

وزعȒت العوامȒل علȒى الوحȒدات التجریبیȒة   Sub-Sub Plotsالسماد النتروجیني األلواح تحȒت الثانویȒة 
م ١عȒن بعضȒھا بمسȒافة ) الوحȒدات التجریبیȒة(بصورة عشوائیة حیث تم فصل األلواح الرئیسة والثانویة 

  .بین االلواح  منعاً النتقال السماد النتروجیني
لوحȒدة وتألفȒت ا١٨/٧/٢٠٠٢وتمت الزراعȒة بتȒاریخ  حرثت ارض التجربة حراثتین متعامدتین ثم نعمت

سȒم، أضȒیف سȒماد ٢٠م للمȒرز الواحȒد وكانȒت المسȒافة بȒین الجȒور ٤التجریبیة من خمسȒة مȒروز بطȒول 
تȒم . ھـ دفعة واحدة نثراً قبȒل الزراعȒة/كغم ١٠٠بمعدل ) P2O5% ٤٦(سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي 

اجȒراء  تȒم. ةسقي الحقل حسب حاجة النبات وأجریت عملیة خف النباتات بترك نبات واحد في كȒل جȒور
 .والحشرات وحسب متطلبات التجربȒة مكافحة األدغالوترقیع وكافة العملیات الزراعیة من سقي وخف 

اخذ عینة عشوائیة مكونة من ثمانیة نباتات مȒن المȒرزین الوسȒطین لكȒل  تمبعد النضج الكامل للمحصول 
  -:وحدة تجریبة وتم دراسة الصفات االتیة 

  : حاصل الحبوب ومكوناتھ
  ) .سم( طول العرنوص  -١
  .عدد صفوف العرنوص -٢
 .عدد حبوب الصف -٣
 .عدد حبوب العرنوص-٤
 ) غم(حبة ) ٥٠٠(وزن -٥
  ) ھــ / طن ( حاصل حبوب وحدة المساحة  -٦
  ) ھــ /طن( اصل الكالح ح -٧
  ) ھــ / طن ( حاصل المادة الجافة الكلیة -٨
  : حسب باستخدام المعادلة االتیة :دلیل الحصاد -٩
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  ) ھـــ / طن( حاصل الحبوب                                  
  ١٠٠× ـــــــــــــ    ـــــــــ% = دلیل الحصاد   
  ) ھـ/ طن ( حاصل المادة الجافة الكلیة                             
  

  صفات الحبوب النوعیة
قȒدرت النسȒبة المئویȒة للبȒروتین فȒي :  )ھــ /طن ( النسبة المئویة للبروتین وحاصل البروتین الخام  -١

لتقȒدیر النسȒبة المئویȒȒة ) Kjeldahl (واسȒتعملت طریقȒة ) Micro Kjeldahl(الحبȒوب باسȒتخدام جھȒاز
    :للنتروجین ثم حسبت النسبة المئویة للبروتین كاالتي

  ) ١٩٧١( Fisherو   Hart ٦,٢٥× النتروجین = % البروتین % 
من ضرب النسبة المئویة للبروتین الخȒام فȒي حاصȒل الحبȒوب فȒي وحȒدة  تم تقدیر حاصل البروتین الخام

  .المساحة 
تȒم تقȒدیر النسȒبة المئویȒة للزیȒت باسȒتخدام جھȒاز :  )ھـأـ /طن( النسبة المئویة للزیت وحاصل الزیت  -٢

Soxhlet  وبȒل حبȒي حاصȒت فȒة للزیȒبة المئویȒرب النسȒاما بالنسبة لحاصل الزیت فقدر من حاصل ض
ȒȒدة المسȒȒارب . احةوحȒȒام التجȒȒق نظȒȒي وفȒȒوب االلȒȒتخدام الحاسȒȒة باسȒȒفات المدروسȒȒات للصȒȒل البیانȒȒم تحلیȒȒت

وتمȒȒȒت المقارنȒȒȒة بȒȒȒین المتوسȒȒȒطات حسȒȒȒب )  ١٩٨٠(الȒȒȒراوي وخلȒȒȒف هللا ) المنشȒȒȒقة المنشȒȒȒقة ( العاملیȒȒȒة
الȒȒذي یشȒȒیر الȒȒى ان المتوسȒȒطات %  ٥بمسȒȒتوى معنویȒȒة ) ١٩٥٥( المتعȒȒدد المȒȒدى  DuncanاختبȒȒار

ا ال تختلȒف عȒن بعضȒھا معنویȒا امȒا المتوسȒطات المتبوعȒة بحȒروف مختلفȒة تختلȒف عȒن بالحروف نفسȒھ
   .  بعضھا معنویا

  
 النتائج والمناقشة

  : تأثیر التراكیب الوراثیة
یعتمد طول العرنوص فȒي الȒذرة الصȒفراء علȒى ظȒروف النمȒو فȒي الفتȒرة االولȒى مȒن :  طول العرنوص

وجود فرق معنȒوي بȒین ) ١( جدولالیالحظ من نتائج . راثیة امل الوحیاة النبات فضال عن إختالف العو
 ١٠٦وتȒȒاالر فȒȒي صȒȒفة طȒȒول العرنȒȒوص إذ تفȒȒوق الصȒȒنف بحȒȒوث  ١٠٦صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء بحȒȒوث 
عȒن الصȒنف % ١١.٦سم وبنسبة زیادة في معدل الصفة بلغت  ١٩.١٤٣بإعطاء أعلى معدل للصفة بلغ 

 ١٠٦سم وربما یرجع ذلȒك الȒى تفȒوق الصȒنف بحȒوث  ١٧.١٥٢تاالر الذي أعطى أقل معدل للصفة بلغ 
وھذا یعنȒي تقلیȒل  )٢٠٠٤ ،كوبرلو( إرتفاع نبات ومساحة ورقیة ودلیل مساحة ورقیة  اعلى في إعطائھ

تظلیȒȒل االوراق نتیجȒȒة توزیعھȒȒا المتباعȒȒد علȒȒى السȒȒاق لطȒȒول السȒȒالمیات وبالتȒȒالي زیȒȒادة عملیȒȒة التمثیȒȒل 
ل ألیȒھ أدى الى زیادة طول العرنوص وتتفق ھذه النتیجة مع مȒا توصȒالضوئي وتراكم المادة الجافة الذي 

  ).١٩٩٨(ن وخرسعدهللا وآ
تفȒوق الصȒنف تȒاالر معنویȒا بإعطائȒھ ) ١(جȒدول التبین النتȒائج الموضȒحة فȒي  : عدد صفوف العرنوص
عȒن صȒنف بحȒوث %  ٥.٥٤عرنȒوص وبنسȒبة زیȒادة قȒدرھا / صȒف  ١٦.١٠٥أعلى معدل للصȒفة بلȒغ 

عرنوص وقد یعزى ذلك الى الطبیعة الوراثیة / صف  ١٥.٢٥٩طى أقل معدل للصفة بلغ الذي أع ١٠٦
لھȒȒذین التȒȒركیبین الȒȒوراثیین لكȒȒون صȒȒفة عȒȒدد صȒȒفوف العرنȒȒوص تعȒȒد مȒȒن الصȒȒفات التȒȒي تتعلȒȒق بطبیعȒȒة 

أشȒȒارا الȒȒى إخȒȒتالف  الȒȒذي)  ٢٠٠١(جȒȒاءت ھȒȒذه النتیجȒȒة متفقȒȒة مȒȒع مȒȒا وجȒȒده وھیȒȒب  .التركیȒȒب الȒȒوراثي
  . راثیة معنویا في صفة عدد صفوف العرنوص التراكیب الو

 ١٠٦وجȒȒود فȒȒرق معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء بحȒȒوث ) ١(جȒȒدول الیبȒȒین :  عأأدد حبأأوب الصأأف
بإعطائȒȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ  ١٠٦وتȒȒاالر فȒȒي صȒȒفة عȒȒدد حبȒȒوب الصȒȒف إذ تفȒȒوق الصȒȒنف بحȒȒوث 

ي أعطى أقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ عن الصنف تاالر الذ%  ٧.٤٨صف بنسبة زیادة قدرھا / حبة  ٣٦.١١
صف وھذا یعكس االخȒتالف الȒوراثي بȒین التراكیȒب الوراثیȒة فȒي ھȒذه الصȒفة حیȒث ان / حبة  ٣٣.٥٩٧

فضȒال عȒن إختالفھȒا فȒي ، لكل تركیب وراثي قابلیة على إنتاج عدد معین من الحبوب في الصف الواحد 
  ) .١جدول ال (طول العرنوص

المھمȒة لحاصȒل النبȒات فȒي الȒذرة الصȒفراء وھȒي نتیجȒة لمكȒونین  أحد المكونات : عدد حبوب العرنوص
) ١(جȒدول الاخرین ھما عدد حبوب الصف وعدد الصفوف وھي دالة لتراكم المادة الجافة إذ تشیر نتائج 

وتȒȒاالر فȒȒي صȒȒفة عȒȒدد حبȒȒوب  ١٠٦الȒȒى وجȒȒود إخȒȒتالف معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء بحȒȒوث 
عرنȒوص / حبȒة  ٥٥١.٠٠٢إعطائȒھ أعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ ب ١٠٦العرنوص إذ تفوق الصȒنف بحȒوث 

حبȒȒȒة  ٥٤١.٠٧٩عȒȒن الصȒȒنف تȒȒاالر الȒȒȒذي أعطȒȒى أقȒȒل معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ %  ١.٨٣٣وبنسȒȒبة زیȒȒادة 
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عرنوص وھذا یعكس االختالف الوراثي بȒین التراكیȒب الوراثیȒة فȒي ھȒذه الصȒفة حیȒث أن لكȒل تركیȒب /
فضȒال عȒن إختالفھȒا فȒي وب فȒي العرنȒوص الواحȒد ون مȒن الحبȒوراثي قابلیة وراثیة على إنتاج عدد معی

   ) .١جدولال(طول العرنوص وعدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف 
یعد وزن الحبة أحد مكونات حاصȒل الحبȒوب المھمȒة فȒي الȒذرة الصȒفراء إذ  : )غم (حبة ) ٥٠٠(وزن  

إن . ظروف البیئیȒة یعبر وزن الحبȒة عȒن سȒرعة نموھȒا المȒرتبط وراثیȒا بالصȒنف فضȒال عȒن تأثرھȒا بȒال
الȒى تفȒوق الصȒنف بحȒوث ) ١(جدول التدل نتائج . تطور البذور وإمتالئھا عامل مھم في حاصل النبات 

عȒن الصȒنف تȒاالر %  ٤.٧غم وبنسبة زیȒادة بلغȒت ١٥٨.٣٠٢ائھ أعلى معدل للصفة بلغ في إعط ١٠٦
 ١٠٦لصȒنف بحȒوث غȒم وقȒد یرجȒع سȒبب ذلȒك الȒى تفȒوق ا١٥١.١٨٣أعطى أقل معدل للصفة بلغ الذي 

ممȒȒا ادى الȒȒى زیȒȒادة عملیȒȒة التمثیȒȒل الضȒȒوئي فȒȒي إعطائȒȒھ عȒȒدد اكثȒȒر مȒȒن االوراق ومسȒȒاحة ورقیȒȒة أكبȒȒر 
  . ) ٢٠٠٤ ،كوبرلو( وبالتالي زیادة تراكم المادة الجافة 

ھم مقیȒاس حقلȒي معتمȒد فȒي تقیȒیم یعد حاصل الحبوب الكلي أ:  ھـ/ حاصل الحبوب لوحدة المساحة طن 
ة المحصول ومدى مالئمȒة ظȒروف البیئȒة والتركیȒب الȒوراثي لالنتȒاج العȒالي وھȒو دالȒة كل عملیات خدم

الȒى وجȒود ) ١(جȒدول الدلȒت النتȒائج فȒي . لكل من حاصل النبات الواحد وعدد النباتات بوحȒدة المسȒاحة 
. وتاالر في صفة حاصل حبوب وحدة المسȒاحة  ١٠٦إختالف معنوي بین صنفي الذرة الصفراء بحوث 

ھȒـ وبنسȒȒبة زیȒȒادة بلغȒȒت / طȒȒن  ٩.٨٣١باعطائȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒفة بلȒȒغ  ١٠٦ق الصȒȒنف بحȒȒوث إذ تفȒو
ھـ ویرجȒع سȒبب ذلȒك الȒى / طن  ٩.١٧٥عن الصنف تاالر الذي أعطى اقل معدل للصفة بلغ %  ٧.١٥

  . )٢٠٠٤كوبرلو ، (في إعطائھ أعلى حاصل حبوب للنبات  ١٠٦تفوق الصنف بحوث 
الȒȒى وجȒȒود فȒȒرق معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء ) ١(جȒȒدول الیشȒȒیر  : )ھأأـ / طأأن ( حاصأأل الكأأالح 

علȒى معȒدل للصȒفة بإعطائȒھ أ ١٠٦وتاالر في صفة حاصل الكالح إذ تفوق الصȒنف بحȒوث  ١٠٦بحوث 
عȒȒن الصȒȒنف تȒȒاالر الȒȒذي أعطȒȒى أقȒȒل معȒȒدل %  ١٣.٤٩وبنسȒȒبة زیȒȒادة مقȒȒدارھا  ھȒȒـ/ طȒȒن  ٢.٥٩٠بلȒȒغ 

 بإعطائȒھ أعلȒى معȒدل ١٠٦ذلȒك الȒى تفȒوق الصȒنف بحȒوث  ھـ وقد یرجع سبب/طن  ٢.٢٨٢للصفة بلغ 
  ) .١جدول ال(  العرنوص طول لصفة

الȒȒى وجȒȒود فȒȒرق معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة ) ١(جȒȒدول الیشȒȒیر :  ھأأـ/ حاصأأل المأأادة الجافأأة الكلیأأة طأأن 
 ١٠٦وتȒȒاالر فȒȒي صȒȒفة حاصȒȒل المȒȒادة الجافȒȒة الكلیȒȒة إذ تفȒȒوق الصȒȒنف بحȒȒوث  ١٠٦الصȒȒفراء بحȒȒوث 

عȒن الصȒنف تȒاالر الȒذي %  ١٣.٣٣ھȒـ وبنسȒبة زیȒادة / طȒن  ٣١.٠٥معȒدل للصȒفة بلȒغ  بإعطائھ أعلȒى
 معȒدلفȒي  ١٠٦ھـ ویعزى ذلȒك الȒى تفȒوق الصȒنف بحȒوث / طن  ٢٧.٣٩٦أعطى اقل معدل للصفة بلغ 

  ) . ١جدول ال( ا لحبوب والكالح و حاصل)  ٢٠٠٤كوبرلو ( جاف لالوراق والسیقان الحاصل ال صفة
مȒȒادة الجافȒة بالنبȒات ویتبȒین مȒȒن دلیȒȒل الحصȒاد احȒد االدلȒة التȒȒي تبȒین كیفیȒة توزیȒع ال یعȒد:  دلیأل الحصأاد

وتȒȒاالر فȒȒي صȒȒفة دلیȒȒل  ١٠٦وجȒȒود إخȒȒتالف معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء بحȒȒوث ) ١(جȒȒدول ال
 ٥.٥١وبنسȒبة زیȒادة بلغȒت %  ٣٣.٣٦٤الحصاد اذ تفوق الصنف تاالر بإعطائھ أعلى معدل للصفة بلغ 

وقȒد یعȒزى سȒبب انخفȒاض %  ٣١.٦٢١الذي أعطى اقل معدل للصفة بلغ  ١٠٦بحوث عن الصنف % 
الȒى ارتفȒاع قیمȒة مكونȒات المȒادة الجافȒة مقارنȒة مȒع حاصȒل الحبȒوب  ١٠٦دلیل الحصاد للصنف بحوث 

  ) .١جدول ال(
الȒى ) ١(جدول الدلت النتائج الواردة في   : )ھـ/طن ( النسبة المئویة للبروتین وحاصل البروتین الخام 

وتاالر في صȒفة النسȒبة المئویȒة للبȒروتین  ١٠٦وجود اختالف معنوي بین صنفي الذرة الصفراء بحوث 
عȒن الصȒنف %  ١٤.٤٤وبنسȒبة %  ١٤.١٩٦اذ تفوق الصنف تȒاالر بإعطائȒھ أعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ 

وقȒȒد یعȒȒزى ذلȒȒك الȒȒى تبȒȒاین التراكیȒȒب %  ١٢.٤٠٤الȒȒذي اعطȒȒى اقȒȒل معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ  ١٠٦بحȒȒوث 
والعȒȒزاوي ) ٢٠٠١(وراثیȒȒة وجȒȒاءت ھȒȒذه النتیجȒȒة متفقȒȒة مȒȒع مȒȒا توصȒȒل الیȒȒھ كȒȒل مȒȒن البȒȒاحثین الȒȒدلیمي ال
الȒى وجȒود اخȒتالف معنȒوي بȒین ) ١(جدول الأما بالنسبة لصفة حاصل البروتین فتشیر نتائج ) . ٢٠٠٢(

طائȒھ وتاالر في صفة حاصل البروتین اذ تفوق الصنف تȒاالر فȒي اع ١٠٦صنفي الذرة الصفراء بحوث 
الȒذي  ١٠٦عȒن صȒنف بحȒوث %  ٦.٨٠٨ھـ وبنسبة زیادة بلغȒت / طن  ١.٣٠٢اعلى معدل للصفة بلغ 

ھȒـ ویعȒزى ذلȒك الȒى تفȒوق الصȒنف تȒاالر فȒي صȒفة النسȒȒبة /طȒن  ١.٢١٩أعطȒى أقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ 
  . المئویة للبروتین

الȒى وجȒود ) ١(جȒدول ال دلȒت النتȒائج الȒواردة فȒي : )ھأـ / طأن ( النسبة المئویة للزیت وحاصأل الزیأت 
وتاالر في صȒفة النسȒبة المئویȒة للزیȒت اذ تفȒوق  ١٠٦اختالف معنوي بین صنفي الذرة الصفراء بحوث 

عȒȒن %  ٤٢.١٧وبنسȒȒبة زیȒȒادة بلغȒȒت %  ٧.٣٣٥الصȒȒنف تȒȒاالر فȒȒي إعطائȒȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ 
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ین التراكیȒȒب وقȒȒد یعȒȒزى ذلȒȒك الȒȒى تبȒȒا%  ٥.١٥٩أعطȒȒى اقȒȒل معȒȒدل للصȒȒفة الȒȒذي  ١٠٦الصȒȒنف بحȒȒوث 
امȒا بالنسȒبة لصȒفة حاصȒل ) ٢٠٠٢(الوراثیة وتتفق ھذه النتیجة مȒع مȒا توصȒل الیȒھ السȒاھوكي ومحمȒود 

 ١٠٦الȒȒى وجȒȒود اخȒȒتالف معنȒȒوي بȒȒین صȒȒنفي الȒȒذرة الصȒȒفراء بحȒȒوث ) ١(جȒȒدول الالزیȒȒت فتشȒȒیر نتȒȒائج 
ھȒـ / طȒن  ٠.٦٧٢وتاالر في صفة حاصل الزیت اذ تفوق الصنف تاالر بإعطائھ أعلى معدل للصفة بلȒغ 

 ٠.٥٠٧اقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ  أعطȒى الȒذي ١٠٦عن الصȒنف بحȒوث %  ٣٢.٥٤٤بمقدار زیادة بلغت 
  .ویرجع ذلك الى تفوق الصنف تاالر في صفة النسبة المئویة للزیت ھـ/طن 

  : تأثیر التسمید النتروجیني
سȒȒتمرة فȒȒي طȒȒول حȒȒدوث زیȒȒادة معنویȒȒة م) ٢(جȒȒدول التبȒȒین النتȒȒائج الموضȒȒحة فȒȒي : طأأول العرنأأوص 

 و ٨٠العرنȒȒوص بزیȒȒادة مسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي مقارنȒȒة بعȒȒدم التسȒȒمید اذ أعطȒȒى التسȒȒمید بمعȒȒدل 
علȒȒى %  ١٧.١٥و  ١١.٨و  ٥.٧٢ھȒȒـ نسȒȒبة زیȒȒادة فȒȒي طȒȒول العرنȒȒوص بلغȒȒت / NكغȒȒم  ١٦٠و  ١٢٠

سم في حȒین  ١٩.٥٦٥ھـ في اعطائھ اعلى معدل للصفة بلغ /Nكغم ١٦٠وتفوق مستوى التسمید  التوالي
وقȒد یعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر النتȒروجین فȒي  سȒم  ١٦.٧اعطت معاملȒة عȒدم التسȒمید اقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ 

االمȒر الȒذي ادى  ) ٢٠٠٤ ،كوبرلȒو(    زیادة ارتفاع النبات والمساحة الورقیȒة ودلیȒل المسȒاحة الورقیȒة 
النتȒȒروجین فȒȒي زیȒȒادة إنقسȒȒام الȒȒى زیȒȒادة عملیȒȒة التمثیȒȒل الضȒȒوئي وتȒȒراكم المȒȒادة الجافȒȒة فضȒȒال عȒȒن تȒȒأثیر 

  .االنسجة المرستیمیة وإستطالتھا االمر الذي إنعكس على طول العرنوص 
حȒȒȒدوث زیȒȒادة مسȒȒȒتمرة فȒȒي صȒȒȒفة عȒȒدد صȒȒȒفوف ) ٢(جȒȒدول التبȒȒین نتȒȒȒائج  : عأأدد صأأفوف العرنأأأوص

 و ٨٠أعطȒى التسȒمید بمعȒدل  ذنتروجیني مقارنة مع عȒدم التسȒمید إالعرنوص بزیادة مستویات التسمید ال
 ٢٥.٠٩و  ١٧.٧٨و  ١٠.٢٩ھـ نسȒبة زیȒادة فȒي عȒدد صȒفوف العرنȒوص بلغȒت / Nكغم  ١٦٠ و ١٢٠
 ١٧.٣١٦ھȒـ فȒي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ /NكغȒم ١٦٠وتفوق مستوى التسȒمید  على التوالي% 

 عرنȒوص/ صȒف  ١٦.٧حین اعطȒت معاملȒة عȒدم التسȒمید اقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ  فى عرنوص/ صف 
 ةمسȒاحة المعرضȒالأثر النتȒروجین فȒي زیȒادة دلیȒل المسȒاحة الورقیȒة وبالتȒالي زیȒادة یعزى ذلك الى  وقد

( للضوء وما یترتب علیھ من زیادة كفاءة عملیȒة التمثیȒل الضȒوئي ومȒن تحسȒین ظȒروف النمȒو واالنتȒاج 
  .)  ٢٠٠٤ ،كوبرلو

تمرة فȒي عȒدد الȒى حȒدوث زیȒادة معنویȒة مسȒ) ٢(جȒدول التشیر النتائج الȒواردة فȒي :  عدد حبوب الصف
 و ٨٠حبوب الصف بزیادة مستویات التسمید النتروجیني مقارنة بعدم التسȒمید إذ أعطȒى التسȒمید بمعȒدل 

علȒى %  ٢٢.٥٧ و١٢.٥٦و  ٧.٠٨ھـ نسبة زیادة في عدد حبوب الصȒف بلغȒت / Nكغم  ١٦٠ و ١٢٠
 صȒف/  حبة ٣٨.٦٤٢ھـ في اعطائھ اعلى معدل للصفة بلغ /Nكغم ١٦٠وتفوق مستوى التسمید  التوالي

یعȒزى ذلȒك الȒى  وقȒد  صȒف/ حبȒة   ٣١.٥٢٦حین اعطت معاملة عدم التسمید اقل معدل للصفة بلȒغ  فى
زیادة إنقسام خالیا الحریȒرة فȒي المنطقȒة الطرفیȒة العلیȒا مȒن العرنȒوص الȒذي سȒیعمل بȒدوره علȒى تبكیȒر 

ا یȒؤدي الȒى تلقȒیح لتلقȒیح ممȒبزوغ الحریرة لتلك المنطقة في الوقت الذي تكون فیھ حبوب اللقاح جȒاھزة ل
( قȒȒة مȒȒن العرنȒȒوص فȒȒي الوقȒȒت المناسȒȒب فیȒȒزداد تبعȒȒا لȒȒذلك عȒȒدد حبȒȒوب الصȒȒȒف مبȒȒایض تلȒȒك المنط

Lemcoff   و Loomis ،ل ) ١٩٩٤ȒȒة ودلیȒȒاحة الورقیȒȒادة المسȒȒي زیȒȒروجین فȒȒر النتȒȒى أثȒȒافة الȒȒإض
 عȒدد كبیȒر مȒن الحبȒوب المساحة الورقیة مما یزید من سعة المصدر في تȒوفیر نȒواتج تمثیȒل كافیȒة لمȒلء

  ) . ٢٠٠٠( و شویلیھ )  ١٩٩٨( Jamilو  Chaudhryھذا مع ما ذكره  ویتفق
سلك عدد حبوب العرنȒوص سȒلوكا ممȒاثال لعȒدد حبȒوب الصȒف مȒن حیȒث تȒأثره :  عدد حبوب العرنوص

بالتسمید النتروجینȒي حیȒث زاد عȒدد حبȒوب العرنȒوص زیȒادة معنویȒة مسȒتمرة بزیȒادة مسȒتویات التسȒمید 
نسȒبة  ھȒـ/ NكغȒم  ١٦٠ و ١٢٠ و ٨٠إذ أعطȒى التسȒمید بمعȒدل ، لنتروجیني مقارنȒة مȒع عȒدم التسȒمید ا

وتفȒȒوق مسȒȒتوى التسȒȒمید  علȒȒى التȒȒوالي%  ٥٣.٣٣و  ٣٢.٥٨و  ١٨.١١زیȒȒادة فȒȒي معȒȒدل الصȒȒفة بلغȒȒت 
حȒین اعطȒت معاملȒة  فȒي عرنȒوص/ حبة  ٦٦٩.١٢٤ھـ في اعطائھ اعلى معدل للصفة بلغ /Nكغم ١٦٠

سبب ذلك الى أثر النتروجین فȒي  ویرجع عرنوص/ حبة   ٤٣٦.٣٨٢مید اقل معدل للصفة بلغ عدم التس
  ) . ٢جدول ال(زیادة كل من عدد صفوف العرنوص وعدد حبوب الصف 

حبȒة لنبȒات  ٥٠٠الȒى حȒدوث زیȒادة معنویȒة مسȒتمرة فȒي وزن ) ٢(جدول التدل نتائج :  حبة ٥٠٠وزن 
 ٨٠ید بمعȒدل مسȒإذ أعطȒى الت، بعدم التسȒمید ید النتروجیني مقارنة الذرة الصفراء بزیادة مستویات التسم

علȒȒى %  ٨.٠٧و  ٦.١٥و  ٢.٠٦حبȒȒة بلغȒȒت  ٥٠٠ھȒȒـ نسȒȒبة زیȒȒادة فȒȒي وزن / NكغȒȒم  ١٦٠،  ١٢٠، 
فȒي غȒم ١٦٠.٦٨٨ ھȒـ فȒي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ /Nكغم ١٦٠وتفوق مستوى التسمید  التوالي

وقȒȒد یعȒȒزى زیȒȒادة وزن الحبȒȒة  غȒȒم١٤٨.٦٨٨عȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ حȒȒین اعطȒȒت معاملȒȒة عȒȒدم التسȒȒمید اقȒȒل م
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الناتجة عن زیادة مستوى النتروجین الى أثر النتروجین في إطالȒة المȒدة الفعالȒة المȒتالء الحبȒوب اضȒافة 
الى أثره في توفیر مصدر كفȒوء خȒالل تلȒك المȒدة عȒن طریȒق زیȒادة المسȒاحة الورقیȒة وتȒأخیر شȒیخوخة 

ȒȒك فانȒȒى ذلȒȒالوة علȒȒذي االوراق عȒȒل الȒȒن الكلوروفیȒȒة مȒȒوى الورقȒȒزداد محتȒȒي یȒȒماد النتروجینȒȒادة السȒȒھ بزی
 ،Sinclair و Muchow(یعمȒȒل علȒȒى زیȒȒادة كفاءتھȒȒا فȒȒي تحویȒȒل االشȒȒعاع المعتȒȒرض الȒȒى مȒȒادة جافȒȒة 

١٩٩٤ (  .  
ان حاصȒل الحبȒوب لوحȒدة المسȒاحة ) ٢(جȒدول الیتضح مȒن :  ھـ/ حاصل الحبوب لوحدة المساحة طن 

مȒن حیȒث تȒأثره بالتسȒمید النتروجینȒي حیȒث زاد معȒدل   لسȒلوك حاصȒل حبȒوب النبȒاتا مماثالسلك سلوك
 ١٢٠ و ٨٠الصفة زیادة معنویة مستمرة بزیادة مسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي اذ أعطȒى معȒدل التسȒمید 

 علȒى التȒوالي%  ٤٠.٦٣و  ٢٥.٥٥و  ١٤.٢٨ھـ نسبة زیȒادة فȒي معȒدل الصȒفة بلغȒت / Nكغم  ١٦٠ و
فȒي حȒین  ھȒـ/طȒن١١.١٢٦ھȒـ فȒي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ /NكغȒم ١٦٠لتسمید وتفوق مستوى ا

فȒي  النتȒروجینویعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر   ھȒـ/طȒن٧.٩١١اعطت معاملة عدم التسمید اقل معدل للصȒفة بلȒغ 
  .زیادة حاصل حبوب النبات مما انعكس ذلك على حاصل حبوب وحدة المساحة 

لح لنبȒات الȒذرة ازیادة حاصل الكȒ) ٢(جدول التوضح نتائج  : )ھـ / طن( حاصل الكالح لوحدة المساحة 
،  ٨٠الصفراء زیادة معنویة بزیادة مستویات التسمید النتروجیني مقارنة بعȒدم التسȒمید إذ اعطȒى معȒدل  

 علȒى التȒوالي% ٤٨,٣٩و ٣٤,٠٨و١٧.٠٦ھـ نسبة زیادة في معدل الصفة بلغت / Nكغم  ١٦٠،  ١٢٠
فȒȒي حȒȒین  ھȒȒـ/طȒȒن٢.٨٩٥ھȒȒـ فȒȒي اعطائȒȒھ اعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ /Nم كغ١٦٠ȒȒوتفȒȒوق مسȒȒتوى التسȒȒمید 

ویعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر النتȒروجین فȒي   ھȒـ/طȒن١.٩٥١اعطت معاملة عدم التسمید اقل معدل للصȒفة بلȒغ 
  . زیادة طول العرنوص 

زاد حاصل المȒادة الجافȒة الكلیȒة زیȒادة معنویȒة مسȒتمرة بزیȒادة :  )ھـ /طن ( حاصل المادة الجافة الكلیة 
 ١٢٠ و ٨٠إذ أعطى التسȒمید بمعȒدل ) ٢(جدول الالتسمید النتروجیني مقارنة بعدم التسمید كما مبین في 

 علȒȒى التȒȒوالي%  ٣٠.٦٩و  ٢٣.٠١و  ٩.٦٣ھȒȒـ نسȒȒبة زیȒȒادة فȒȒي معȒȒدل الصȒȒفة بلغȒȒت / NكغȒȒم  ١٦٠ و
فȒي حȒین  ھȒـ/طȒن٣٢.٩٧١ھȒـ فȒي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ /NكغȒم ١٦٠وتفوق مستوى التسمید 

ویعȒȒزى ذلȒȒك الȒى أثȒȒر النتȒȒروجین   ھȒـ/طȒȒن٢٥.٢٢٨اعطȒت معاملȒȒة عȒȒدم التسȒمید اقȒȒل معȒȒدل للصȒفة بلȒȒغ 
  . الحبوب والكالحوحاصل ) ٢٠٠٤  ،كوبرلو (االیجابي في زیادة الحاصل الجاف لالوراق والسیقان 

الى وجود تأثیر معنȒوي لمسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي فȒي ) ٢(جدول الئج تشیر نتا:   %دلیل الحصاد 
كغȒم  ١٦٠ و ١٢٠ و ٨٠  بمعȒدل إن التسȒمید، صفة دلیل الحصاد للȒذرة الصȒفراء مقارنȒة بعȒدم التسȒمید 

N / غȒȒفة بلȒȒدل الصȒȒي معȒȒادة فȒȒى زیȒȒـ أعطȒȒوالي%  ٧.٨٣و  ٢.٣٨و  ٤.٢٧ھȒȒى التȒȒتوى  علȒȒوق مسȒȒوتف
فȒي حȒین اعطȒت معاملȒة عȒدم  %٣٣.٨١٢ي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ ھـ فN/Ȓكغم ١٦٠التسمید 

ویعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر النتȒروجین االیجȒابي فȒي زیȒادة حاصȒل %٣١.٣٥٦التسمید اقل معȒدل للصȒفة بلȒغ 
  .والكالح ) ٢٠٠٤ ،كوبرلو(الحبوب أكثر من الحاصل الجاف لالوراق والسیقان 

حȒدوث زیȒادة  )٢(جȒدول التبȒین نتȒائج ) : ھأـ /طأن ( خأام النسبة المئویة للبروتین وحاصل البأروتین ال
معنویة مستمرة في النسبة المئویة للبروتین في حبوب الذرة الصفراء مقارنة مȒع عȒدم التسȒمید إذ أعطȒى 

و  ٣١.٢٤و  ١٦.١١ھـ نسبة زیادة في معدل الصȒفة بلغȒت / Nكغم  ١٦٠ و ١٢٠ و ٨٠التسمید بمعدل 
ھȒȒـ فȒȒي اعطائȒȒھ اعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ /NكغȒȒم ١٦٠توى التسȒȒمید وتفȒȒوق مسȒȒعلȒى التȒȒوالي %  ٤٤.٣٢

وقد یعزى ذلك الى   %١٠.٨٢٠في حین اعطت معاملة عدم التسمید اقل معدل للصفة بلغ  %١٥.٦١٦
كȒȒȒون النتȒȒȒروجین أحȒȒȒد المكونȒȒȒات االساسȒȒȒیة لالحمȒȒȒاض االمینیȒȒȒة التȒȒȒي تمثȒȒȒل الحجȒȒȒر االسȒȒȒاس فȒȒȒي بنȒȒȒاء 

الى حدوث زیادة معنویة مسȒتمرة فȒي  النتائج البروتین الخام فتشیربالنسبة لصفة حاصل  امأ.البروتینات 
 ٨٠ بمعȒدل حاصل البروتین بزیادة مستویات التسمید النتروجیني مقارنة بعدم التمسȒید إذ أعطȒى التمسȒید

علȒȒȒى %  ١٠٥.١٥و ٦٤.٩١ و٣٢.٧٤ھȒȒȒـ نسȒȒȒبة زیȒȒȒادة معȒȒȒدل الصȒȒȒفة بلغȒȒȒت / NكغȒȒȒم  ١٦٠،  ١٢٠، 
فȒي  ھȒـ/طȒن١.٧٣٧ھȒـ فȒي اعطائȒھ اعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ /Nكغم ١٦٠د وتفوق مستوى التسمی التوالي

ویعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر النتȒروجین   ھȒـ/طȒن٠.٨٥٥حین اعطت معاملة عدم التسمید اقل معدل للصفة بلغ 
  .ة زیادة في حاصل البروتین ة للبروتین وتكون النتیجفي زیادة كل من حاصل الحبوب والنسبة المئوی

الȒȒى عȒȒدم وجȒȒود تȒȒأثیر ) ٢(جȒȒدول التشȒȒیر نتȒȒائج :  )ھأأـ /طأأن ( وحاصأأل الزیأأت  النسأأبة المئویأأة للزیأأت
النتیجة توافق مȒا توصȒل الیȒھ  وھذهمعنوي لمستویات التسمید النتروجیني في صفة النسبة المئویة للزیت 

الذین أشاروا الى عدم وجود تأثیر معنȒوي لمسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي فȒي ) ١٩٩٦(هللا وآخرین سعد
أمȒȒا بالنسȒȒبة لصȒȒفة حاصȒȒل الزیȒȒت فتشȒȒیر نتȒȒائج . النسȒȒبة المئویȒȒة للزیȒȒت لحبȒȒوب الȒȒذرة الصȒȒفراء صȒȒفة 
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الى وجود زیȒادة معنویȒة مسȒتمرة فȒي حاصȒل الزیȒت بزیȒادة مسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي ) ٢جدول ال(
ھȒȒـ نسȒȒبة زیȒȒادة فȒȒي معȒȒدل / NكغȒȒم  ١٦٠ و١٢٠ و٨٠مقارنȒȒة بعȒȒدم التسȒȒمید إذ أعطȒȒى التسȒȒمید بمعȒȒدل 

ھȒـ فȒي /NكغȒم ١٦٠وتفوق مستوى التسȒمید  على التوالي%  ٤١.٧٥و  ٢٦.٨٨و  ١٤.٨٦لصفة بلغت ا
في حین اعطت معاملة عدم التسمید اقل معȒدل للصȒفة بلȒغ  ھـ/طن٠.٦٩٦اعطائھ اعلى معدل للصفة بلغ 

ویعȒزى ذلȒك الȒى أثȒر النتȒروجین فȒي زیȒادة حاصȒل الحبȒوب وعȒدم تȒاثر النسȒبة المئویȒة ، ھـ/طن٠.٤٩١
  . لزیت وبالتالي زیادة في حاصل الزیت لمحصول الذرة الصفراء ل

    : تأثیر مواعید إضافة السماد النتروجیني
وجود إختالف معنوي بین مواعیȒد إضȒافة السȒماد ) ٣(جدول التبین النتائج الواردة في :  طول العرنوص

ضȒافة السȒماد النتروجینȒي ال النتروجیني في صفة طول العرنوص كما تبȒین النتȒائج ان الموعȒد الثȒاني ال
یختلف معنویا عن موعدي االضȒافة االول والثالȒث فȒي معȒدل الصȒفة وقȒد تفȒوق الموعȒد الثالȒث الضȒافة 

االول الضافة السȒماد  الموعدسم في حین أعطى ١٨.٥٦٦السماد النتروجیني بإعطائھ أعلى معدل للصفة 
دي االضȒافة الثȒȒاني والثالȒث تفوقȒȒا علȒȒى كمȒا إن موعȒȒ. سȒȒم  ١٧.٧٦٥ النتروجینȒي أقȒȒل معȒدل للصȒȒفة بلȒغ

إن النتروجین عنصȒر . على التوالي %  ٤.٥و  ١.٩٥الموعد االول في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 
ضروري في العملیات الحیویȒة كافȒة التȒي تجȒري داخȒل النبȒات إذ یȒؤثر تȒأثیرا كبیȒرا فȒي إنقسȒام الخالیȒا 

جین تعمȒل علȒى زیȒادة تركیȒز صȒفة الكلوروفیȒل فȒي االوراق فیزداد إتسȒاع الورقȒة كمȒا ان زیȒادة النتȒرو
ومȒن ضȒمنھا صȒفة  مما ینعكس إیجابیا على صفات النمو والحاصلومن ثم زیادة كفاءة التمثیل الضوئي 

طȒȒول العرنȒȒوص وعلیȒȒھ فȒȒأن تȒȒوفر النتȒȒروجین خȒȒالل مراحȒȒل نمȒȒو النبȒȒات وبشȒȒكل متواصȒȒل عنȒȒد إضȒȒافة 
طȒول العرنȒوص مقارنȒة مȒع مواعیȒد  فȒى معȒدل صȒفة سȒبب زیȒادة السماد النتروجیني في الموعد الثالȒث

  .   الحقا المدروسة لبقیةالصفات أیضا تاثیره وھذا ما سنالحظ إضافة السماد النتروجیني االخرى
الȒȒى وجȒȒود إخȒȒتالف معنȒȒوي بȒȒین ) ٣(جȒȒدول التشȒȒیر النتȒȒائج الموضȒȒحة فȒȒي :  عأأدد صأأفوف العرنأأوص

ȒȒي صȒȒي فȒȒماد النتروجینȒȒافة السȒȒد إضȒȒافة مواعیȒȒث الضȒȒد الثالȒȒوق الموعȒȒوص إذ تفȒȒفوف العرنȒȒدد صȒȒفة ع
عرنȒȒوص فȒȒي حȒȒین أعطȒȒى / صȒȒف  ١٦.٠٨٢السȒȒماد النتروجینȒȒي فȒȒي إعطائȒȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ 

كمȒȒا إن . عرنȒوص / صȒف  ١٥.٢٥٩الموعȒد االول الضȒافة السȒماد النتروجینȒȒي أقȒل معȒدل للصȒفة بلȒȒغ 
%  ٥.٤و  ٢.٩٥االول في معدل الصفة بنسبة بلغȒت  والثالث تفوقا على الموعد الثاني موعدي االضافة

  . على التوالي 
خȒتالف معنȒوي بȒین مواعیȒد إضȒافة السȒماد وجȒود إ) ٣(جȒدول الیالحظ مȒن نتȒائج  :  عدد حبوب الصف

یختلفȒا معنویȒا  لȒم النتروجیني في صفة عدد حبوب الصف كما یالحظ ان موعدي االضافة االول والثاني
ق الموعȒد الثالȒث الضȒافة السȒماد النتروجینȒي بإعطائȒھ أعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ في معدل الصفة وقد تفو

صف في حین أعطى الموعȒد االول الضȒافة السȒماد النتروجینȒي أقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ / حبة  ٣٥.٧٣٦
صف كما ان موعدي االضافة الثاني والثالث تفوقا على الموعد االول في معدل الصȒفة / حبة  ٣٤.١٣٤

  .على التوالي %  ٤.٦٩و  ١.٦٣لغت بنسبة زیادة ب
وجȒود إخȒتالف معنȒوي بȒین مواعیȒد إضȒافة السȒماد ) ٣(جȒدول التوضȒح نتȒائج :  عدد حبأوب العرنأوص

النتروجینȒȒي فȒȒي صȒȒفة عȒȒدد حبȒȒوب العرنȒȒوص إذ تفȒȒوق الموعȒȒد الثالȒȒث الضȒȒافة السȒȒماد النتروجینȒȒي فȒȒي 
طى الموعد االول الضافة السماد عرنوص في حین أع/ حبة  ٥٧٤.٧٠٦إعطائھ أعلى معدل للصفة بلغ 

عرنȒوص كمȒا ان موعȒدي االضȒافة الثȒاني والثالȒث / حبȒة  ٥٢٠.٨٥١النتروجیني أقل معدل للصȒفة بلȒغ 
  .على التوالي %  ١٠.٣٤و  ٤.٦٠تفوقا على الموعد االول في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 

د إضȒافة السȒماد النتروجینȒي فȒي وجود إخȒتالف بȒین مواعیȒ) ٣(جدول التوضح نتائج :  حبة ٥٠٠وزن 
إذ تفوق الموعد الثالث الضافة السȒماد النتروجینȒي ، حبة اال انھا لم تصل لحد المعنویة  ٥٠٠صفة وزن 

غم في حین أعطى الموعد االول الضافة السȒماد النتروجینȒي ١٥٥.٦٧٥بإعطائھ أعلى معدل للصفة بلغ 
االضافة الثاني والثالȒث تفوقȒا علȒى الموعȒد االول كما أن موعدي ، غم  ١٥٣.٧٧٥أقل معدل للصفة بلغ 

  . على التوالي %  ١.٢٣و  ٠.٦٥في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 
وجود إختالف معنȒوي ) ٣(تبین النتائج الواردة في جدول :  )ھـ /طن ( حاصل الحبوب لوحدة المساحة 

سȒاحة إذ تفȒوق الموعȒد الثالȒث بین مواعید اضافة السماد النتروجینȒي فȒي صȒفة حاصȒل حبȒوب وحȒدة الم
ھȒـ كمȒا ان موعȒدي االضȒافة / طȒن  ٩.٨٣٣معدل للصȒفة بلȒغ  اعلىالضافة السماد النتروجیني بإعطائھ 

علȒȒى %  ٧.٤٤و  ٤.٠٦الثȒاني والثالȒث تفوقȒȒا علȒى الموعȒȒد االول فȒي معȒدل الصȒȒفة بنسȒبة زیȒȒادة بلغȒت 
  . )٢٠٠٤كوبرلو،( ىویعزى ذلك الى زیادة حاصل حبوب النباتالتوال
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الȒى وجȒود إخȒتالف معنȒوي بȒین ) ٣(جȒدول التشȒیر نتȒائج :  )ھأـ /طأن ( حاصل الكالح لوحدة المسأاحة 
مواعید إضافة السماد النتروجیني في صفة حاصل الكالح وتشȒیر أیضȒا الȒى ان موعȒدي االضȒافة الثȒاني 

د النتروجینȒي بإعطائȒھ ا معنویا في معدل الصفة حیث تفوق الموعد الثالث الضافة السȒمالفتخیوالثالث لم 
ھـ في حین أعطȒى الموعȒد االول الضȒافة السȒماد النتروجینȒي اقȒل /طن  ٢.٥٢ ٦ أعلى معدل للصفة بلغ

كما ان موعدي االضافة الثاني والثالث تفوقا على الموعȒد االول فȒي ھـ / طن  ٢.٣٤ ٣ معدل للصفة بلغ
   .على التوالي %  ٧.٨١و  ٤.٠٤معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 
الȒȒى وجȒȒود إخȒȒتالف معنȒȒوي بȒȒین ) ٣(جȒȒدول التشȒȒیر نتȒȒائج ) :  ھأأـ/طأأن ( حاصأأل المأأادة الجافأأة الكلیأأة 

مواعید إضافة السماد النتروجیني في صفة حاصل المادة الجافة الكلیة وكما تشیر النتائج الى عدم وجȒود 
الثالȒȒث الضȒȒافة فȒȒرق معنȒȒوي بȒȒین موعȒȒدي االضȒȒافة االول والثȒȒاني فȒȒي معȒȒدل الصȒȒفة وقȒȒد تفȒȒوق الموعȒȒد 

ھـ في حین أعطى الموعد الثȒاني / طن  ٢٩.٦٣٢  السماد النتروجیني في إعطائھ أعلى معدل للصفة بلغ
ھـ وان موعدي االضȒافة االول والثالȒث /طن  ٢٨.٩٠٥الضافة السماد النتروجیني أقل معدل للصفة بلغ 

  . على التوالي %  ٢.٥١و  ٠.٧٨تفوقا على الموعد الثاني في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 
وجȒود إخȒتالف معنȒوي بȒین مواعیȒد إضȒافة السȒماد النتروجینȒي ) ٣(جȒدول التبین نتائج :   دلیل الحصاد

وتبین عدم وجȒود إخȒتالف معنȒوي بȒین موعȒدي االضȒافة الثȒاني والثالȒث فȒي  كما في صفة دلیل الحصاد
ȒȒماد النتروجینȒȒافة السȒȒث الضȒȒد الثالȒȒوق الموعȒȒد تفȒȒفة وقȒȒدل الصȒȒغ معȒȒفة بلȒȒدل للصȒȒى معȒȒھ أعلȒȒي بإعطائ

كمȒا  ٣١.٤١في حین أعطى الموعد االول الضافة السȒماد النتروجینȒي أقȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ  ٣٣.١٣٤
و  ٤.٨٤ان موعدي االضافة الثاني والثالث تفوقا على الموعد االول في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغȒت 

ة فȒي حاصȒل الحبȒوب كȒان أكثȒر مȒن الزیȒادة فȒي وقد یعزى ذلك الȒى ان الزیȒاد. على التوالي %  ٥.٤٨
   .  حاصل المادة الجافة الكلیة

وجȒȒود ) ٣(جȒȒدول الیالحȒȒظ مȒȒن نتȒȒائج  : )ھأأـ/طأأن (النسأأبة المئویأأة للبأأروتین وحاصأأل بأأروتین الخأأام 
كما یالحȒظ ان ، البروتین  المئویة نسبةالإختالف معنوي بین مواعید إضافة السماد النتروجیني في صفة 

الثȒȒاني الضȒȒافة السȒȒماد النتروجینȒȒي لȒȒم یختلȒȒف معنویȒȒا عȒȒن موعȒȒدي االضȒȒافة االول والثالȒȒث فȒȒي الموعȒȒد 
معȒȒدل الصȒȒفة وقȒȒد تفȒȒوق الموعȒȒد الثالȒȒث الضȒȒافة السȒȒماد النتروجینȒȒي بإعطائȒȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ 

فȒȒȒي حȒȒȒین أعطȒȒȒى الموعȒȒȒد االول الضȒȒȒافة السȒȒȒماد النتروجینȒȒȒي أقȒȒȒل معȒȒȒدل للصȒȒȒفة بلȒȒȒغ %  ١٣.٦٢٥
ان موعدي االضافة الثاني والثالث تفوقا على الموعد االول في معدل الصفة بنسȒبة زیȒادة و %١٢.٩٢٩

نتȒائج الȒى وجȒود إخȒتالف الاما بالنسبة لصȒفة حاصȒل البȒروتین فتشȒیر . على التوالي %  ٥.٣٨و ٣.٢٣
Ȓث الضȒد الثالȒافة معنوي بین مواعید إضافة السماد النتروجیني في صفة حاصل البروتین إذ تفوق الموع

ھȒـ فȒي حȒین أعطȒى الموعȒد االول الضȒافة / طن ١.٣٣٩السماد النتروجیني بإعطائھ أعلى معدل للصفة 
ھȒـ وان  موعȒدي االضȒافة الثȒاني والثالȒث تفوقȒا /  طȒن١.١٨٣السماد النتروجیني أقل معȒدل للصȒفة بلȒغ 

  . على التوالي %  ١٣.٧٧و  ٧.٤٠على الموعد االول في معدل الصفة بنسبة زیادة بلغت 
عدم وجود إخȒتالف معنȒوي بȒین مواعیȒد ) ٣(جدول التبین نتائج :  النسبة المئویة للزیت وحاصل الزیت
 نتȒائجالالزیت اما بالنسȒبة لصȒفة حاصȒل الزیȒت فتبȒین  المئویة نسبةالإضافة السماد النتروجیني في صفة 

ت وتبȒین أیضȒا ان ختالف معنوي بین مواعیȒد اضȒافة السȒماد النتروجینȒي فȒي صȒفة حاصȒل الزیȒوجود إ
فȒȒي الموعȒȒد الثȒȒاني الضȒȒافة السȒȒماد النتروجینȒȒي لȒȒم یختلȒȒف معنویȒȒا عȒȒن موعȒȒدي االضȒȒافة االول والثالȒȒث 

عطائȒھ أعلȒى معȒدل للصȒفة بلȒغ إ معدل الصفة وقد تفȒوق الموعȒد الثالȒث الضȒافة السȒماد النتروجینȒي فȒي
نȒȒي اقȒȒل معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ ھȒȒـ فȒȒي حȒȒین أعطȒȒى الموعȒȒد االول الضȒȒافة االسȒȒماد النتروجی/  طȒȒن ٠.٦١٦
ھـ وان موعدي االضافة الثاني والثالث تفوقȒا علȒى الموعȒد االول فȒي معȒدل الصȒفة بنسȒبة /  طن٠.٥٦٩
  . على التوالي %  ٨.٣٨و ٤.٩١بلغت 

  :  تأثیر التداخل بین ا梆صناف ومستویات التسمید النتروجیني
الȒى وجȒود تȒأثیر معنȒوي للتȒداخل ) ٤(ول جدالتبین نتائج التحلیل االحصائي :  حاصل الحبوب ومكوناتھ

عȒȒدد حبȒȒوب الصȒȒف وعȒȒدد حبȒȒوب  : بȒȒین االصȒȒناف ومسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي فȒȒي الصȒȒفات االتیȒȒة
  .العرنوص وحاصل الكالح لوحدة المساحة وحاصل المادة الجافة الكلیة ودلیل الحصاد 

لتȒداخل بȒین االصȒناف ومسȒتویات الى وجود تأثیر معنوي ل) ٥(جدول التشیر نتائج :  عدد حبوب الصف
ن ص الȒȒذرة الصȒȒفراء حیȒȒث إختلȒȒف الصȒȒنفیالتسȒȒمید النتروجینȒȒي فȒȒي عȒȒدد حبȒȒوب الصȒȒف الواحȒȒد لعرنȒȒو

ھنȒȒاك زیȒȒادة تدریجیȒȒة مسȒȒتمرة فȒȒي معȒȒدل الصȒȒفة بزیȒȒادة  توتȒȒاالر فȒȒي معȒȒدل الصȒȒفة وكانȒȒ ١٠٦بحȒȒوث 
أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ  ١٠٦مسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي لكȒȒال الصȒȒنفین إذ أعطȒȒى الصȒȒنف بحȒȒوث 
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ھـ في حین أعطȒى الصȒنف تȒاالر أقȒل معȒدل /  Nكغم  ١٦٠صف عند مستوى التسمید / حبة  ٤١.٤٤٣
  . صف عند مستوى عدم التسمید / حبة  ٣٠.٤١بلغ 

وجȒȒود تȒȒأثیر معنȒȒوي للتȒȒداخل بȒȒین االصȒȒناف ) ٥(جȒȒدول الیالحȒȒظ مȒȒن نتȒȒائج :  عأأدد حبأأوب العرنأأوص
حیȒȒث إختلȒȒف عȒȒدد حبȒȒوب العرنȒȒوص بȒȒإختالف االصȒȒناف وزاد بزیȒȒادة ومسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي 

أعلȒى  ١٠٦وتȒاالر إذ أعطȒى الصȒنف بحȒوث  ١٠٦مستویات التسمید النتروجینȒي لكȒال الصȒنفین بحȒوث 
ھـ بینما أعطى الصȒنف تȒاالر /  N ١٦٠عرنوص عند مستوى التسمید /حبة  ٧٠٥.٦٦معدل للصفة بلغ 

  . رنوص عند مستوى عدم التسمید ع/حبة  ٤٣٦.١٧أقل معدل للصفة بلغ 
وجȒود تȒأثیر معنȒوي ) ٥(جȒدول التبȒین النتȒائج الȒواردة فȒي :  )ھأـ /طن ( حاصل الكالح لوحدة المساحة 

إذ ، للتداخل بین االصناف ومستویات التسمید النتروجینȒي فȒي حاصȒل الكȒالح لعȒرانیص الȒذرة الصȒفراء 
ة معنویȒȒة مسȒȒتمرة فȒȒي حاصȒȒل الكȒȒالح لكȒȒال الصȒȒنفین أدت زیȒȒادة مسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي الȒȒى زیȒȒاد

وتȒȒاالر وكȒȒان ھنȒȒاك إخȒȒتالف واضȒȒح بȒȒین الصȒȒنفین فȒȒي حاصȒȒل الكȒȒالح إذ أعطȒȒى الصȒȒنف  ١٠٦بحȒȒوث 
ھȒـ فȒي حȒین أعطȒى / N ١٦٠ھـ عند مستوى التمسȒید /طن  ٣.١٠٥أعلى معدل للصفة بلغ  ١٠٦بحوث 

  .توى عدم التسمید ھـ عند مس/ طن  ١.٨٦١الصنف تاالر أقل معدل للصفة بلغ 
وجȒȒود تȒȒأثیر معنȒȒوي ) ٥(جȒȒدول التبȒȒین النتȒȒائج الȒȒواردة فȒȒي :  )ھأأـ / طأأن( حاصأأل المأأادة الجافأأة الكلیأأة 

إذ تفȒوق الصȒنف ، للتداخل بین االصناف ومستویات التسمید النتروجیني في حاصل المادة الجافȒة الكلیȒة 
ھȒـ / NكغȒم  ١٦٠مسȒتوى التسȒمید  ھȒـ عنȒد/طن  ٣٥.١٧٣بإعطائھ أعلى معدل للصفة بلغ  ١٠٦بحوث 

  .التسمید  عدم ھـ عند مستوى/طن  ٢٤.٠٨١في حین أعطى الصنف تاالر أقل معدل للصفة بلغ 
الى وجود تȒأثیر معنȒوي للتȒداخل بȒین االصȒناف ) ٥(جدول التشیر النتائج الواردة في  : %دلیل الحصاد 

وتȒȒاالر فȒȒي  ١٠٦ن بحȒȒوث یتلȒȒف الصȒȒنفإذ إخ، ومسȒȒتویات التسȒȒمید النتروجینȒȒي فȒȒي صȒȒفة دلیȒȒل الحصȒȒاد 
حیȒث تفȒوق الصȒنف ، معدل الصفة وكان تأثیر مسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي إیجابیȒا فȒي معȒدل الصȒفة 

ھȒȒـ فȒȒي حȒȒین / NكغȒȒم  ١٦٠عنȒȒد مسȒȒتوى التسȒȒمید %  ٣٥.٠١١تȒȒاالر بإعطائȒȒھ أعلȒȒى معȒȒدل للصȒȒفة بلȒȒغ 
  ھـ  / Nكغم  ١٢٠وى التسمید عند مست%  ٣٠.٣٨٧أقل معدل للصفة بلغ  ١٠٦أعطى الصنف بحوث 

عȒȒدم وجȒȒود تȒȒأثیر معنȒȒوي ) ٤(جȒȒدول التشȒȒیر نتȒȒائج التحلیȒȒل االحصȒȒائي فȒȒي :  صأأفات الحبأأوب النوعیأأة
للتداخل بȒین االصȒناف ومسȒتویات التسȒمید النتروجینȒي فȒي صȒفات الحبȒوب النوعیȒة وھȒذا یعنȒي ان كȒل 

  .  الصفات عامل یتصرف بصورة مستقلة عن العامل االخر في تأثیره في تلك 
یتضȒح مȒن نتȒائج التحلیȒل االحصȒائي :  ضافة السماد النتروجینأيناف ومواعید إتأثیر التداخل بین ا梆ص

اعیȒد إضȒافة السȒماد النتروجینȒي علȒى وعدم وجود تȒأثیر معنȒوي للتȒداخل بȒین االصȒناف وم) ٤(جدول ال
Ȓي ان كȒȒذا یعنȒة وھȒȒوب النوعیȒفات الحبȒȒھ وصȒوب ومكوناتȒȒل الحبȒفات حاصȒȒع صȒرف جمیȒȒل یتصȒȒل عام

  .بصورة مستقلة عن العامل االخر في تأثیره في تلك الصفات 
   : التداخل بین مستویات التسمید النتروجیني ومواعید إضافتھ

الى عȒدم وجȒود تȒأثیر ) ٤(جدول التشیر نتائج التحلیل االحصائي في :  صفات حاصل الحبوب ومكوناتھ
اعیȒد إضȒافتھ فȒي جمیȒع صȒفات حاصȒل الحبȒوب ونȒي وممعنوي للتداخل بین مسȒتویات التسȒمید النتروجی

ومكوناتȒȒھ وھȒȒذا یعنȒȒي ان كȒȒل عامȒȒل یتصȒȒرف بصȒȒورة مسȒȒتقلة عȒȒن العامȒȒل االخȒȒر فȒȒي تȒȒأثیره فȒȒي تلȒȒك 
  .الصفات

الȒȒى وجȒȒود تȒȒأثیر معنȒȒوي ) ٤(جȒȒدول التشȒȒیر نتȒȒائج التحلیȒȒل االحصȒȒائي فȒȒي :  صأأفات الحبأأوب النوعیأأة
  . إضافتھ في حاصل البروتین الخام  اعیدووم للتداخل بین مستویات التسمید النتروجیني

الȒى وجȒود تȒأثیر معنȒوي للتȒداخل بȒین ) ٦(ل وجȒدالتشȒیر البیانȒات الȒواردة فȒي :  حاصل البروتین الخأام
مستویات التسمید النتروجیني ومواعید إضافتھ في حاصل البروتین الخام فقد زاد حاصل البروتین الخȒام 

یني وإختلف الحاصل ضمن كل مستوى تسمید بإختالف مواعیȒد إضȒافة بزیادة مستویات التسمید النتروج
ھـ وإضافة السماد في الموعȒد الثالȒث بإعطائȒھ أعلȒى معȒدل / Nكغم  ١٦٠السماد إذ تفوق تداخل التسمید 

/ طȒن  ٠.٨٥٥قȒل معȒدل للصȒفة بلȒغ ھـ في حین أعطى مستوى عȒدم التسȒمید أ/ طن  ١.٨٥٨للصفة بلغ 
  . ھـ

یتضȒȒح مȒȒن نتȒȒائج التحلیȒȒل : اف ومسأأتویات التسأأمید النتروجینأأي ومواعیأأد إضأأافتھالتأأداخل بأأین ا梆صأأن
عȒȒȒدم وجȒȒȒود تȒȒȒأثیر معنȒȒȒوي للتȒȒȒداخل بȒȒȒین عوامȒȒȒل الدراسȒȒȒة الثالثȒȒȒة االصȒȒȒناف ) ٤(جȒȒȒدول ال االحصȒȒȒائي

ومكوناتȒȒھ وصȒȒفات الحبȒȒوب  حاصȒȒل الحبȒȒوب صȒȒفات عیȒȒد إضȒȒافتھ علȒȒى جمیȒȒعاوومسȒȒتویات التسȒȒمید وم
 عامل یتصرف بصورة مستقلة عن العامل االخر في تأثیره في تلك الصفات النوعیة وھذا یعني ان كل 
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ABSTRACT 

Afield experiment was conducted to investigate the effect of varieties, 
nitrogen fertilizer levels and their application dates on growth characters of corn 
(Zea mays L.). The split -split plot design  in RCBD with three replications was 
used. The experiment included two corn varieties (Buhooth 106 and Tallar) and 
four nitrogen fertilizer levels (0,80,120,160 kg N/ha) and three application dates 
of fertilizer (half of recommended level was added at sowing and other half after 
30 days from sowing, half of recommended level was added at sowing and other 
half after 60 days from sowing, one fourth of the quantity was added at sowing 
and half after 30 days from sowing and the last quarter after 60 days from sowing. 
The varieties ,nitrogen fertilizer levels and application dates, represented as main 
plot , sub plot and sub-sub plot, respectively. The result indicated that the varieties 
Buhooth 106 was significantly superior than Tallar variety for grains yield and 
components with the exception of  number of rows per ear and harvest index 
.Tallar variety was significantly exceeded than Buhooth 106 in crude protien , 
oil yield and percentage .Increasing nitrogen fertilizer rates caused continuous 
increase in all grains yield and components and continuous singnificant 
increase in grain quality with the exception of oil percentage.Application dates 
of nitrogen affected significantly all grains yield and components. Partitioning 
nitrogen to three batches gave higer grains yield and components , crude 
protien and oil . 

 
  

  المصادر
استجابة عدد من التراكیب الوراثیة من الذرة الصفراء  .)٢٠٠١(الدلیمي ، عمر اسماعیل محسن 

)Zea mays L . (رسالة . روف محافظة االنبارظوجین تحت لمستویات مختلفة من النتر
  . ماجستیر ، كلیة الزراعة، جامعة االنبار 

. تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة  .) ١٩٨٠(خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف هللا ، الراوي 
  جامعة الموصل. كلیة الزراعة والغابات 

وزارة التعلیم العالي والبحث . تحسینھا الذرة الصفراء إنتاجھا و .) ١٩٩٠( مدحت مجید ،  يالساھوك 
   .جامعة بغداد . العلمي 

من الذرة الصفراء الزیتیة  ٢١تربیة الصنف تركیبي  .)٢٠٠٢(الساھوكي ،مدحت مجید ورعد محمود 
  . ٧٦-٧١): ١(٣٣مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 

زیا ھیدو ومنیر الدین فائق  سعد هللا ، حسین احمد ویاكار محمد الجباري وعدنان خلف محمد ونوئیل
الى مستویات ) .Zea mays L(استجابة تراكیب وراثیة من الذرة الصفراء ) ١٩٩٨(عباس 

  . ٥٠-٤١) : ٢(٣مجلة الزراعة العراقیة . التسمید والكثافة النباتیة 
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ثأتیر مستویات مختلفة من  .)١٩٨٧(شابا ، كمال یعقوب واحمد منعم حسون وجمال عبد محمد 
مجلة البحوث )  .Zea mays L(جین والنترابایرین على النمو الخضري للذرة الصفراء النترو

  ).٣(٦الزراعیة والموارد المائیة 
تأثیر الكثافة النباتیة وطریقة توزیعھا ومستویات النتروجین في  .)٢٠٠٠(لیث خضیر حسان ، شویلیة 

  . جامعة بغداد  .اعةكلیة الزر .رسالة ماجستیر) .Zea mays L(حاصل الذرة الصفراء 
التحلیل الوراثي لصفات ھجین الجیل االول في الذرة الصفراء  .)٢٠٠٢(العزاوي ، نغم مجید حمید 

  .جامعة بغداد  .كلیة الزراعة  .رسالة ماجستیر 
تاثیر تجزئة مستویات مختلفة من السماد النتروجیني في  .)٢٠٠٤(لو ، ارول محسن انور ولي ركوب

جامعة .كلیة الزراعة والغابات.رسالة ماجستیر.من الذرة الصفراءنمو وحاصل صنفین 
   .الموصل

تأثیر عدد الدفعات ومواعید إضافة الیوریا ونسبة االستنزاف للماء  .)١٩٩٧(یخشان مصطفى ، مولود 
. كلیة العلوم .رسالة ماجستیر).Zea mays L(الجاھز في تطایر االمونیا ونمو الذرة الصفراء  

  . لدین جامعة صالح ا
تقییم استجابة بعض التراكیب الوراثیة من الذرة الصفراء لمستویات  .)٢٠٠١(كریمة محمد ، وھیب

كلیة .اطروحة دكتوراه.مختلفة من السماد النتروجیني والكثافات النباتیة وتقدیر معامل المسار 
  .جامعة بغداد.الزراعة 
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