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  ١الري بالرش أنظمةالحاصل للذرة الصفراء تحت صفات بعض المحاریث على  أنواعبعض  تأثیر
  العلي خان أمینیاسین ھاشم الطحان                احمد محمد 

  العراق/جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/قسم المكننة الزراعة
  

  الخالصة
) ٢٠٠٢(ف灰ي الموس灰م الزراع灰ي ة نین灰وى، ھذه الدراس灰ة ف灰ي قض灰اء تلعف灰ر الت灰ابع لمحافظ灰 أجریت

س灰灰م  ١٥-١٠وبعمق灰灰ي حراث灰灰ة ) القرص灰灰ي الراس灰灰يو الحف灰灰ارو المطرح灰灰ي الق灰灰الب(باس灰灰تخدام ثالث灰灰ة محاری灰灰ث 
 Zea سم لغرض دراسة تاثیرھا في بعض ص灰فات النم灰و والحاص灰ل لمحص灰ول ال灰ذرة الص灰فراء٢٠-١٥و

mays )رانیصو ارتفاع النبات灰دد الع灰ات/ع灰فوفو نب灰دد الص灰وص/ع灰مو  عرن灰وص س灰ول العرن灰ر و ط灰قط
تح灰ت ) ھكت灰ار/حاص灰ل الحب灰وب كغ灰مو )غ灰م(حب灰ة  ١٠٠وزن و   عرن灰وص/ع灰دد الحب灰وبو العرنوص س灰م

–نظامي الري بالرش المحوري وشبھ الثابت، استخدم تصمیم القطاع灰ات العش灰وائیة ذو االل灰واح المنش灰قة 
طرح灰灰ي الق灰灰الب والحف灰灰ار ، واظھ灰灰رت النت灰灰ائج تف灰灰وق المحاری灰灰ث المالمنش灰灰قة، وت灰灰م تحلی灰灰ل البیان灰灰ات احص灰灰ائیا

س灰م م灰ع النظ灰ام المح灰وري معنوی灰ا ف灰ي ص灰فتي ارتف灰اع ٢٠-١٥وسم ١٥-١٠والقرصي الراسي مع العمقین 
س灰م م灰ع النظ灰ام ١٥-١٠نبات، كم灰ا تف灰وق المح灰راث المطرح灰ي الق灰الب م灰ع العم灰ق /النبات وعدد العرانیص

اس灰ي م灰ع العم灰ق عرن灰وص، كم灰ا تف灰وق المح灰راث القرص灰ي الر/المحوري معنویا في ص灰فة ع灰دد الص灰فوف
 ١١.٠٢٠اذ اعط灰灰ى حاص灰灰الً ق灰灰دره  س灰灰م م灰灰ع النظ灰灰ام المح灰灰وري معنوی灰灰ا ف灰灰ي ص灰灰فة حاص灰灰ل الحب灰灰وب٢٠-١٥
  . ھكتار/طن

  
  المقدمة

تحتل الذرة الصفراء اھمیة كبیرة ف灰ي الع灰الم وال灰وطن العرب灰ي والع灰راق، فتبل灰غ المس灰احة العالمی灰ة 
ملی灰灰ون ط灰灰ن س灰灰نویا  ٤٥٥ق灰灰دره  ملی灰灰ون ھكت灰灰ار تن灰灰تج حاص灰灰ال ١٣٢المزروع灰灰ة بھ灰灰ذا المحص灰灰ول م灰灰ا یق灰灰ارب 

ال灰ف ھكت灰ار ع灰ام  ٥٢ وقد ازدادت المساحة المزروعة بھذا المحصول في القطر من) ١٩٩٠الساھوكي (
  .)٢٠٠٢المولى، ( ١٩٩٨الف ھكتار عام  ١٣٨الى  ١٩٧٧

والض灰灰روریة والمھم灰灰ة ف灰灰ي تھیئ灰灰ة الترب灰灰ة  األولی灰灰ةالمحاری灰灰ث م灰灰ن مع灰灰دات معامل灰灰ة الترب灰灰ة  دتع灰灰و
عة، وذلك من خالل ما تقوم بھ م灰ن قط灰ع الترب灰ة وتفكیكھ灰ا وتفتیتھ灰ا وقلبھ灰ا احیان灰ا للزرا األرضوتحضیر 

البن灰灰ا، (بالنس灰灰بة للمحاری灰灰ث القالب灰灰ة أي جع灰灰ل الترب灰灰ة ھش灰灰ة وكس灰灰ر ص灰灰البتھا وجعلھ灰灰ا مالئم灰灰ة لنم灰灰و النب灰灰ات 
المحاصیل بصورة عام灰ة ولك灰ن  إنتاجانھا ضروریة في اما بالنسبة العماق الحراثة فمن المؤكد ) ١٩٩٠

  ). ١٩٩٠الطحان والرجبو، (دارھا لم یحدد بصورة دقیقة لحد االن مق
لتحدید تاثیر انظمة حراثة مختلفة عل灰ى بع灰ض ) ١٩٧٣(واخرون  Griffithففي دراسة اجراھا 

) امش灰اط قرص灰یة+ المحراث المطرحي (صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء، الحظوا تفوق معاملتي 
كم灰ا الح灰ظ عب灰د النع灰یم . المح灰راث الحف灰ار ف灰ي ص灰فة ارتف灰اع النب灰ات عل灰ى معامل灰ة) امشاط قرصیة فق灰ط(و 

من خالل دراستھم لتاثیر انواع مختلف灰ة م灰ن المحاری灰ث ف灰ي انت灰اج ال灰ذرة الص灰فراء ف灰ي ) ١٩٧٥(واخرون 
االراضي الجبسیة، تفوق المحراث القرص灰ي الق灰الب معنوی灰ا ف灰ي ص灰فة حاص灰ل الحب灰وب عل灰ى المح灰راثین 

ال灰ى ) ٢٠٠٢(وتوص灰ل الم灰ولى . ذین لم یختلف灰ا معنوی灰ا ع灰ن المح灰راث الحف灰ارالمطرحي القالب والبلدي الل
ف灰灰ي ص灰灰فة ) المطرح灰灰ي، الحف灰灰ار، القرص灰灰ي الق灰灰الب(وج灰灰ود فروق灰灰ات معنوی灰灰ة ب灰灰ین ان灰灰واع المحاری灰灰ث الثالث灰灰ة 

رین ف灰灰灰ي ك灰灰灰ال الم灰灰灰وقعین خ灰灰灰ارتف灰灰灰اع النب灰灰灰ات، اذ تف灰灰灰وق المح灰灰灰راث المطرح灰灰灰ي معنوی灰灰灰ا عل灰灰灰ى المح灰灰灰راثین اال
نب灰ات، كم灰ا تف灰وق /تف灰وق معنوی灰ا ف灰ي الموق灰ع االول ف灰ي ص灰فة ع灰دد الع灰رانیصوومتوسطھما لھ灰ذه الص灰فة، 

عرن灰灰وص، كم灰灰ا تف灰灰وق المح灰灰راث المطرح灰灰ي /علیھم灰灰ا معنوی灰灰ا ف灰灰ي الموق灰灰ع الث灰灰اني ف灰灰ي ص灰灰فة ع灰灰دد الص灰灰فوف
س灰م ٢٠-١٥وس灰م  ١٥-١٠معنویا في صفة طول العرنوص لمتوسط الموقعین، ام灰ا ت灰اثیر عمق灰ي الحراث灰ة 

عرن灰وص، /نبات، عدد الص灰فوف/ارتفاع النبات، عدد العرانیص(صفات  فلم تكن ھناك فروق معنویة في
لك灰ال الم灰وقعین ) ھكت灰ار/كغ灰م(حبة، حاصل الحب灰وب  ١٠٠عرنوص، وزن /قطر العرنوص، عدد الحبوب

  . ومتوسطھما

                                           
  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

   ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ     ٢٠٠٧/  ٥/  ٢٩تاریخ تسلم البحث 
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وان طرق الري بالرش من الط灰رق المنتش灰رة انتش灰ارا واس灰عا ف灰ي دول الع灰الم، وھ灰ي طریق灰ة  دتع
كبی灰رة اال انھ灰ا اقتص灰ادیة ج灰دا م灰ن ناحی灰ة ص灰رف المی灰اه عن灰د مقارنتھ灰ا م灰ع ط灰رق  كانت ذات تكلفة ابتدائیة

ل灰灰ذا ف灰灰ان اس灰灰تخدامھا ض灰灰روري ف灰灰ي المن灰灰اطق الجاف灰灰ة وش灰灰بھ الجاف灰灰ة لتقلی灰灰ل كمی灰灰ات المی灰灰اه ال灰灰ري الس灰灰طحي، 
الخاص灰灰ة عل灰灰ى  تأثیراتھ灰灰الھ灰灰ا  أنواعھ灰灰اكم灰灰ا ان اس灰灰تخدام ط灰灰رق ال灰灰ري ب灰灰اختالف ، اإلمك灰灰انالمص灰灰روفة ق灰灰در 
ال灰灰ى ) ١٩٨٨(، حی灰灰ث تش灰灰یر النت灰灰ائج الت灰灰ي توص灰灰ل الیھ灰灰ا الح灰灰دیثي لحاص灰灰ل لل灰灰ذرة الص灰灰فراءص灰灰فات النم灰灰و وا

اعطاء طریقتي الري بالرش والغمر معدالت نم灰و عالی灰ة لل灰ذرة الص灰فراء مقارن灰ة ب灰الري ب灰التنقیط ، حی灰ث 
اعط灰灰ت طریق灰灰ة ال灰灰ري ب灰灰الرش اعل灰灰ى مع灰灰دل ارتف灰灰اع للنبات灰灰ات بالنس灰灰بة للط灰灰ریقتین االخ灰灰ریتین، كم灰灰ا الح灰灰ظ 

م تح灰灰ت ٢.٥م و ٣ان مع灰灰دل اط灰灰وال النبات灰灰ات ق灰灰د ارتف灰灰ع ف灰灰ي نھای灰灰ة الموس灰灰م لتص灰灰ل ال灰灰ى ) ١٩٨٨( الكبیس灰灰ي
نظامي الري بالرش والري بالغمر على التوالي وتع灰د مع灰دالت ھ灰ذه االط灰وال مرتفع灰ة نس灰بیاً وربم灰ا یع灰ود 

ی灰ادة السبب في ذلك الى زیادة المحتوى الرطوبي في الطبقة السطحیة من الترب灰ة وال灰ذي وف灰ره تق灰ارب وز
م ف灰ي مع灰دل اط灰وال النبات灰ات المروی灰ة ب灰الرش مقارن灰ة ب灰أطوال  ٠.٥عد الریات كما ان ھناك زیادة قیمتھا 

  . النباتات المرویة بالغمر
القرص灰ي و الحف灰ارو المطرح灰ي الق灰الب(نوع من المحاری灰ث افضل یھدف ھذا البحث الى دراسة 

) المح灰وري والثاب灰ت(ل灰ري ب灰الرش سم وتحت نظامي ا ٢٠-١٥وسم  ١٥-١٠مع عمقي الحراثة ) الراسي
  .في ارتفاع النبات والحاصل ومكوناتھ للذرة الصفراء

  
  وطرائقھ مواد البحث

الثاب灰灰ت وال灰灰رش  نظ灰灰امي ال灰灰ري ب灰灰الرش الدراس灰灰ة ف灰灰ي قض灰灰اء تلعف灰灰ر، كان灰灰ت المس灰灰افة ب灰灰ین أجری灰灰ت
حی灰ث م ، واللذین كانا قد زرعا بمحصول الحنطة في الموسم الزراع灰ي الس灰ابق، ١٣٠٠حوالي المحوري 

م، ت灰م اخ灰ذ ثم灰ان عین灰ات ٣٦م وع灰رض ١٢٢بط灰ول  ٢م٤٣٩٢مس灰احتھا  نظ灰امقطعة ارض من ك灰ل  أخذت
من التربة من كل حقل تجربة لغرض تقدیر التوزیع الحجمي ل灰دقائق الترب灰ة بطریق灰ة الھی灰درومیتر، حی灰ث 

ة ع灰ن طری灰ق ، كما تم حساب قیمة الكثاف灰ة الظاھری灰ة والمس灰امی وجد ان التربة طینیة غرینیة لكال الحقلین
سم ، وتم قیاس مقاومة الترب灰ة ٢٠-٠عینات عشوائیة من كل حقل من حقلي التجربة ضمن العمق  ٦اخذ 

ق灰راءة  ٢٥لالختراق بواسطة جھاز المخراق الحقل灰ي وف灰ي نق灰اط مختلف灰ة م灰ن حقل灰ي التجرب灰ة حی灰ث أخ灰ذت 
  ).١(والنتائج موضحة في الجدول  من كل حقل وتم حساب المعدل العام للقراءات

  

  .یبین بعض الصفات الفیزیائیة لتربة الحقلین  : )١(جدول ال

المسامیة   ٣م/میكاغرام الكثافة الظاھریة  حقلي التجربة
(%)  

  )٢سم/كغم( مقاومة التربة لالختراق

  ٤.٤٥٨  ٤١.٢٦٩  ١.٥٢٧  )الثابت( الحقل األول
  ٤.٣٣١  ٣٩.٥٧٦  ١.٥٥١  )المحوري( الحقل الثاني
  

المنش灰قة (لقطاعات العش灰وائیة الكامل灰ة، واس灰تخدمت طریق灰ة االل灰واح تم تقسیم الحقل وفق تصمیم ا
حی灰灰灰ث خص灰灰灰ص ) ١٩٩٠داود والی灰灰灰اس، ) (١٩٨٠ال灰灰灰راوي وخل灰灰灰ف هللا، (التجرب灰灰灰ة  إلج灰灰灰راء) المنش灰灰灰قة –

وقس灰م ك灰ل ل灰وح رئ灰یس ال灰ى ل灰وحین ث灰انویین ) الثابت والمحوري(اللوحین الرئیسیین لنظامي الري بالرش 
وقس灰م ك灰ل ل灰وح ث灰انوي ال灰ى ثالث灰ة ال灰واح س灰م ٢٠-١٥وس灰م  ١٥-١٠ث灰ة خصصا لعمقي الحرا) الواح شقیة(

القرص灰灰ي و الحف灰灰ار و المطرح灰灰ي الق灰灰الب(ت灰灰م تخصیص灰灰ھا الن灰灰واع المحاری灰灰ث ) تح灰灰ت الش灰灰قیة(تح灰灰ت ثانوی灰灰ة 
الراس灰灰ي وبھ灰灰ذا تص灰灰بح التجرب灰灰ة عاملی灰灰ة م灰灰ن ثالث灰灰ة عوام灰灰ل، وع灰灰دد المع灰灰امالت العاملی灰灰ة اثنت灰灰ا عش灰灰ر معامل灰灰ة 

م ٣٧بط灰ول  ٢م ١٨٥وحدة مساحة كل واحدة منھ灰ا  ٣٦وحدات التجریبیة وبثالثة مكررات لیصبح عدد ال
   .م٥وعرض 

 ١٢٠ ذات ق灰灰درة حص灰灰انیة) MF296(اس灰灰تخدم ف灰灰ي ھ灰灰ذا البح灰灰ث س灰灰احبة ن灰灰وع ماس灰灰ي فوركس灰灰ن 
س灰灰الح ن灰灰وع لس灰灰ان العص灰灰فور،  ١١حص灰灰ان، ام灰灰ا المحاری灰灰ث المس灰灰تخدمة فق灰灰د اس灰灰تخدم المح灰灰راث الحف灰灰ار ذو 

اق灰灰راص بع灰灰رض  ٨اس灰灰تخدم المح灰灰راث القرص灰灰ي الراس灰灰ي ذو س灰灰م، كم灰灰ا ٢١٦عرض灰灰ھ الش灰灰غال التص灰灰میمي 
ھذبة عرض灰ھ الش灰غال مسم، والمحراث المطرحي القالب بثالثة ابدان ذات مطارح  ١٧٢شغال تصمیمي 

س灰灰م، واس灰灰تخدم لغ灰灰رض تنع灰灰یم الترب灰灰ة مش灰灰ط ذو اس灰灰لحة حف灰灰ارة بتس灰灰عة اس灰灰لحة ن灰灰وع رج灰灰ل  ١٠٥التص灰灰میمي 
: بالمواص灰فات التالی灰ة خدم نظ灰ام ال灰ري ب灰الرش المح灰وري البطة، اما بالنسبة لنظامي الري بالرش فقد اس灰ت

م ، المس灰افة ب灰ین مبث灰ق واخ灰ر  ٦١ وآخ灰ر، المسافة ب灰ین ب灰رج  ٥م ، عدد االبراج ٣٠٥طول الذراع الكلي 
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ونظ灰灰ام ال灰灰ري ب灰灰الرش . س灰灰اعة/٣م١٨٧م ، وتص灰灰ریف المض灰灰خة ١.٥م ، وارتف灰灰اع المبث灰灰ق ع灰灰ن االرض ١.٥
م ، المس灰افة ب灰ین خ灰ط ١٢٠م ، طول الخ灰ط الفرع灰ي ٤٥٠الرئیسي طول الخط : بالمواصفات التالیة الثابت

 األنب灰وبس灰م ، قط灰ر  ١٥.٢٤الرئیس灰ي  األنب灰وبم قطر ١٨ وآخرم ، والمسافة بین مبثق ١٨ وآخرفرعي 
خ灰ط ، ع灰دد المب灰اثق عل灰ى  ٢٥سم ، عدد الخطوط الفرعیة ١٨٠سم ، ارتفاع حامل المبثق  ٧.٦٢الفرعي 

  . ساعة/٣م ١٢٥خة مبثق ، تصریف المض ٧كل خط فرعي 
ت灰灰م ف灰灰ي البدای灰灰ة اج灰灰راء ری灰灰ة  اذ) ٢٠٠٢(ش灰灰ھر تم灰灰وز للموس灰灰م الزراع灰灰ي  أوائ灰灰لنف灰灰ذت التجرب灰灰ة ف灰灰ي 

ر لكل من حقلي التجربة بواسطة منظومة الري بالرش حت灰ى وص灰لت رطوب灰ة الترب灰ة ال灰ى اكث灰ر م灰ن یالتعی
ب灰灰灰ین  رطوبتھ灰灰灰ا م灰灰灰ا أص灰灰灰بحتقل灰灰灰یال حت灰灰灰ى  األرضس灰灰灰م ت灰灰灰م االنتظ灰灰灰ار لتج灰灰灰ف ٢٠-٠كمع灰灰灰دل للعم灰灰灰ق % ٢١

وح灰灰دة  ١٨ نظ灰灰اموح灰灰دة تجریبی灰灰ة لك灰灰ل  ٣٦لعم灰灰وم الحق灰灰ل، بع灰灰د ذل灰灰ك ت灰灰م تنفی灰灰ذ % ١٨.٥١ال灰灰ى % ١٦.٢٢
س灰اعة، وك灰ان /كم ٤دقیقة وسرعة الساحبة /دورة  ٢٢٠٠تجریبیة، تم تثبیت عدد دورات محرك الساحبة 

مت عملی灰ة تنع灰یم اتجاه سیر الساحبة موازیا لالتجاه الطولي للقطاع، من الشمال باتجاه الجنوب ، بعد ان ت
ی灰灰دویا عل灰灰ى ش灰灰كل ) ٣٠٠١(الترب灰灰ة، تم灰灰ت زراع灰灰ة الحق灰灰ل بب灰灰ذور محص灰灰ول ال灰灰ذرة الص灰灰فراء ص灰灰نف اب灰灰اء 

س灰م وتم灰ت الزراع灰ة ف灰ي ج灰ور  ٧٥سم والمسافة ب灰ین خ灰ط وآخ灰ر  ٢٥بین البذور خطوط، وكانت المسافة 
ی灰ة الخ灰ف س灰م اجری灰ت عمل ٢٠-١٥بواقع ثالث بذور في كل جورة، وبعد ان وص灰ل ارتف灰اع النبات灰ات م灰ن 

، كم灰ا تم灰ت عملی灰ة التس灰مید بالس灰ماد الفوس灰فاتي س灰وبر )١٩٨٨ال灰دلیمي، (بابقاء نبات واحد ف灰ي ك灰ل ج灰ورة 
ھكت灰灰ار كدفع灰灰ة اول灰灰ى، كم灰灰ا اض灰灰یف الس灰灰ماد /كغ灰灰م ٢٤٠فوس灰灰فات الكالس灰灰یوم باض灰灰افتھ عن灰灰د الزراع灰灰ة بمع灰灰دل 

اع灰ة والثانی灰ة بع灰د ھكت灰ار وعل灰ى دفعت灰ین اح灰داھما عن灰د الزر/كغ灰م ١٢٠النتروجیني على شكل یوریا بواق灰ع 
ام灰灰ا بالنس灰灰بة لمكافح灰灰ة االدغ灰灰ال فق灰灰د تم灰灰ت عملی灰灰ة المكافح灰灰ة ) ٢٠٠٠الع灰灰اني ، (ش灰灰ھر ونص灰灰ف م灰灰ن الزراع灰灰ة 

  . یوما بعد الزراعة، ولم تالحظ أي اصابات لحفار ساق الذرة الصفراء ٩٠و ٦٠و ٣٠یدویا بعد 
ی灰灰ث ان ھ灰灰ذه تم灰ت عملی灰灰ة حص灰灰اد یدوی灰灰ة لمس灰احة اربع灰灰ة امت灰灰ار مربع灰灰ة م灰灰ن ك灰ل وح灰灰دة تجریبی灰灰ة، ح

م اخ灰ذت ك灰ل واح灰دة  ٠.٥م وع灰رض  ١بط灰ول  ٢م ٠.٥المساحة مقسمة الى ثمان قط灰ع مس灰احة ك灰ل منھ灰ا 
منھا بطریقة عشوائیة ضمن مساحة الوحدة التجریبیة، ولذلك لغ灰رض حس灰اب مع灰دل الحاص灰ل الكل灰ي م灰ن 

  ).ھكتار/طن(ومن ثم ) ٢م/كغم(الحبوب 
灰灰دى عن灰灰ددة الم灰灰ن المتع灰灰ة دنك灰灰ائج بطریق灰灰رت النت灰灰ال اختب灰灰توى احتم灰灰رف  اذ، %٥د مس灰灰ت االح灰灰دل

والقیم灰ة ) أ(المتشبھة الى عدم وجود فروقات معنویة والعك灰س ص灰حیح، اذ اخ灰ذت القیم灰ة االعل灰ى الح灰رف 
  .بغض النظر عن االفضلیة) ب(التي تلیھا الحرف 

  
  النتائج والمناقشة

ت ارتف灰اع ان灰ھ ل灰م یك灰ن ھن灰اك ت灰اثیر معن灰وي الن灰واع المحاری灰ث عل灰ى ص灰فا) ٢(یتبین من الج灰دول 
 ١٠٠وزن وعرن灰وص /ع灰دد الحب灰وبوطول العرن灰وص و قطر العرنوصو نبات/عدد العرانیصوالنبات 

عرنوص فقد كان ھناك تف灰وق معن灰وي لص灰الح المح灰راث المطرح灰ي الق灰الب /اما لصفة عدد الصفوف حبة
بالمقارن灰灰ة م灰灰ع المح灰灰راث القرص灰灰ي الراس灰灰ي، ول灰灰م یك灰灰ن للمح灰灰راث الحف灰灰ار اخ灰灰تالف معن灰灰وي م灰灰ع المح灰灰راثین 

  .االخرین
یتضح ایضا وجود فروقات معنوی灰ة ب灰ین ان灰واع المحاری灰ث ف灰ي ص灰فة حاص灰ل الحب灰وب، اذ تف灰وق 
المحراث القرصي الراسي معنویا في ھذه الصفة على المحراث المطرحي القالب، اما المح灰راث الحف灰ار 
فلم یكن بینھ وبین المحراثین االخرین أي اختالف معن灰وي، وھ灰ذا یتف灰ق م灰ع م灰ا توص灰ل الی灰ھ ك灰ل م灰ن عب灰د 

ا ع灰دم وج灰ود اخ灰تالف معن灰وي م灰ا ب灰ین المح灰راثین والذین اكد) ٢٠٠٢(والمولى ) ١٩٧٥(نعیم واخرون ال
ویرج灰ع س灰بب تف灰وق المح灰راث القرص灰ي الراس灰ي . المطرحي الق灰الب والحف灰ار ف灰ي ص灰فة حاص灰ل الحب灰وب

عل灰灰灰灰ى المح灰灰灰灰راث المطرح灰灰灰灰ي الق灰灰灰灰الب لك灰灰灰灰ون المح灰灰灰灰راث االول اعط灰灰灰灰ى ق灰灰灰灰یم اعل灰灰灰灰ى ف灰灰灰灰ي ص灰灰灰灰فتي ع灰灰灰灰دد 
 نب灰灰灰ات لك灰灰灰ال المح灰灰灰راثین/ع灰灰灰دد الع灰灰灰رانیص تش灰灰灰ابھب灰灰灰النظر ل) غ灰灰灰م(حب灰灰灰ة ) ١٠٠(عرن灰灰灰وص ووزن /الحب灰灰灰وب

  .باالضافة الى تحسین حالة التربة الفیزیائیة باعطاء مسامیة ومحتوى رطوبي اعلى 
  

  تأثیر انواع المحاریث في صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء): ٢(الجدول 

انواع 
  المحاریث

ارتفاع 
  )سم(النبات 

عدد 
  /العرانیص

  باتن

قطر 
العرنوص 

  )سم(

طول 
العرنوص 

  )سم(

عدد 
  /الصفوف
  عرنوص

عدد 
  /الحبوب

  عرنوص

) ١٠٠(وزن 
  )غم(حبة 

حاصل 
الحبوب 

  ھكتار/طن
  ب١٠.٠٥٢  ٢٧.٩٨٦  ٥٥٧.٤٢  أ ١٥.٨٠٨  ٢٠.٧٠٦  ٤.٧١٧  ١.٥٥٨  ١٩٩.٩١٧  مطرحي قالب
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  أب١٠.٢٤٦  ٢٧.٧٢٠  ٥٧٥.٩٢  أب ١٥.٥٣٢  ٢٠.٦٧٥  ٤.٧١٥  ١.٥٨٣  ١٩٥.٩١٧  حفار
  أ١٠.٥٩٨  ٢٨.٥٤٦  ٥٦٦.٤٢  ب١٥.١١١  ٢٠.٣٣١  ٤.٦٥٦  ١.٥٥٨  ١٩٥.٧٥  رأسيقرصي 

  
ان عمقي الحراثة المس灰تخدمین ف灰ي التجرب灰ة ل灰م یك灰ن لھم灰ا أي ت灰اثیر معن灰وي ) ٣(یوضح الجدول 

  ). ٢٠٠٢(على أي من صفات النمو والحاصل، وھذا یتفق مع ما توصل الیھ المولى 
  

  النمو والحاصل للذرة الصفراء تأثیر اعماق الحراثة في صفات): ٣(الجدول 

  اعماق الحراثة
  )سم(

ارتفاع 
  )سم(النبات 

عدد 
  /العرانیص

  نبات

قطر 
العرنوص 

  )سم(

طول 
العرنوص 

  )سم(

عدد 
  /الصفوف
  عرنوص

عدد 
  /الحبوب

  عرنوص

) ١٠٠(وزن 
  )غم(حبة 

حاصل 
الحبوب 

  ھكتار/طن
١٠.٣٧٢  ٢٧.٦٨٢  ٥٦٨.٦٧  ١٥.٤٧٥  ٢٠.٧٣٦  ٤.٧٤٠  ١.٥٧٧  ١٩٨.١١١  ١٥-١٠  
١٠.٢٢٥  ٢٨.٤٨٦  ٥٦٤.٥  ١٥.٤٩٢  ٢٠.٤٠٦  ٤.٦٥١  ١.٥٥٥  ١٩٦.٢٧٨  ٢٠-١٥  

  
وج灰灰ود فروق灰灰ات معنوی灰灰ة ب灰灰ین نظ灰灰امي ال灰灰ري المح灰灰وري والثاب灰灰ت ف灰灰ي ص灰灰فات ) ٤(یب灰灰ین الج灰灰دول 

، اذ حق灰灰ق النظ灰灰ام )، ع灰灰دد الص灰灰فوف للعرن灰灰وصنب灰灰ات، ط灰灰ول العرن灰灰وص/ارتف灰灰اع النب灰灰ات، ع灰灰دد الع灰灰رانیص(
اع النبات على النظ灰ام الثاب灰ت، ویرج灰ع الس灰بب ف灰ي ذل灰ك ال灰ى ك灰ون المحوري ارتفاعا معنویا في صفة ارتف

النظام المحوري حقق قیمة اعلى للمحتوى الرطوبي للتربة عند قیاسھ بعد ریة الفطام بالمقارنة مع قیمت灰ھ 
، حیث ادى الى زیادة النمو الخض灰ري %١٩.٤١و% ٢١.١٩للنظام الثابت وكانت القیمتان على التوالي 

灰ات، للنبات وازدیاد ط灰اع النب灰ي ارتف灰ادة ف灰بب زی灰ذي س灰اق ال灰دهول الس灰ا اك灰ذا م灰وري  ھ灰ان ) ١٩٨٩(المعم
زیادة المحتوى الرطوبي ت灰ؤدي ال灰ى زی灰ادة ف灰ي ارتف灰اع النب灰ات، كم灰ا تف灰وق النظ灰ام المح灰وري عل灰ى النظ灰ام 

، ویرج灰ع ذل灰ك وع灰دد الص灰فوف لك灰ل عرن灰وص نب灰ات وط灰ول العرن灰وص/الثابت في صفتي عدد العرانیص
 أنمعن灰وي عل灰ى بقی灰ة الص灰فات المدروس灰ة ب灰الرغم م灰ن  ت灰أثیرول灰م یك灰ن للنظ灰امین . أع灰الهنف灰س الس灰بب  إلى

ف灰ي اغلبھ灰ا عل灰ى النظ灰ام الثاب灰ت لك灰ن الف灰روق بینھم灰ا ف灰ي الق灰یم ل灰م تك灰灰ن  أعل灰ىالنظ灰ام المح灰وري س灰جل قیم灰ا 
  .معنویة

  
  الري في صفات النمو والحاصل للذرة الصفراء أنظمة تأثیر): ٤(الجدول 

 ارتفاع  ظمة الريان
  )سم(النبات 

عدد 
  /العرانیص

  نبات

قطر 
العرنوص 

  )سم(

طول 
العرنوص 

  )سم(

عدد 
  /الصفوف
  عرنوص

عدد 
 /الحبوب

  عرنوص

) ١٠٠(وزن 
  )غم(حبة 

حاصل 
الحبوب 

  ھكتار/طن
  ١٠.٠٤٢  ٢٨.٣١٨  ٥٤٠.٣٩  ب ١٤.٠٥٣  ب ٢٠.٢٣  ٤.٦٧٩  ب ١.٤٥٠  ب ١٨٦.٦٦  الثابت

  ١٠.٥٥٦  ٢٧.٨٥٠  ٥٩٢.٧٨  أ ١٦.٩١٤  أ ٢٠.٩١  ٤.٧١٢  أ ١.٦٨٣  أ ٢٠٧.٧٢٢  المحوري
  

وج灰ود فروق灰ات معنوی灰ة ف灰ي ص灰فة ارتف灰اع ) ٥(یوضح الج灰دول فبالنسبة للتداخل بین العوامل  أما
س灰灰م م灰灰灰ع ٢٠-١٥وس灰灰م  ١٥-١٠النب灰灰ات، حی灰灰ث حقق灰灰ت مع灰灰امالت النظ灰灰ام المح灰灰灰وري م灰灰ع عمق灰灰ي الحراث灰灰ة 

ت النظ灰ام الثاب灰ت م灰ع المحاریث المطرحي القالب والحفار والقرص灰ي الراس灰ي تفوق灰ا معنوی灰ا عل灰ى مع灰امال
عمقي الحراثة والمحاریث الثالثة االنفة الذكر، فیما لم تكن ھناك فروقات معنویة ب灰ین ك灰ل مجموع灰ة م灰ن 
المعامالت على حدة، وقد تم تسجیل اعلى قیم灰ة م灰ن قب灰ل معامل灰ة المح灰راث المطرح灰ي الق灰الب م灰ع العم灰ق 

س灰م ٢٠-١٥لة المحراث الحفار مع العم灰ق سم مع النظام المحوري، اما اقل قیمة فقد سجلتھا معام١٥-١٠
نب灰ات، فق灰د س灰جلت معامل灰ة المح灰راث /كذلك كان التداخل معنوی灰ا لص灰فة ع灰دد الع灰رانیص. مع النظام الثابت

سم مع النظ灰ام المح灰وري اعل灰ى قیم灰ة وبارتف灰اع معن灰وي، ام灰ا اق灰ل قیم灰ة س灰جلتھا  ١٥-١٠الحفار مع العمق 
م灰ع النظ灰灰ام الثاب灰灰ت وبانخف灰اض معن灰灰وي ع灰灰ن بقی灰灰ة  ٢٠-١٥معامل灰ة المح灰灰راث القرص灰灰ي الراس灰ي م灰灰ع العم灰灰ق 

عرن灰灰وص ك灰灰ان الت灰灰داخل معنوی灰灰ا اذ حقق灰灰ت معامل灰灰ة المح灰灰راث /بالنس灰灰بة لص灰灰فة ع灰灰دد الص灰灰فوف. المع灰灰امالت
قیم灰ة عل灰ى بقی灰ة المع灰امالت وبتف灰وق  أعل灰ىس灰م م灰ع النظ灰ام المح灰وري ١٥-١٠المطرحي القالب مع العمق 

س灰م م灰ع النظ灰ام ١٥-١٠القرص灰ي الراس灰ي م灰ع العم灰ق  معنوي، اما اقل قیمة فق灰د س灰جلتھا معامل灰ة المح灰راث
الثاب灰灰灰ت وبانخف灰灰灰اض معن灰灰灰وي، وبش灰灰灰كل ع灰灰灰ام ل灰灰灰م یك灰灰灰ن ب灰灰灰ین مع灰灰灰امالت النظ灰灰灰ام الثاب灰灰灰ت م灰灰灰ع عمق灰灰灰ي الحراث灰灰灰ة 

  . فروقات معنویة أیةوالمحاریث الثالثة 
س灰جلت معامل灰ة  إذان الت灰داخل ك灰ان معنوی灰ا ف灰ي ص灰فة حاص灰ل الحب灰وب، ) ٥(ویتبین م灰ن الج灰دول 

س灰م م灰ع النظ灰ام المح灰وري ارتفاع灰ا معنوی灰ا ف灰ي ھ灰ذه الص灰فة ٢٠-١٥لراسي م灰ع العم灰ق المحراث القرصي ا
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المطرح灰灰ي الق灰灰الب م灰灰ع النظ灰灰ام الثاب灰灰ت م灰灰ع مع灰灰املتي المح灰灰راث  أم灰灰اقیم灰灰ة مقارن灰灰ة ببقی灰灰ة المع灰灰امالت،  وأعل灰灰ى
سم فقد سجلتا انخفاضا معنویا واقل قیمت灰ین بالمقارن灰ة م灰ع المع灰امالت ٢٠-١٥وسم ١٥-١٠عمقي الحراثة 

  . ولم یكن للتداخل تاثیر معنوي على بقیة الصفات المدروسة .األخرى
س灰م ك灰ان ق灰د اعط灰ى ٢٠-١٥نستنتج من ھ灰ذا البح灰ث ب灰ان المح灰راث القرص灰ي الرأس灰ي م灰ع العم灰ق 

   .افضل حاصل حبوب تحت نظام الري بالرش المحوري
  

النم灰灰و  ص灰灰فات ف灰灰يال灰灰ري  وأنظم灰灰ةالحراث灰灰ة  وأعم灰灰اقالمحاری灰灰ث  أن灰灰واعت灰灰اثیر الت灰灰داخل ب灰灰ین ): ٥(الج灰灰دول 
  .والحاصل للذرة الصفراء

 أنظمة
  الري

 أعماق
المحاریث أنواع  )سم(الحراثة 

ارتفاع النبات 
  )سم(

  /عدد العرانیص
  نبات

قطر العرنوص 
  )سم(

طول العرنوص 
  )سم(

  /عدد الصفوف
  عرنوص

  /عدد الحبوب
  عرنوص

) ١٠٠(وزن 
  )غم(حبة 

حاصل الحبوب 
  ھكتار/طن

  الثابت

١٥-١٠  
  ج ٩.٧٢٣  ٢٧.٨٢٨  ٥٤٧.٠٠  د ١٤.١٦١  ٢٠.٤٨٠  ٤.٩٥٩  ب ج ١.٤٦٦  ب ١٩٠.٦٦٧  مطرحي قالب

  ب ج ٩.٨٨٧  ٢٦.٩٨٨  ٥٤٥.٠٠  د ١٣.٩٦١  ١٩.٧٥٥  ٤.٥٦٠ ب ج ١.٤٦٦  ب ١٥.٦٦٧  حفار
  أب ج١٠.٠٧٦  ٢٨.٢٤١  ٥٢٥.٦٧  د١٣.٨٠٠  ٢٠.٧١١  ٤.٧٠٦ ب ج ١.٤٦٦  ب ١٨٨.٠٠٠  قرصي رأسي

٢٠-١٥  
  ج ٩.٦٩٣  ٢٩.٤٢٨  ٥٣٥.٠٠  د ١٣.٩٣٠  ٢٠.٠٤٧  ٤.٥٠٨ ب ج ١.٤٦٦  ب ١٨٦.٠٠٠  مطرحي قالب

  أب ج١٠.٤٦٣  ٢٨.٧٥٤  ٥٤٤.٠٠  د ١٤.٠٤٦  ٢٠.٥٦٢  ٤.٦٩٢ ب ج ١.٤٣٣  ب ١٨٤.٣٣٣  حفار
  أ ب ج١٠.٤١٠  ٢٨.٦٧١  ٥٤٥.٠٠  د ١٤.٤٢٢  ١٩.٨٣٥  ٤.٥٥١  ج١.٤٠٠  ب ١٨٥.٣٣٣  قرصي رأسي

  المحوري

١٥-١٠  
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ABSTRACT 

This study was conducted in Telafar region, Mosul governorate during 
agriculture season 2002-2003 to study the effect of three plow types (mold 
board, chisel and one way disk) with two plowing depths (10-15 cm) (15-20 
cm) and two sprinkler irrigation systems (center pivot and solid set) on growing 
and production properties of corn (plant height, number of ears plant, number 
of rows/ear, length of ear, ear diameter, number of grain/ear, weight of 100 
grain and grain yield). Randomized complete block design (split-split plot 
design) was used and the results analyzed statistically. The results showed that 
the mold board, chisel and one way disk plows with the two plowing depths 
and with center pivot irrigation system surpassed in plant height and number of 
ear/plant properties. The mold board plow with the depth (10-15 cm) and center 
pivot irrigation system surpassed in number of rows/ear, and the one way disk 
plow with (15-20 cm) depth and center pivot irrigation system surpassed in 
grain yield property and its yield was 11.02 ton/ha. 
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، وزارة التعلیم العالي والبحث  تحسینھاو إنتاجھاالذرة الصفراء ). ١٩٩٠( مجیدمدحت  ،الساھوكي
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