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ثالثة أصناف تركیبیة  ة السماد النتروجیني في نموتأثیر مسافات الزراعة بین النباتات وطریقة إضاف
  ).Zea mays L(من الذرة الصفراء 

  المحمدي بدوان علي سلیمان                      محفوظ عبد القادر محمد 
 جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

   
  الخالصة

 ١٥بھدف معرفة تأثیر مسافات الزراعǺة ) ٢٠٠٧(تین في الموسم الخریفي عام نفذت تجربتین حقلی
سǺم  ١٠سم بین الجور وطریقتي إضǺافة السǺماد النتروجینǺي نثǺراً وعلǺى شǺكل خطǺوط تبعǺد  ٣٥و ٢٥و 

 وصǺفا وربیǺع ١٠٦بحǺوث عن خط النباتات في صفات النمو لثالثة أصناف تركیبیة من الذرة الصǺفراء 
بة في موقعین ، األول في منطقة الرحمانیǺة التǺي تقǺع داخǺل حǺدود بلدیǺة الموصǺل ، ، وقد زرعت التجر

تجربة عاملیǺھ  نفذت. جامعة تكریت في محافظة صالح الدین  –والموقع الثاني في حقول كلیة الزراعة 
بثالثǺة مكǺررات ، وقǺد اسǺتخدمت ) R.C.B.D(بثالثة عوامل ووفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

اظھǺرت نتǺائج موقǺع الرحمانیǺة تفǺوق الصǺنف بحǺوث . یقة دنكن للمقارنة بین متوسطات المعامالت طر
سǺم اعلǺى ارتفǺاع للنباتǺات  ٣٥و  ١٥المسǺافة  اعطǺت.لنباتوفي ارتفاع ا ر االنثويللتزھی بالتبكیر ١٠٦

  .سم لكال موقعي الدراسة ٣٥المسافة  عند  فقد تفوقت المساحة الورقیةصفة  اما
ر طرائق إضافة السماد فروقاً معنویة بین صفات النمو باستثناء المساحة الورقیة ، حیث تفوقت لم تظھ

طریقة إضافة السماد نثراً في موقع تكریت في حین تفوقت طریقة إضافة السماد بشكل خطوط في موقع 
و  ١٠٦تفوق الصنف بحوث  ،ومن التداخل الثنائي بین االصناف ومسافات الزاعة فقد الرحمانیة

سم للتزھیر األنثوي في موقع تكریت، اما في موقع الرحمانیة فقد تفوق  ١٥لمسافة مع االصنف صفا 
و  ١٥لمسافتین مع ا ١٠٦و جاء الصنف بحوث . سم باحتیاجھ الى اقل فترة ١٥الصنف صفا للمسافة 

عدل سم باكبر م ٣٥ فقد جاء الصنف ربیع وللمسافةاما للمساحة الورقیة  ارتفاع للنبات ، باعلىسم  ٣٥
سم اكبر  ٣٥لمسافة مع او ربیع  ١٠٦، اما في موقع تكریت فقد اعطى الصنفان بحوث  لھذه الصفة

للمساحة  سم اكبر دلیل ١٥لمسافة مع ا ١٠٦اعطى الصنف بحوث .  مساحة ورقیة للنبات الواحد
سم مع ٣٥معنویاً المسافة  وقوطرائق إضافة السماد ، فقد تف أما التداخل الثنائي بین المسافات ، الورقیة

وقعي الدراسة ، طریقة إضافة السماد على شكل خطوط في صفة المساحة الورقیة للنبات الواحد ولم
  .قیةدلیل المساحة الور طریقة نثر السماد معنویاً في صفةسم مع  ١٥لمسافة وتفوقت ا

فǺي صǺفة  زیǺادة نثر السمادسم وطریقة  ١٥المسافة مع  ١٠٦الصنف بحوث  سجلالتداخل الثالثي وفي 
لطریقǺة إضǺافة و سǺم ٣٥لمسǺافة مǺع ا ١٠٦ارتفاع النبات في موقع الرحمانیة ، و تفوق الصǺنف بحǺوث 

مǺع  ، وأعطǺى الصǺنف صǺفا لمسǺاحة الورقیǺة فǺي النبǺات الواحǺدباالسماد النتروجیني على شكل خطوط 
الصǺنف بحǺوث  اعطǺى كǺذلكورقیǺة ولمسǺاحة اللطریقة إضافة السماد نثرا أعلǺى دلیǺل لسم و١٥لمسافة ا

المسǺاحة  م و لطریقة اضافة السماد على شكل خطوط اعطى نفس المعǺدل لǺدلیلس ١٥لمسافة مع ا ١٠٦
 .الورقیة

 
  المقدمة  

من محاصیل الحبوب المھمة التǺي تǺتم زراعتǺھ  (.Zea mays L)یعد محصول الذرة الصفراء 
أھمیتھ تزداد نتیجة زیادة استخدامات ھǺذا المحصǺول على نطاق واسع في معظم دول العالم ، وقد أخذت 

تعد الذرة الصفراء مǺن  و الحیوان باإلضافة إلى المواد الناتجة منھ لإلنسانمن حیث االستھالك الحبوبي 
المحاصǺǺیل التǺǺي تسǺǺتنزف كمیǺǺات كبیǺǺرة مǺǺن العناصǺǺر المعدنیǺǺة خǺǺالل موسǺǺم النمǺǺو وال سǺǺیما عنصǺǺر 

لزیǺǺادة الحاصǺǺل  ةالعوامǺǺل الضǺǺروریالتسǺǺمید النتروجینǺǺي مǺǺن  عتبǺǺریلǺǺذلك ) ١٩٨٦مǺǺالح ، (النتǺǺروجین 
لقǺد أكǺدت الدراسǺات الحدیثǺة أن الزراعǺة فǺي . وتحسین نوعیتھ عند زراعة الذرة الصفراء بكثافة عالیة 

علǺى مسǺاحات في األقل عن تلǺك المزروعǺة  ٪ ١٥-١٠مسافات ضیقة تعطي زیادة في الحاصل بحدود 
أما األصناف فأنھا تلعب دوراً مھماً في زیادة حاصل العلف األخضǺر أو . )١٩٩٠الساھوكي ، (متباعدة 

بسǺالالت مرضǺیة جدیǺǺدة حاصǺل الحبǺوب ، وسǺبب تǺǺدھور األصǺناف المسǺتنبطة نتیجǺة سǺǺھولة إصǺابتھا 
وكذلك نتیجة الخلط الطبیعي بین األصناف أصبح من الضروري اسǺتخدام أصǺناف جدیǺدة لرفǺع مسǺتوى 

  األصناف التركیبیة  اإلنتاج ویالحظ أنّ 

  لبحث مستل من رسالة الماجستیر ا
     ٢٠١١/  ٢٨/٣وقبولھ    ٢٠١٠/  ٩/ ٢٦  البحث استالمتاریخ 
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لھا أھمیة خاصة كونھا تملǺك قاعǺدة قویǺة مǺن ناحیǺة اإلنتǺاج كمǺاً ونوعǺاً باإلضǺافة إلǺى إنھǺا تملǺك أسسǺاً 

إن الكثافǺǺة ) . ١٩٧٨وآخǺǺرون ،  Singh(وراثیǺǺة عریضǺǺة تمكنھǺǺا مǺǺن تحمǺǺل الظǺǺروف البیئیǺǺة القاسǺǺیة 
إلǺى أن كثیǺر مǺن ) ١٩٩٠(قد تختلف بین األصناف وقد أشار السǺاھوكي لنباتات اتوزیع وطریقة النباتیة 

صفات النمو والحاصǺل ومكوناتǺھ الكمیǺة والنوعیǺة تتǺأثر بالكثافǺة النباتیǺة وتعتبǺر طریقǺة إضǺافة السǺماد 
ل مراحلǺھ العمریǺة منǺذ بدایǺة زراعتǺھ وحتǺى موعǺد الحصǺاد حیǺث عامالً مھماً ومحدداً لنمو النبǺات خǺال

یستخدم السماد النتروجیني بكمیات كبیرة في العالم ویتعرض للفقد بأشǺكال مختلفǺة منھǺا الغسǺیل وتطǺایر 
ونظراً لسھولة فقǺدان النتǺروجین وخاصǺة فǺي التǺرب العراقیǺة لكونھǺا ) ١٩٨٧شابا وآخرون ، (األمونیا 

  ) .١٩٨٧النعیمي ، ( السماد لھذا المحصول ددت مواعید وطرائق مختلفة إلضافةترب كلسیة فقد ح
  

 مواد البحث وطرائقھ
االول ھو محطة : في موقعین  ٢٠٠٧أجریت تجربة حقلیة في العروة الخریفیة للموسم الزراعي 

ح الǺدین جامعة تكریت في محافظة صǺال –كلیة الزراعة / البحوث الزراعیة في قسم المحاصیل الحقلیة 
وذلǺك ) ضǺمن حǺدود محافظǺة نینǺوى(، والموقع الثاني ھǺو فǺي منطقǺة الرحمانیǺة داخǺل مدینǺة الموصǺل 

ثالثǺة و) ، صǺفا،ربیع ١٠٦بحوث (ثالثة أصناف تركیبیة من الذرة الصفراء  :لدراسة ثالثة عوامل ھي 
 بǺǺین الخطǺǺوط انثǺǺر وطǺǺریقتین الضǺǺافة السǺǺماد النیتروجینǺǺي .سǺǺم  ٣٥، ٢٥، ١٥ مǺǺن الزراعǺǺة مسǺǺافات

،  ستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملǺة بثالثǺة مكǺرراتتم ا .سم  ١٠على بعد  والتسمید الشریطي
، والمسǺǺافة بǺǺین خطǺǺوط ٢م) ٤×٣(وحǺǺدة تجریبیǺǺة، مسǺǺاحة كǺǺل وحǺǺدة  ١٨ویحتǺǺوي كǺǺل مكǺǺرر علǺǺى 

، تم نثǺر السǺماد م١یفصل بین المكررات الثالثة سواقي عرض كل ساقیة  سم بین خط وآخر ٦٠الزراعة
بǺذور ) ٥-٣(، ووضǺعت  ھـ/ كغم  ٢١٠الوحدات التجریبیة بمعدل  نثرا داخل%) ٤٦(السوبر فوسفات 

وزراعǺة موقǺع  ١٢/٧/٢٠٠٧في كل جǺورة لضǺمان اإلنبǺات وتمǺت الزراعǺة فǺي موقǺع تكریǺت بتǺاریخ 
بریǺة االنبǺات  ربتǺانالزراعة في كال الموقعین سǺقیت التج، وبعد إكمال  ١٤/٧/٢٠٠٧الرحمانیة بتاریخ 

وتǺم السǺقي حسǺب حاجǺة المحصǺول فǺي المǺوقعین، وبعǺد ثالثǺة أسǺابیع مǺن موعǺد  ١٥/٧/٢٠٠٧بتاریخ 
الدفعǺة  الزراعة أجریت عملیات الخǺف والترقیǺع للجǺور الغائبǺة ، وبعǺد شǺھر مǺن الزراعǺة تمǺت إضǺافة

عǺǺد إضǺǺافة الدفعǺǺة األولǺǺى ، وبعǺǺد شǺǺھر مǺǺن موبǺǺالطریقتین المǺǺذكورتین السǺǺماد النتروجینǺǺي  االولǺǺى مǺǺن
مبیǺد ٪ نتروجین ، وأضǺیف ٤٦ھكتار من سماد الیوریا بنسبة / كغم  ٢٠٠أضیفت الدفعة الثانیة وبمعدل 

 SasamiaحفǺار سǺاق الǺذرة كغǺم للھكتǺار للوقایǺة مǺن  ٦٪ مǺادة فعالǺة وبمقǺدار ١٠المحبب الدیازینون 
cretica د تلقیما على القمة النامیة للنبات وعلى دفعتین بǺة وبعǺن الزراعǺد  ٢١عد شھر مǺن موعǺاً مǺیوم

إضǺǺافة الدفعǺǺة األولǺǺى ، وأجریǺǺت عملیǺǺات إزالǺǺة األدغǺǺال یǺǺدویاً مǺǺن الوحǺǺدات التجریبیǺǺة بعǺǺد شǺǺھر مǺǺن 
  .الزراعة

 

  النتائج والمناقشة 
اخǺتالف إلǺى عǺدم  ١ نتǺائج الجǺدولتشǺیر  : نورات ذكریة% ٥٠عدد األیام من الزراعة ولغایة ظھور  

بلغت المǺدة ونورات ذكریة ولموقعي الدراسة % ٥٠الزراعة ولغایة ظھور  عدد األیام من األصناف في
یومǺاً فǺي موقǺع  ٥٦.٦٦و ٥٦.٠٠و ٥٥.١٦وصفا وربیع  ١٠٦حتى  التزھیر الذكري لألصناف بحوث 

فǺي  معنویǺاً  مسǺافات الزراعǺةواثǺرت .  في موقǺع تكریǺت یوماً  ٦٠.٨٨و ٦٠.١١و ٥٧.٧٧ و الرحمانیة
حیǺث  ،لموقعي الدراسǺة نبات الذرة الصفراء نورات ذكریة ل% ٥٠ألیام من الزراعة ولغایة صفة عدد ا

سǺم بإعطائھǺا اقصǺر فتǺرة للتزھیǺر بلغǺت  ٢٥لموقǺع الرحمانیǺة تفǺوق المسǺافة  ١الجدول رقǺممن نالحظ 
 ٥٦.٥٥و  ٥٦.٢٢ سǺǺم بǺǺأطول فتǺǺرة زمنیǺǺة للتزھیǺǺر بلغǺǺت ٣٥و  ١٥جǺǺاءت المسǺǺافتین یومǺǺا و ٥٥.٣٣

وجǺود فǺروق معنویǺة لمسǺافات الزراعǺة حیǺث نالحǺظ  و قد بینت نتائج موقǺع تكریǺت. اليعلى التویوما 
سǺم  ٢٥، و جاءت المسǺافة یوما  ٥٨.٨٢زھیر بلغت سم بإعطائھا اقل فترة زمنیة للت ٣٥تفوق المسافة  

) ١٩٨٧(ویوسǺف ) ١٩٧٦(مع ما وجده الرضا واتفقت . یوما ٦٠.١١بأطول فترة زمنیة للتزھیر بلغت 
  ) .٢٠٠٧(وكنو蔼 ) ٢٠٠٤(وبكتا蔼 ووھیب 

في صفة عدد األیام من الزراعة  والخطوط معنویاً النثر طرائق إضافة السماد النتروجیني واثرت 
ا معنویلسماد الشریطي تفوقت طریقة اضافة ا وفي موقع الرحمانیة ، نورات ذكریة% ٥٠ولغایة 
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ة لطرق معنویاختالفات  موقع تكریت فلم تالحظفي  یوما، اما ٥٥.٩٢بلغت  باعطائھا اقل فترة للتزھیر
) ١٩٩٧( Hikawaمتفقة مع ما توصل إلیھ كل من  ھذا الموقعنتائج وقد جاءت . اضافة السماد

 ١الجدول نتائجفقد تبین من  ة ،بین األصناف ومسافات الزراع وبالنسبة للتداخل ).٢٠٠١( lammو
نورات ذكریة % ٥٠ة عدد األیام من الزراعة ولغایة في صف في ھذا التداخلمعنویة  عدم وجود فروق

فروقات  بین األصناف وطرائق التسمیدواعطى التداخل  .ولموقعي الدراسةنبات الذرة الصفراء ل
،  ١دول الرحمانیة الجلموقع نورات ذكریة % ٥٠صفة عدد األیام من الزراعة ولغایة في  معنویة

بانخفاض عدد االیام لظھور ولطریقتي التسمید  ١٠٦إلى تفوق الصنف بحوث  النتائجحیث أشارت 
ھذه ل، بینما أعطى الصنف ربیع وطریقة نثر السماد یوماً  ٥٥.١١و  ٥٥.٢٢نورات ذكریة % ٥٠

وطریقة إضافة  ١٠٦لصنف بحوث اتداخل تفوق فقد یوماً ، أما في موقع تكریت  ٥٧.١٠الصفة بلغت 
یوماً ، في حین أن أطول فترة   ٥٧.٣٣ري بلغت السماد على شكل خطوط إلى أقل فترة تزھیر ذك

ً  ٦٠.٠٠ و ٦٠.٧٧حیث كانت النتائج كال طریقتي االضافة مع  زمنیة للتزھیر كانت للصنف ربیع  یوما
، ویعود اختالف فترة التزھیر الذكري إلى التباین الوراثي لألصناف ، وھذه النتیجة تتفق مع 

Bullock وBullock )لتداخالت بین المسافات وطرائق معنویة ل فروق وجودلوحظ كما  ).١٩٩٣
سم و ٢٥تفوق المسافة  ١اما في موقع الرحمانیة فقد اوضح الجدول رقم لموقعي الدراسة إضافة السماد 

 ٥٥.١٠و  ٥٥.٥٥لطریقتي اضافة السماد نثرا و خطوط بإعطائھما اقل فترة زمنیة للتزھیر و قد بلغت 
یوما  ٥٦.٥٥یقة اضافة السماد نثرا باطول فترة زمنیة و قد بلغت سم و لطر١٥یوما ، وجاءت المسافة 

سم و لطریقتي اضافة السماد على شكل  ٣٥المسافة  تداخل موقع تكریت تفوقاوضحت نتائج بینما 
المسافة  داخلت ، وجاء یوما ٥٨.٨٨و  ٥٨.٧٧خطوط و نثر باعطائھما اقل فترة للتزھیر وقد بلغت 

لم یؤثر  .یوما   ٦٠.٦٦ اد نثرا باطول فترة زمنیة للتزھیر و قد بلغتطریقة اضافة السممع سم ٢٥
التداخل بین االصناف مع مسافات الزراعة وطرائق اضافة السماد معنویا في موقعي التجربة على ھذه 

  .الصفة 
إلǺǺى االخǺǺتالف  ٢نتǺǺائج الجǺǺدول تشǺǺیر :  ن11ورات أنثوی11ة %٥٠ی11ام م11ن الزراع11ة ولغای11ة ظھ11ور ع11دد اال
ولموقǺع الرحمانیǺة ، نبǺات الǺذرة الصǺفراء نورات أنثویة ل% ٥٠بین األصناف في نسبة ظھور  المعنوي

تزھیǺǺر أنثǺوي بلغǺǺت %  ٥٠الǺذي احتǺǺاج إلǺى أقǺǺل فتǺرة زمنیǺǺة لبلǺوغ  ١٠٦الصǺنف بحǺǺوث  حیǺث تفǺǺوق
ولم تسǺجل فروقǺات  یوماً ، ٦٢.٢٧یوماً ، وأظھر الصنف ربیع أطول فترة تزھیر أنثوي بلغت  ٦١.٥٠

عدم وجود فروق معنویǺة بǺین مسǺافات  ٢نتائج الجدول أوضحت  یة لھذه الصفة في موقع تكریت ،معنو
 سǺم ١٥امǺا فǺي موقǺع تكریǺت فقǺد تفوقǺت المسǺافة  لھذه الصǺفة فǺي موقǺع الرحمانیǺة الزراعة بین الجور

 یǺوم وكǺان ٦٢.٦٧سǺم بفتǺرة بلغǺت  ٢٥یǺوم وجǺاءت المسǺافة  ٦١.١٣بلغǺت بإعطائھا أقل معدل للصفة 
یǺوم وھǺذا یتفǺق مǺع مǺا توصǺل إلیǺھ  ٦٤.٠٩سǺم أطǺول فتǺرة زمنیǺة للتزھیǺر األنثǺوي بلغǺت  ٣٥للمسافة 
واثرت طریقتي اضǺافة ) ٢٠٠٧(وكنو蔼 ) ٢٠٠٤(كتا蔼 ووھیب وب) ٢٠٠١(ووھیب ) ١٩٨٧(یوسف 

ل حیث جاءت طریقة اضافة السماد نثرا باقǺ في موقع الرحمانیة في صفة التزھیر األنثويالسماد معنویا 
الǺى عǺدم وجǺود  ٢ریǺت فقǺد بینǺت نتǺائج الجǺدول رقǺم ، امǺا فǺي موقǺع تكیومǺا  ٦١.٨٤معدل للصǺفة بلǺغ

فǺي  فǺروق معنویǺة مسǺافات الزراعǺة مǺع األصǺناف اظھǺر تǺداخل .اختالفات معنویة بین طرق االضǺافة
 خلتǺǺدا نǺورات أنثویǺǺة ولموقǺǺع الرحمانیǺǺة فقǺǺد تفǺǺوق% ٥٠صǺفة عǺǺدد األیǺǺام مǺǺن الزراعǺǺة ولغایǺǺة ظھǺǺور

یومǺǺاً و احتǺǺاج  ٦١.٠٠بلغǺǺت  حیǺǺثمعنویǺǺاً علǺǺى األصǺǺناف األخǺǺرى  سǺǺم١٥مǺǺع المسǺǺافة  الصǺǺنف صǺǺفا
ربیǺع أطǺǺول فتǺرة للتزھیراالنثǺǺوي ولǺم تختلǺǺف فیمǺا بینھǺا معنویǺǺاً لكافǺة مسǺǺافات الزراعǺة حیǺǺث الصǺنف 

مǺع سم  ١٥المسافة  ، أما في موقع تكریت فقد تفوق تداخل ٦٢.٢٦و  ٦٢.٥٧و  ٦٢اعطت نتائج بلغت 
و  ١٠٦االصǺناف بحǺوث  تیومǺاً وجǺاء ٦٠.٣٥إلى أقل فترة تزھیر أنثǺوي بلغǺت  ١٠٦لصنف بحوث ا

  ٦٤.٠٥و  ٦٤.١٧و  ٦٤.٠٥  سǺǺم بǺǺاطول فتǺǺرة زمنیǺǺة للتزھیǺǺر قǺǺد بلغǺǺت ٣٥صǺǺفا و ربیǺǺع  و للمسǺǺافة 
ھǺذه  فǺياختالفǺات معنویǺة  لوحظǺتبǺین االصǺناف و طرائǺق التسǺمید ومǺن التǺداخل ، على التوالي  یوما

و جǺاء  علǺى االصǺناف االخǺرى معنویǺا ،مع طریقتǺي التسǺمید  ١٠٦الصنف بحوث  تداخل تفوق الصفة
 ٦٢.٤٤على شكل خطوط باطول فترة زمنیة و قد بلغǺت بیع و لطریقتي إضافة السماد نثراً، والصنف ر

ناف و طǺرق معنویة بین االص اتفروق فلم تسجلموقع تكریت اما في . یوما للتزھیر االنثوي ٦٢.١١و 
اختلفǺت  ) .١٩٨٩(وآخǺرون  Resslerوتتفق ھذه النتیجة مع ما حصل علیھ . اضافة السماد النتروجیني

نǺورات % ٥٠معنویاً في صفة عدد األیام من الزراعة ولغایǺة التداخالت بین المسافات وطرائق التسمید 
و لطریقǺة اضǺافة السǺماد نثǺرا سǺم  ١٥، حیث بینت نتائج موقع الرحمانیة تفوق المسǺافة  ٢جدول أنثویة 
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یومǺا ، امǺا نتǺǺائج موقǺع تكریǺت فقǺǺد  ٦٠.٩٩قǺǺد بلغǺت و ھǺا الǺى اقǺǺل فتǺرة زمنیǺة للتزھیǺرمعنویǺا الحتیاج
  سم و لطریقة ١٥اوضحت تفوق المسافة 

  

 تأثیر األصناف وطرائق التسمید ومسافات الزراعة والتداخالت بینھم في عدد االیام لغایة ظھور نسبة :)١(الجدول 
  نورات ذكریة لمحصول الذرة الصفراء % ٥٠

  موقع الرحمانیة                                                                  

  طرائق التسمید  األصناف
التداخل بین األصناف   )سم(مسافات الزراعة 

  وطرائق والتسمید
  األصناف

٣٥  ٢٥  ١٥  

  ١٠٦بحوث 
  جـ٥٥.٢٢  أ٥٥.٣٣  أ٥٤.٣٣  أ ٥٦.٠٠  نثر

  أ٥٥.١٦
  جـ٥٥.١١  أ٥٥.٣٣  أ٥٤.٣٣  أ٥٥.٦٦  خطوط

  صفا
  ب ٥٦.١١  أ٥٥.٣٣  أ٥٥.٠٠  أ٥٨.٠٠  نثر

  أ٥٦.٢٢
  ب٥٦.٣٣  أ٥٥.٠٠  أ٥٥.٦٦  أ٥٨.٣٣  خطوط

  ربیع
  أ ٥٧.١٠  أ٥٨.٣٣  أ٥٧.٣٣  أ٥٥.٦٦  نثر

  أ٥٦.٦٦
  ب٥٦.٣٣  أ٥٨.٠٠  أ٥٥.٣٣  أ٥٥.٦٦  خطوط

التداخل بین 
األصناف 
ومسافات 
  الزراعة

  أ٥٥.٣٣  أ٥٤.٣٣  أ٥٥.٨٣  ١٠٦ بحوث

  أ٥٥.١٦  أ٥٥.٣٣  أ٥٨.١٦  صفا  طرائق التسمید

  أ٥٨.١٦  أ٥٦.٣٣  أ٥٥.٦٦  ربیع

التداخل بین 
  طرائق التسمید

ومسافات 
  الزراعة

  أ٥٦.١٤  أ٥٦.٣٣  جـ٥٥.٥٥  أ٥٦.٥٥  نثر

  ب٥٥.٩٢  ب٥٦.١١  د٥٥.١٠  أ٥٦.٥٥  خطوط

    أ٥٦.٢٢  ب٥٥.٣٣  أ٥٦.٥٥  مسافات الزراعة

  موقع تكریت                                                                  

  ١٠٦بحوث 
  ب٥٨.٢٢  أ٥٦.٣٣  أ٥٩.٣٣  أ٥٩.٠٠  نثر

  أ٥٧.٧٧
  ب٥٧.٣٣  أ٥٦.٠٠  أ٥٧.٠٠  أ٥٩.٠٠  خطوط

  صفا
  أ٦٠.١١  أ٦٠.٦٦  أ٦٠.٠٠  أ٥٩.٦٦  نثر

  أ٦٠.١١
  أ٦٠.١١  أ٦٠.٣٣  أ٦٠.٣٣  أ٥٩.٦٦  خطوط

  ربیع
  أ٦١.٠٠  أ٥٩.٣٣  أ٦٢.٦٦  أ٦١.٠٠  نثر

  أ٦٠.٨٨
  أ٦٠.٧٧  أ٦٠.٣٣  أ٦١.٦٦  أ٦٠.٣٣  خطوط

التداخل بین 
األصناف 
ومسافات 
  الزراعة

  أ٥٦.١٦  أ٥٨.١٦  أ٥٩.٠٠  ١٠٦بحوث 

  أ٦٠.٥٠  أ٦٠.١٦  أ٥٩.٦٦  صفا  طرائق التسمید

  أ٥٩.٨٣  أ٦٢.١٦  أ٦٠.٦٦  ربیع

التداخل بین 
  طرائق التسمید

ومسافات 
  الزراعة

  أ٥٩.٦٦  جـ٥٨.٧٧  أ٦٠.٦٦  ب٥٩.٥٥  نثر

  أ٥٩.٢٩  جـ٥٨.٨٨  ب٥٩.٥٥  ب٥٩.٤٤  خطوط

    جـ٥٨.٨٢  أ٦٠.١١  ب٥٩.٥٠  مسافات الزراعة

       الحروف المتشابھة التختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال 
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ھور نسبة تأثیر األصناف وطرائق التسمید ومسافات الزراعة والتداخالت بینھم في عدد االیام لغایة  ظ :)٢(الجدول 
  .نورات أنثویة لمحصول الذرة الصفراء % ٥٠

  موقع الرحمانیة                                                                 

  طرائق التسمید  األصناف
التداخل بین األصناف   )سم(مسافات الزراعة 

  وطرائق التسمید
  األصناف

٣٥  ٢٥  ١٥  

  ١٠٦بحوث 
  ب٦١.٥٥  ب جـ٦١.٦٦  جـب ٦١.٦  جـ٦١.٣٣  نثر

  جـ٦١.٥٠
  ب٦١.٤٤  ب جـ٦١.٦٦  جـ٦١.٣٣  جـ٦١.٣٣  خطوط

  صفا
  ب٦١.٥٥  ب٦٢.٣٣  أب٦٢.٦٦  د٥٩.٦٦  نثر

  ب٦١.٩٩
  أ٦٢.٤٤  أ٦٣.٠٠  ب٦٢.٠٠  ب٦٢.٣٣  خطوط

  ربیع
  أ٦٢.٤٤  ب٦٢.٣٣  أ٦٣.٠٠  ب٦٢.٠٠  نثر

  أ٦٢.٢٧
  أ٦٢.١١  ب٦٢.٢٠  ب٦٢.١٥  ب٦٢.٠٠  خطوط

التداخل بین 
األصناف 

فات ومسا
  الزراعة

  ب٦١.٦٦  ب جـ٦١.٥  ب جـ٦١.٣  ١٠٦بحوث 

  أ٦٢.٦٥  أ٦٢.٣٣  جـ٦١.٠٠  صفا  طرائق التسمید

  أ ب٦٢.٢٦  أ٦٢.٥٧  أ ب٦٢.٠٠  ربیع

التداخل بین 
  طرائق التسمید

ومسافات 
  الزراعة

  ب٦١.٨٤  أ٦٢.١١  أ٦٢.٤٤  ب٦٠.٩٩  نثر

  أ٦٢.٠٠  أ٦٢.٢٨  أ٦١.٨٢  أ٦١.٨٨  خطوط

    أ٦٢.١٩  أ٦٢.١٣  أ٦١.٤٤  مسافات الزراعة
  موقع تكریت                                                                   

  ١٠٦بحوث 
  أ٦٢.٢٠  أ٦٤.١٠  ب٦٢.١٥  جـ٦٠.٣٥  نثر

  أ٦٢.١٩
  أ٦٢.١٧  أ٦٤.٠٠  ب٦٢.١٥  جـ٦٠.٣٥  خطوط

  صفا
  أ٦٣.٥٥  أ٦٤.٢٠  أ ب٦٣.٢٠  جـ٦١.٣٠  نثر

  أ٦٣.١٨
  أ٦٢.٨٠  أ٦٤.١٥  ب٦٢.٢٥  جـ ٦٠.٤٠  خطوط

  ربیع
  أ٦٣.٣٠  أ٦٤.٠٠  أ ب٦٣.١٠  ب٦٢.٢٠  نثر

  أ٦٣.٤٠
  أ٦٣.٥٠  أ٦٤.١٠  أ ب٦٣.٢٠  ب٦٢.٢٠  خطوط

التداخل بین 
األصناف 
ومسافات 
  الزراعة

  أ ٦٤.٠٥  أ ب٦٢.١٥  ب٦٠.٣٥  ١٠٦بحوث 

  أ٦٤.١٧  أ ب٦٢.٧٣  ب٦٠.٨٥  صفا  طرائق التسمید

  أ٦٤.٠٥  أ ب٦٣.١٥  أ ب٦٢.٢٠  ربیع

التداخل بین 
  ئق التسمیدطرا

ومسافات 
  الزراعة

  أ٦٢.٧٣  أ٦٤.١٠  ب٦٢.٨١  جـ٦١.٢٨  نثر

  أ٦٢.٥٣  أ٦٤.٠٨  ب٦٢.٥٣  جـ٦٠.٩٨  خطوط

    أ٦٤.٠٩  ب٦٢.٦٧  جـ٦١.١٣  مسافات الزراعة
  % .٥الحروف المتشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال  

 

 بلغǺت حیǺثتǺرة زمنیǺة للتزھیǺر االنثǺوي اضافة السماد نثرا و علǺى شǺكل خطǺوط باحتیاجھمǺا الǺى اقǺل ف
.  و لكال طریقیتǺي االضǺافة بǺاطول فتǺرة زمنیǺة للتزھیǺر ٣٥یوما ، و جاءت المسافة  ٦٠.٩٨و ٦١.٢٨

الذي أوضح وجود فارق معنوي بǺین طرائǺق ) ١٩٨٨(وآخرون  Kabirوتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده 
اوضحت نتǺائج موقǺع وفي التداخل الثالثي . یة نورات أنثو% ٥٠إضافة السماد النتروجیني على تزھیر 

و لكǺǺال طریقیتǺǺي االضǺǺافة معنویǺǺا  ١٠٦سǺǺم للصǺǺنف بحǺǺوث  ٣٥و  ٢٥و ١٥الرحمانیǺǺة تفǺǺوق المسǺǺافة 
و لطریقǺة اضǺافة السǺماد خطǺوط سم ٣٥ وللمسافة ، و احتاج الصنف صفا ع االصناف االخرىمقارنة م

امǺا . السماد نثرا اطول فترة زمنیة للتزھیر االنثǺويسم و لطریقة اضافة  ٢٥  و الصنف ربیع و للمسافة
اضǺǺافة السǺǺماد نثǺǺرا و  و لطریقتǺǺي سǺǺم ١٥تفǺǺوق المسǺǺافة  ٢فǺǺي موقǺǺع تكریǺǺت فقǺǺد اوضǺǺح الجǺǺدول رقǺǺم 
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 افةالمسǺوجǺاءت .  و ذلك الحتیاجھا الى اقصر فتǺرة زمنیǺة للتزھیǺر وصفا١٠٦بحوث  ینخطوط للصنف
  .  فترة زمنیة للتزھیر بأطول اإلضافة طریقتي المدروسة و لكال األصنافو لجمیع  سم ٣٥

ارتفǺاع النبǺات وجود اختالف معنوي بین األصناف في صǺفة  ٣تائج الجدول توضح ن )م(أرتفاع النبات 
 في موقع الدراسة معنویاً على الصǺنفین صǺفا وربیǺع ، ١٠٦الصنف بحوث  لموقع الرحمانیة ، فقد تفوق

ود لالخǺتالف بǺین التراكیǺب الوراثیǺة المسǺتخدمة فǺي الدراسǺة وھǺذه االختالف في ارتفاع النبǺات یعǺ وإن
) ٢٠٠٥(والزھیǺǺري ) ٢٠٠٤(وكوبرلǺǺو ) ٢٠٠٣(وھǺǺادف ) ٢٠٠٢(النتǺǺائج تتفǺǺق مǺǺع كǺǺل مǺǺن العسǺǺافي 

 蔼وǺǺات ) ٢٠٠٧(وكنǺǺاع النبǺǺفة ارتفǺǺي صǺǺفراء فǺǺذرة الصǺǺة للǺǺب الوراثیǺǺتالف التراكیǺǺوا اخǺǺذین بینǺǺال. 
لمسǺǺافات الزراعǺǺة بǺǺین الجǺǺور فǺǺي صǺǺفة ارتفǺǺاع النبǺǺات  معنǺǺوي یرتǺǺاثوجǺǺود  ٤ نتǺǺائج الجǺǺدولتوضǺǺح 

بإعطائھمǺا أعلǺǺى معǺǺدل  ٣٥و  ١٥تفǺوق المسǺǺافتین  ٣، حیǺث أشǺǺارت نتǺائج الجǺǺدول  الدراسǺǺةلمǺوقعي و
موقǺع م و فǺي ١.٨٩سم بأقǺل معǺدل للصǺفة وقǺد بلǺغ ٢٥م و جاءت المسافة  ١.٩٨م و  ٢.٠١للصفة بلغ 

م ١.٦٩سم بإعطائھا أعلى معǺدل للصǺفة حیǺث بلغǺت ١٥فوق المسافة ت ٣تكریت أوضحت نتائج الجدول 
وتتفǺق ھǺǺذه  .علǺى التǺǺوالي  م١.٦٧و  ١.٦٦سǺم بأقǺǺل معǺدل للصǺǺفة وقǺد بلǺǺغ ٣٥و٢٥وجǺاءت المسǺǺافتین 

الǺذین أشǺاروا إلǺى وجǺود فǺروق معنویǺة فǺي صǺفة ارتفǺاع ) ٢٠٠٥(النتیجة مع ما وجǺده سǺالم وآخǺرون 
راعǺة ، بینمǺا اختلفǺت ھǺذه النتیجǺة مǺع مǺا توصǺل إلیǺھ الǺراوي وآخǺرون النبات عند اخǺتالف كثافǺات الز

تفوق طریقǺة إضǺافة السǺماد علǺى شǺكل خطǺوط  ٣الجدول رقم تبین نتائج  ).٢٠٠٦(والرومي ) ٢٠٠٥(
م و جǺاءت طریقǺة ١.٩٧بإعطائھǺا أعلǺى معǺدل بلǺغ  على االضǺافة نثǺرا فǺي صǺفة ارتفǺاع النبǺات معنویا

عǺدم  فتوضǺح تكریǺت حمانیة أما موقعم لموقع الر١.٩٥معدل للصفة و قد بلغت إضافة السماد نثرا بأقل 
التأثیر المعنوي لطریقة إضافة السماد في ھذه الدراسة علǺى . وجود اختالفات معنویة بین طرق اإلضافة

تشǺیر  ) .٢٠٠١(وآخǺرون  Lammو) ١٩٨٨(وآخǺرون  Kabirارتفاع النبات تتفق مع ما توصل إلیǺھ 
إلى وجود أختالفات معنویة نتیجة للتداخالت بین األصناف ومسافات الزراعة في صǺفة  ٣نتائج الجدول 

سǺم معنویǺاً علǺى ٣٥و ١٥وللمسǺافتین  ١٠٦، فقد تفوق الصǺنف بحǺوث ارتفاع النبات ولموقع الرحمانیة 
سǺم ، ٣٥و  ٢٥باقي ھذه التداخالت ، بینما بلغ أقل ارتفاع للنبات تم قیاسǺھ للصǺنف صǺفا عنǺد المسǺافتین 

عǺة كمǺا اوضǺحت نتǺائج وفي موقǺع تكریǺت لǺم تظھǺر اختالفǺات معنویǺة بǺین االصǺناف و مسǺافات الزرا
توضǺح نتǺائج الجǺدول  ) .٢٠٠٧(وكنǺو蔼 ) ٢٠٠١(وتتفق ھذه النتائج مع كل مǺن علǺك . ٣الجدول رقم 

في موقǺع  معدل ارتفاع النباتصفة وجود تأثیرات معنویة للتداخل بین األصناف وطرائق التسمید في  ٣
ولطریقتǺي التسǺمید نثǺر وخطǺوط علǺى بقیǺة األصǺناف وقǺد  ١٠٦، حیث تفوق الصنف بحوث الرحمانیة 

 .لكال معǺاملتي التسǺمید نباتات الصنف ربیع  االرتفاعوتالھا في  وعلى التوالي ، م ٢.٠٩و ٢.١٢بلغت 
 ١.٨٥ي النثر وخطǺوط إن أقل معدل لصفة ارتفاع النبات كان للصنف صفا الذي بلغت قیمتھ عند طریقت

عدم وجود اختالفات معنویة نتیجة للتǺداخل  ٣الجدول موقع تكریت التوالي ، و بینت نتائج على  ١.٨٩و
 ) .٢٠٠١(وعلǺك ) ٢٠٠١(بین االصناف و طرائق التسمید لھذه الصفة وھذا یتفق مǺع مǺا وجǺده وھیǺب 

بǺین طرائǺق التسǺمید ومسǺافات الزراعǺة الى وجود اختالفات معنویة نتیجة التداخل  ٣تبین نتائج الجدول 
لكǺال  م٢.٠١  لكال طریقتي اإلضافة باعطائھا اعلǺى معǺدل للصǺفة بلǺغ سم١٥ حیث نالحظ تفوق المسافة

عǺدم وجǺود اختالفǺات معنویǺة بǺین مسǺافات  ٣الطریقتین ، اما في موقع تكریت فقد أوضح الجǺدول رقǺم 
الذي أشار إلǺى عǺدم وجǺود ) ٢٠٠١(وآخرون  Lammالزراعة و طرائق التسمید وتتفق ھذه النتائج مع 

إلǺى االخǺتالف المعنǺوي للتǺداخالت الثالثیǺة بǺین األصǺناف  ٣یشیر الجدول  . فروق معنویة لھذه الصفة 
، حیǺث توضǺح نتǺائج والكثافات وطرائق التسمید في صفة ارتفاع النبات ولموقع الدراسة فǺي الرحمانیǺة 

أعطǺى .  )نثر وخطوط( سم  ولطریقتي إضافة السماد ٣٥و ١٥ مع مسافتي ١٠٦تداخل الصنف بحوث 
 ٢.٢٢، و  سǺǺم و لكǺǺال طریقتǺǺي االضǺǺافة٣٥م للمسǺǺافة  ٢.١٦أعلǺǺى معǺǺدل فǺǺي ارتفǺǺاع النبǺǺات بلغǺǺت 

بینما أعطى الصنف صǺفا أقǺل . لطریقتي االضافة نثرا و خطوط على التوالي سم و١٥م للمسافة ٢.٢٠و
م علǺى ١.٨٨و  ١.٨٣سǺم حیǺث بلغǺت  ٢٥و  ٣٥نثر مǺع المسǺافة معدالت للصفة لطریقة إضافة السماد 

عǺدم وجǺود اختالفǺات معنویǺة نتیجǺة التǺداخل  ٣التوالي ، أما موقǺع تكریǺت فقǺد اوضǺحت نتǺائج الجǺدول 
  .الثالثي بین العوامل الثالثة
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 ٢١٨

اع النبات بالمتر لمحصول تأثیر األصناف وطرائق التسمید ومسافات الزراعة والتداخالت بینھم في ارتف :)٣(الجدول 
  الذرة الصفراء 
  موقع الرحمانیة                                                                

طرائق   األصناف
  التسمید

  )سم(مسافات الزراعة 
التداخل بین 

األصناف وطرائق 
  التسمید

  األصناف

٣٥  ٢٥  ١٥  

  ١٠٦بحوث 
  أ٢.١٢  أ٢.١٦  ب١.٩٦  أ٢.٢٢  نثر

  أ٢.١٠
  أ٢.٠٩  أ٢.١٦  ب ١.٩٣  أ٢.٢٠  خطوط

  صفا
  جـ١.٨٥  ب١.٨٣  ب١.٨١  ب ١.٩٣  نثر

  جـ١.٨٧
  ب جـ١.٨٩  ب١.٨٥  ب١.٨٦  ب١.٩٧  خطوط

  ربیع
  ب١.٩١  ب١.٩٧  ب١.٨٧  ب ١.٨٩  نثر

  ب١.٩٢
  ب١.٩٣  ب١.٩٤  أب٢.٠٠  ب١.٨٧  خطوط

التداخل بین األصناف 
  ومسافات الزراعة

  أب٢.١٦  ب١.٩٥  أ٢.٢١  ١٠٦بحوث 

  جـ١.٨٤  جـ١.٨٣  ب١.٩٥  صفا  طرائق التسمید

  ب١.٩٥  ب١.٩٣  ب جـ١.٨٨  ربیع

التداخل بین طرائق 
  التسمید

  ومسافات الزراعة

  ب١.٩٥  أب١.٩٩  جـ١.٨٥  أ٢.٠١  نثر

  أ١.٩٧  أب١.٩٨  ب جـ١.٩٣  أ٢.٠١  خطوط

    أ١.٩٨  ب١.٨٩  أ٢.٠١  مسافات الزراعة
  موقع تكریت                                                                 

  ١٠٦بحوث 
  أ١.٧٤  أ١.٧٦  أ١.٧٧  أ١.٦٩  نثر

  أ١.٧٢
  أ١.٧١  أ١.٨١  أ١.٦٧  أ١.٦٦  خطوط

  صفا
  أ١.٦٥  أ١.٥٥  أ١.٥٦  أ١.٨٥  نثر

  أ١.٦٤
  أ١.٦٣  أ١.٥٣  أ١.٦١  أ١.٧٥  خطوط

  ربیع
  أ١.٦٧  أ ١.٧١  أ ١.٧٠  أ١.٦٢  نثر

  أ١.٦٧
  أ١.٦٦  أ ١.٦٨  أ ١.٦٥  أ ١.٦٦  خطوط

التداخل بین األصناف 
  ومسافات الزراعة

  أ١.٧٨  أ١.٧٢  أ١.٦٧  ١٠٦بحوث 

  أ١.٥٤  أ١.٥٨  أ١.٨٠  صفا  طرائق التسمید

  أ ١.٦٩  أ١.٦٧  أ١.٦٤  ربیع

التداخل بین طرائق 
  التسمید

  ومسافات الزراعة

  أ١.٦٨  أ١.٦٧  أ١.٦٧  أ١.٧٢  نثر

  أ١.٦٦  أ١.٦٧  أ١.٦٤  أ١.٦٩  خطوط

    ب١.٦٧  ب١.٦٦  أ١.٧٠  مسافات الزراعة
  % .٥الحروف المتشابھة التختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال  
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 ٢١٩

تعتبǺǺر المسǺǺاحة الورقیǺǺة مقیاسǺǺاً مھمǺǺاً فǺǺي كفǺǺاءة وزیǺǺادة عملیǺǺات التمثیǺǺل  ) :٢س11م( المس11احة الورقی11ة
 او الضوئي وھي المصǺدر الǺرئیس للمǺادة المترسǺبة فǺي الحبǺوب لǺذا فǺإن عالقتھǺا وثیقǺة بحاصǺل النبǺات 

وجود اختالف معنوي بین األصناف فǺي  ٤ الجدولویوضح  .بمكونات الحاصل وصفات النمو األخرى 
معنویǺاً  ولموقع الدراسة في الرحمانیة ، تفوق الصǺنف ربیǺعنبات الذرة الصفراء صفة المساحة الورقیة ل

،  ٢سǺم ٦١٤٥بمساحة ورقیة بلغǺت  ١٠٦وجاء الصنف بحوث  ٢سم ٦٢٦٢وبمعدل مساحة ورقیة بلغت 
، أمǺا فǺي موقǺع تكریǺت  ٢سǺم ٦٠١٩بینما كان الصنف صفا أقل األصناف في مساحتھ الورقیǺة إذ بلغǺت 

اثǺǺرت مسǺǺافات موقǺǺع تكریǺǺت وفǺǺي  ،عǺǺدم وجǺǺود اختالفǺǺات معنویǺǺة لھǺǺذه الصǺǺفة  ٤فقǺǺد اوضǺǺح الجǺǺدول 
 ٦٢٢٥لǺغ سǺم أعلǺى معǺدل ب٣٥أعطت النباتات المزروعة علǺى مسǺافة و الزراعة معنویا في ھذه الصفة

اخǺتالف  ، وقǺد یعǺود سǺبب ٢سǺم ٣٨٤٣سم بأقل معدل مساحة ورقیة بلغ  ١٥ ، بینما جاءت المسافة ٢سم
إلى زیادة عدد وحجم األوراق وقطر الساق وارتفاع النبات بسǺبب  المختلفة الكثافات المساحة الورقیة في

وكنǺǺو蔼 ) ٢٠٠٦(والرومǺǺي ) ٢٠٠١(وھǺǺذه النتǺǺائج تتفǺǺق مǺǺع مǺǺا وجǺǺده علǺǺك ،  القلیلǺǺة الكثافǺǺة النباتیǺǺة
تبǺین النتǺائج الموضǺحة فǺي  .الذین بینǺوا انخفǺاض المسǺاحة الورقیǺة مǺع زیǺادة الكثافǺة النباتیǺة ) ٢٠٠٧(

معنǺǺوي لطریقتǺǺي إضǺǺافة السǺǺماد فǺǺي صǺǺفة المسǺǺاحة الورقیǺǺة للنبǺǺات ولمǺǺوقعي  وجǺǺود تǺǺأثیر ٤ لالجǺǺدو
یقǺǺة إضǺǺافة السǺǺماد علǺǺى شǺǺكل خطǺǺوط الدراسǺǺة الرحمانیǺǺة وتكریǺǺت ، ففǺǺي موقǺǺع الرحمانیǺǺة تفوقǺǺت طر

مقارنǺة بطریقǺة النثǺر التǺي أعطǺت أقǺل معǺدل بلǺغ  ٢سǺم ٦٢١٨بإعطاء أعلى معدل للمساحة الورقیة بلغ 
، أمǺǺا فǺǺي موقǺǺع تكریǺǺت فقǺǺد حصǺǺل العكǺǺس حیǺǺث تفوقǺǺت معنویǺǺاً طریقǺǺة إضǺǺافة السǺǺماد نثǺǺر ٢سǺم ٦٠٦٦

طریقǺة إضǺافة السǺماد علǺى شǺكل خطǺوط مقارنǺة ب ٢سم ٥٢٥٩بإعطاء أعلى معدل للمساحة الورقیة بلغ 
المواقǺǺع بطریقǺǺة  تǺǺاثیر ، ومǺǺن ذلǺǺك یمكǺǺن أن نسǺǺتنتج اخǺǺتالف ٢سǺǺم ٥٠١٤التǺǺي أعطǺǺت أقǺǺل معǺǺدل بلǺǺغ 

فǺي دراسǺتھ لعǺدة طرائǺق تسǺمید ولعǺدة نسǺجات ) ١٩٩٧( HikwaمǺا توصǺل إلیǺھ  وھǺذا إضافة السماد 
اً في تأثیرھا على صفات نمو حقل الǺذرة تربة مختلفة، حیث اختلفت الترب وطرائق إضافة السماد معنوی

لتداخل الثنائي بǺین األصǺناف ومسǺافات الزراعǺة فǺي صǺفة وجود تأثیرات معنویة ل كما لوحظ .الصفراء
عنǺد المسǺافة  معنویǺاً  المساحة الورقیة لنبات الذرة الصفراء ولموقعي الدراسة ، فقǺد تفǺوق الصǺنف ربیǺع

أقǺǺل  الصǺǺنفان  صǺǺفا وربیǺǺع  بإعطائھمǺǺا ، بینمǺǺا جǺǺاء ٢مسǺǺ ٧٧٧٧سǺǺم وبلǺǺغ معǺǺدل مسǺǺاحتھ الورقیǺǺة ٣٥
النتǺائج  أظھǺرتوفǺي موقǺع تكریǺت  ٢سǺم ٤٦٨٧ و ٢سǺم ٤٧٨٠سǺم بلǺغ  ١٥مساحة ورقیة عند المسǺافة 

، وجǺاءت المسǺافة ٢سǺم ٦٦٤٨سم باعطائھا معدل للصǺفة بلǺغ   ٣٥وللمسافة  ١٠٦تفوق الصنف بحوث 
وقǺد اتفقǺت  ٢سǺم ٣٣٦٧و  ٢سǺم ٣٧٩٧صǺفة وقǺد بلǺغ وصفا باقل معǺدل لل ١٠٦سم للصنفین بحوث  ١٥

الǺǺذین بینǺǺوا اخǺǺتالف ) ٢٠٠٧(وكنǺǺو蔼 ) ٢٠٠٤(وبكتǺǺا蔼 ووھیǺǺب ) ٢٠٠١(ھǺǺذه النتǺǺائج مǺǺع وھیǺǺب 
المسǺǺاحة الورقیǺǺة بǺǺاختالف األصǺǺناف النباتیǺǺة وأشǺǺاروا إلǺǺى زیǺǺادة المسǺǺاحة الورقیǺǺة بزیǺǺادة عǺǺدد أوراق 

 فǺيخل الثنǺائي بǺین األصǺناف وطرائǺق إضǺافة السǺماد تǺأثیر معنǺوي للتǺداكذلك لǺوحظ  .النبات وحجمھا 
الصǺنف ربیǺع معنویǺاً ولطریقتǺي  تǺداخلتفǺوق حیǺث صفة المساحة الورقیة للنبات ، في موقع الرحمانیة 

وكǺǺذلك صǺǺنف  ٢سǺǺم ٦٢٣٨و ٦٢٨٦إضǺǺافة السǺǺماد نثǺǺر وخطǺǺوط بإعطǺǺاء أعلǺǺى مسǺǺاحة ورقیǺǺة بلغǺǺت 
ثǺǺراً حیǺǺث تفوقǺǺت بشǺǺكل معنǺǺوي بإعطائھǺǺا مسǺǺاحة ولطریقǺǺة إضǺǺافة السǺǺماد النیتروجینǺǺي ن ١٠٦بحǺǺوث 

الصǺنف صǺفا عنǺد طریقǺة النثǺر  تǺداخل مقارنة بأقل معدل للصفة التǺي أعطاھǺا ٢سم ٦٢٨٦ورقیة بلغت 
عدم وجود اختالفات معنویة بǺین  ٤نتائج الجدول  أوضحتتكریت فقد ، أما في موقع  ٢سم ٥٩٠٧بلغت 

إلǺى وجǺود  ٤ تشǺیر النتǺائج الǺواردة فǺي الجǺدول . التسǺمیدوطرائǺق  األصǺنافنتئج التǺداخل الثنǺائي بǺین 
لتداخل الثنǺائي بǺین مسǺافات الزراعǺة وطرائǺق إضǺافة السǺماد فǺي صǺفة المسǺاحة الورقیǺة لنبǺات فروق ل

المسǺافة  تǺداخل الذرة الصفراء ولموقعي الدراسة الرحمانیة وتكریت ، ففي موقع الرحمانیة تفوق معنویǺاً 
فǺي صǺفة المسǺاحة  معنویǺاً  سǺماد علǺى شǺكل خطǺوط علǺى المعǺامالت األخǺرىسم وطریقǺة إضǺافة ال٣٥

سم ولطریقتǺي إضǺافة السǺماد نثǺر وعلǺى  ١٥المسافة  ، بینما جاء تداخل ٢سم ٧٤٦٨الورقیة حیث بلغت 
فقǺد على التوالي ، أما موقǺع تكریǺت  ٢سم ٤٥٨٠و ٤٩٢٧شكل خطوط بإعطاء أقل مساحة ورقیة بلغت 

، فǺي  ٢سǺم ٦٣٥٢أعلى مساحة ورقیة بلغǺت  ئھابإعطا معنویاً  طریقة نثر السمادسم و٣٥المسافة  تتفوق
 ٣٧١٢طریقة التسمید على شكل خطǺوط أقǺل مسǺاحة ورقیǺة بلغǺت مع سم  ١٥المسافة  حین أعط تداخل

أعطǺت أعلǺى مسǺاحة ورقیǺة مقارنǺة بالمسǺافة  المسǺافة الكبیǺرة بǺین الجǺور، ونالحظ من النتائج أن  ٢مس
االخǺتالف المعنǺوي للتǺداخالت الثالثیǺة بǺین األصǺناف وجǺود إلǺى  ٤الجǺدول یشǺیر  .الجǺور الضیقة بین 

  ومسافات الزراعة وطرائق 
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تأثیر األصناف وطرائق التسمید ومسافات الزراعة والتداخالت بینھم في المساحة الورقیة لمحصول الذرة  :)٤(الجدول 
  .الصفراء 

  .موقع الرحمانیة  

  میدطرائق التس  األصناف
التداخل بین   )سم(مسافات الزراعة 

األصناف وطرائق 
  التسمید

  األصناف

٣٥  ٢٥  ١٥  

  ١٠٦بحوث 
  ج٦٠٠٤  ب٧٠٨٣  د ھـ٦٤٢٣  ز حـ٤٤٧٩  نثر

  ب٦١٤٥
  أ٦٢٨٦  أ٧٨٦١  ھـ٦١٣٧  و٤٨٦١  خطوط

  صفا
  د٥٩٠٧  دھـ٦١٨٥  جـ د٦٦١٩  و٤٩١٨  نثر

  جـ٦٠١٩
  ب٦١٣١  ب جـ٦٨٧٥  ب جـ٦٨٧٦  و ز٤٦٤٣  خطوط

  ربیع
  أ٦٢٨٦  أ٧٨٨٤  ھـ٦٢٠٤  وز٤٧٧٢  ثرن

  أ٦٢٦٢
  أ٦٢٣٨  أ٧٦٦٩  جـ٦٨٠٦  حـ٤٢٣٨  خطوط

التداخل بین 
األصناف ومسافات 

  الزراعة

  ب٧٤٧٢  ھـ٦٢٥٨  و٤٦٧٩  ١٠٦بحوث 

  جـ د٦٥٣٠  جـ٦٧٤٧  و٤٧٨٠  صفا  طرائق التسمید

  أ٧٧٧٧  د٦٥٠٥  و٤٥٠٥  ربیع

التداخل بین طرائق 
  التسمید

  ومسافات الزراعة

  ب٦٠٦٦  ب٧٠٥١  د٦٤١٨  ھـ٤٧٢٩  نثر

  أ٦٢١٨  أ٧٤٦٨  جـ٦٦٠٦  ھـ٤٥٨٠  خطوط

    أ٧٢٥٩  ب٦٥١٢  جـ٤٦٥٥  مسافات الزراعة

  موقع تكریت                                                                    

  ١٠٦بحوث 
  أ٥٣٤٧  أ٦٦٥٦  أ٥٥٤٩  أ٣٧٩١  نثر

  أ٥٣٤٠
  أ٥٣٣٤  أ٦٦٤١  أ٥٥٥٧  أ٣٨٠٣  خطوط

  صفا
  أ٤٧٢٩  أ٥٦٢٤  أ٤٩٦٢  أ٣٦٣٥  نثر

  أ٤٥٣٨
  أ٤٣٤٨  أ٥٣١٠  أ٤٦٣٦  أ٣٠٩٨  خطوط

  ربیع
  أ٥٧٠٢  أ٦٧٧٥  أ٥٨٣٥  أ٤٤٩٧  نثر

  أ٥٥٣١
  أ٥٣٦٠  أ٦٤٣٤  أ٥٥٠٢  أ٤٢٣٤  خطوط

التداخل بین 
األصناف ومسافات 

  الزراعة

  أ٦٦٤٨  ب٥٥٧٥  د٣٧٩٧  ١٠٦بحوث 
  ب٥٤٦٧  جـ٤٧٨١  د٣٣٦٧  صفا  طرائق التسمید

  ب٥٦٦٠  ب٥٦٥٨  جـ٤٣٦٦  ربیع
التداخل بین طرائق 

  التسمید
  ومسافات الزراعة

  أ٥٢٥٩  أ٦٣٥٢  جـ٥٤٥٢  ھـ٣٩٧٥  نثر

  ب٥٠١١  ب٦٠٩٩  د٥٢٢٣  و٣٧١٢  خطوط

    أ٦٢٢٥  ب٥٣٤٢  جـ٣٨٤٣  مسافات الزراعة

  % .٥الحروف المتشابھة ال تختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال  
سǺم ٣٥، فقǺد أعطǺى الصǺنف ربیǺع عنǺد المسǺافة ) ٢سǺم(إضافة السماد في صفة المساحة الورقیǺة للنبǺات 

امǺا فǺي . ٢سǺم ٧٦٦٩و ٧٨٨٤أعلى معدالت لھǺذه الصǺفة بلغǺت ) خطوط ونثر(وطریقتي إضافة السماد 
   .لھذه الصفة  تكریت یتبین عدم وجود تأثیرات معنویة بین العوامل الثالثةموقع 
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 ٢٢١

كفǺاءة اعتǺراض األشǺعة الشمسǺیة وتعكǺس  تحǺدد صǺفة دلیǺل المسǺاحة الورقیǺة  : دلیل المساحة الورقی1ة
التي یتم عندھا إنتاج أعلى حد مǺن المǺادة الجافǺة التǺي تترسǺب  في وحدة مساحة االرض مساحة األوراق

عǺدم وجǺود فǺروق معنویǺة بǺین األصǺناف  ٥ الجǺدولوتبǺین نتǺائج  .في الحبوب لتعطي الحاصل النھائي 
أظھǺرت  ولمǺوقعي الدراسǺة الرحمانیǺة وتكریǺت ،فراء نبǺات الǺذرة الصǺفي صفة دلیل المساحة الورقیة ل

سǺم فǺي ٣٥و ٢٥و ١٥عدم وجǺود اختالفǺات معنویǺة بǺین مسǺافات الزراعǺة  ٥الجدول النتائج المبینة في 
ي موقǺع تكریǺت فقǺد اوضǺǺح ، أمǺا فǺ فǺǺي الرحمانیǺة صǺفة معǺدل دلیǺل المسǺاحة الورقیǺة ولموقǺع الدراسǺة

على المسافات األخرى في إعطائھا أعلى دلیل مساحة ورقیة بلǺغ سم معنویاً ١٥تفوق المسافة  ٥الجدول 
، وتǺدل نتǺائج ھǺذه الدراسǺة  ٣.٤٤ بلغǺت سم بأقل فǺرق معنǺوي للصǺفة ٣٥، بینما جاءت المسافة  ٤.٠٧

أن معدل المساحة الورقیة للمسǺافات الضǺیقة قǺد تفوقǺت علǺى المسǺافات الواسǺعة ، وھǺذا یتفǺق مǺع نتǺائج 
الǺذین وجǺدوا أن المسǺافات الضǺیقة تحتǺوي علǺى ) ٢٠٠٧(وكنǺو蔼 ) ٢٠٠٦(والرومي ) ٢٠٠١(وھیب 

 ٥ أشǺارت نتǺائج الجǺدول .عدد نباتات أكثر مما یزید من المساحة الورقیǺة وبالتǺالي یǺنعكس علǺى دلیلھǺا 
معنویة لطریقتǺي إضǺافة السǺماد النتروجینǺي نثǺر وخطǺوط فǺي صǺفة المسǺاحة الورقیǺة  إلى وجود فروق
طریقǺة اضǺافة السǺماد خطǺوط  تفوقتراء ولموقعي الدراسة الرحمانیة وتكریت ، حیث لنبات الذرة الصف

ا موقǺع تكریǺت فقǺد اوضǺح الجǺدول ، امǺ ٤.٣٣في موقع الرحمانیة باعطائھا اعلى معدل للصفة وقد بلغ 
٥ ǺǺوق طریقǺǺتتفǺǺد بلغǺǺرا و قǺǺماد نثǺǺافة السǺǺائي  .٣.٧٩ ة اضǺǺداخل الثنǺǺي التǺǺافات وفǺǺناف ومسǺǺین األصǺǺب

سǺǺم ١٥وصǺǺفا وللمسǺǺافة  ١٠٦تبǺǺین التفǺǺوق المعنǺǺوي للصǺǺنف بحǺǺوث  موقǺǺع الرحمانیǺǺة فǺǺي،  الزراعǺǺة
للصǺنفین علǺى التǺوالي مقارنǺة ببǺاقي التǺداخالت   ٥.١٣و ٥.٢٠بإعطائھما أعلى دلیل مساحة ورقیة بلغ 

 ، أمǺا ٣.١٢سم بأقل دلیل مساحة ورقیǺة بلǺغ ٣٥لألصناف والمسافات ، بینما بلغ الصنف صفا وللمسافة 
بمعǺدل بلǺغ سǺم بǺأعلى دلیǺل للمسǺاحة الورقیǺة ٢٥والمسǺافة  ١٠٦موقع تكریت فقد تفوق الصنف بحǺوث 

، ومǺن  ٢.٦٠سم أقل دلیل مسǺاحة ورقیǺة بلǺغ ٣٥الصنف صفا والمسافة  تداخل ، في حین أعطى ٤.٧٥
سǺبب ذلǺك إلǺى نتائج الجدولین یمكن أن نستنتج تفوق الكثافات العالیة على الكثافات الواطئǺة ، وقǺد یعǺود 

إلى وجود فروق معنویة للتداخل الثنǺائي  ٥ أشارت نتائج الجدول .زیادة عدد النباتات في وحدة المساحة 
بین األصناف وطرائق إضافة السماد على صفة دلیل المسǺاحة الورقیǺة لنبǺات الǺذرة الصǺفراء فǺي موقǺع 

ربیع مع طریقة اضǺافة الصنف  داخلت تفوق الى ، حیث بینت نتائج موقع الرحمانیة الرحمانیة و تكریت
طریقǺǺة اضǺǺافة السǺǺماد النتروجینǺǺي علǺǺى شǺǺكل خطǺǺوط معنویǺǺا  مǺǺع ١٠٦والصǺǺنف بحǺǺوث  السǺǺماد نثǺǺراً 

و  ١٠٦الصǺنف بحǺوث  تداخل وجاءعلى التوالي ،  ٤.٤٢و  ٤.٤٥اكبر دلیل مساحة ورقیة بلغ اعطائھب
موقǺع تكریǺت تفǺوق الصǺنف وفǺي  ٤.١٨لǺغ ب وقǺد نثرا باقل دلیل للمساحة الورقیة لطریقة اضافة السماد

مقارنǺة بأقǺل   ٤.٠٠معنویاً ولطریقة إضǺافة السǺماد نثǺر بإعطǺاء أعلǺى دلیǺل مسǺاحة ورقیǺة بلغǺت ربیع 
 ٣.٥١معدل للصفة التي أعطاھا الصنف صفا عند طریقة إضافة السماد على شكل خطǺوط وبمعǺدل بلǺغ 

فǺي صǺفة دلیǺل المسǺاحة  فروقǺاً  ئǺق إضǺافة السǺمادلتداخل الثنǺائي بǺین مسǺافات الزراعǺة وطراواظھر ا .
 معنویǺاً  تكریت ، ففي موقǺع الرحمانیǺة تفǺوقالورقیة لنبات الذرة الصفراء ولموقعي الدراسة الرحمانیة و

علǺى بǺاقي التǺداخالت ، بینمǺا  ٥.٢٦سم وطریقة إضافة السماد على شǺكل نثǺر بمعǺدل ١٥المسافة  تداخل
،  ٣.٣٣یقة إضافة السماد نثرا أقل معدل لǺدلیل المسǺاحة الورقیǺة بلǺغ طرمع سم  ٣٥المسافة  داخلت جاء

طریقة إضافة السǺماد نثǺر بإعطǺاء أعلǺى دلیǺل مع سم ١٥المسافة في موقع تكریت  تفوق معنویاً في حین 
أقǺل دلیǺل  اطریقǺة التسǺمید نثǺرمǺع سǺم  ٣٥المسǺافة  ، فǺي حǺین أعطǺى تǺداخل ٤.٣٩مساحة الورقیة بلغ 
ǺǺǺة بلǺǺǺاحة ورقیǺǺǺل ٣.٣٥غ مسǺǺǺدل دلیǺǺǺتنتج إن معǺǺǺن أن نسǺǺǺك یمكǺǺǺن ذلǺǺǺات  ، ومǺǺǺة للنباتǺǺǺاحة الورقیǺǺǺالمس

 كǺǺان أعلǺǺى مقارنǺǺة بالنباتǺǺات المزروعǺǺة علǺǺى) كثافǺǺات نباتیǺǺة عالیǺǺة(ة المزروعǺǺة علǺǺى مسǺǺافات ضǺǺیق
وكنǺو蔼 ) ٢٠٠٦(الرومǺي ، وھǺذا یتفǺق مǺع مǺا توصǺل إلیǺھ ) كثافǺات نباتیǺة منخفضǺة(مسافات متباعدة 

وطرائق اضافة السماد في صǺفة دلیǺل  ومسافات الزراعة الصنافا بین لتداخل الثالثيا وفي ،) ٢٠٠٧(
سǺم وبطریقǺة ١٥معنویǺا فǺي موقǺع الرحمانیǺة عنǺد المسǺافة  ١٠٦المساحة الورقیة تفوق الصǺنف بحǺوث 

وكǺذلك الصǺنف صǺفا مǺع  ٥.٤٠السماد على شكل خطوط باعطائھ اعلى دلیل مساحة ورقیǺة بلǺغ  إضافة
سǺم وبطریقǺة نثǺر السǺماد حیǺث  ١٥والصǺنف ربیǺع للمسǺافة  ٥.٤٦وبطریقة نثر السماد بلغ  ١٥المسافة 

سم ولطریقة نثǺر السǺماد بأقǺل ٣٥وللمسافة  صفابینما جاء الصنف  ، ٣.٠٥دلیل للمساحة الورقیة  أعطى
یǺت لموقǺع تكر ٥ھǺر النتǺائج المبینǺة فǺي الجǺدول ، في حǺین تظ ٢.٩٨دلیل للمساحة الورقیة وبمعدل بلغ 

لǺم  ألنھǺابین التداخل الثالثي لألصناف والمسǺافات وطرائǺق إضǺافة السǺماد  معنویة عدم وجود اختالفات
   .حد المعنویة تصل إلى 
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تأثیر األصناف وطرائق التسمید ومسافات الزراعة والتداخالت بینھم في دلیل المساحة الورقیة لمحصول  :)٥(الجدول 
  . الذرة الصفراء 

  موقع الرحمانیة                                                            

  األصناف
طرائق 
  التسمید

التداخل بین   )سم(مسافات الزراعة 
األصناف وطرائق 

  التسمید
  األصناف

٣٥  ٢٥  ١٥  

  ١٠٦بحوث 
  جـ٤.١٨  د - جـ٣.٢٧  د  -أ٤.٢٨  أ ب٥.٠١  نثر

  أ٤.٣٠
  أ٤.٤٢  د- ب٣.٧٤  جـ- ب٤.١٢  أ٥.٤٠  خطوط

  صفا
  ب٤.٢٨  د٢.٩٨  جـ - ب٤.٤١  أ٥.٤٦  ثرن

  أ٤.٢٨
  ب٤.٢٧  د -جـ ٣.٢٧  د  –أ ٤.٤٠  ب -أ ٥.١٥  خطوط

  ربیع
  أ ٤.٤٥  د  –ب ٣.٧٥  د  –أ ٤.٣١  أ ٥.٣٠  نثر

  أ٤.٣٧
  ب٤.٣٠  د  –ب ٣.٦٥  جـ  –أ ٤.٥٣  جـ -أ ٤.٧٠  خطوط

التداخل بین 
األصناف ومسافات 

  الزراعة

  د  - جـ٣.٥٠  جـ -ب٤.٢  أ٥.٢٠  ١٠٦بحوث 
  د٣.١٢  جـ -ب٤.٤  أ٥.١٣  صفا  رائق التسمیدط

  جـ د٣.٧٠  جـ - ب٤.٤٢  ب -أ٥.٠٠  ربیع
التداخل بین طرائق 

  التسمید
  ومسافات الزراعة

  ھـ٣.٣٣  جـ٤.٣٣  أ٥.٢٦  نثر
٤.٣٠  

  ب

  أ٤.٣٣  د٣.٥٥  جـ٤.٣٥  ب٥.٠٨  خطوط

    أ٣.٤٤  أ٤.٣٤  أ٥.١٧  مسافات الزراعة

  موقع تكریت                                                                  

  ١٠٦بحوث 
  جـ٣.٧١  أ٣.٢٠  أ٣.٧٢  أ٤.٢٠  نثر

  أ٣.٦٩
  جـ٣.٦٨  أ٣.١٦  أ٣.٧٧  أ٤.١١  خطوط

  صفا
  جـ٣.٦٦  أ٣.٦٧  أ٣.٢٨  أ٤.٠٤  نثر

  أ٣.٥٨
  د٣.٥١  أ٣.٥٢  أ٣.٥٩  أ٣.٤٤  خطوط

  ربیع
  أ٤.٠٠  أ٣.٢  أ٣.٨٨  أ٤.٩٣  نثر

  أ٣.٩٠
  ب٣.٨١  أ٣.٩٣  أ٣.٧٥  أ٣.٧٥  خطوط

التداخل بین 
األصناف ومسافات 

  الزراعة

  د٣.١٨  أ٤.٧٥  ب٤.١٦  ١٠٦بحوث 

  ھـ٢.٦٠  د٣.٤٣  جـ٣.٧٤  صفا  طرائق التسمید

  د٣.٥٦  جـ٣.٨٢  ب٤.٣٤  ربیع

التداخل بین طرائق 
  التسمید

  ومسافات الزراعة

  أ٣.٧٩  د٣.٣٥  ب٣.٦٣  أ٤.٣٩  نثر

  ب٣.٦٦  جـ٣.٥٣  ب٣.٧٠  ب٣.٧٦  خطوط

    جـ٣.٤٤  ب٣.٦٦  أ٤.٠٧  مسافات الزراعة

  % .٥الحروف المتشابھة التختلف عن بعضھا معنویاً عند مستوى احتمال  
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EFFECT OF INTERPLANTS SPACING AND METHODS OF NITROGEN 
APPLICATION ON GROWTH OF THREE SYNTHETIC CORN 

VARIETIES (Zea mays L.) 
Mahfood Abdul-kadir mohammad             Badwan Ali Sulaiman 

College of Agriculture and Forestry \ University of Mosul 
  

ABSTRACT 
Two Field experiments were conducted during the growing season 2007 in 
Mosul and Tikrit to determine the influence of  application method of nitrogen 
fertilizer (Broadcasting or band fertilization 10 cm in row far from seed) and 
different spaces between plants (15, 25, 35 cm)  in growth  of three varieties 
(Buhooth 106, Rabi, Safa) . Data were subjected to the conventional analysis of 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications .Result of 
Mosul location apperared that the variety Buhooth 106 was superior to gave 
less ear flowering period and gave more height in plant length. moreover the 
distance (15 , 35)cm were significant increase in plant length. Fertilizer 
application method did not show any significant differences in field growth 
characters except the leaf area which showed superiority in the method of 
adding fertilizer by spray in Tikret location. while in Mosul location the band 
fertilization method was the beast for leaf area, the distance 35cm appeared 
superiority in these two locations. The interaction between varieties and inter 
plants spacing Buhooth 106 and Safa with 15cm appeared superiority in their 
early ear flowering period in Tikret location ,while in Mosul location the 
variety Safa with 15cm showed an early female flowering period . Buhooth 106 
gave high plant height for the two distance (15,35) cm .the variety Rabee with 
distance (35) cm showed higher leaf area .where as in Tikret location the 
Buhooth 106 and Rabee with 35 cm gave larger leaf area per plant.Buhooth 
106 in its interaction with (15,35) cm gave higher leaf area index .As for the 
interaction between the distance and the method of adding fertilizes ,the 
distance (35) cm with adding fertilizers in band fertilization method was 
superiority in leaf area for individual plant , Adding fertilizer in broadcasting 
way showed superiority in leaf area index in the two studied locations.The tri-
interaction in Mosul location ,Buhooth 106 for 15 cm distance with 
broadcasting method for fertilization showed superiority in plant height , again 
the same variety with 35 cm distance with adding fertilizer in row gave high 
avarge of leaf area character an individual plant . Safa variety with 15 cm 
distance by adding fertilizers in broadcasting way gave superiority in leaf area 
index , as for Buhooth 106 with 15 cm distance to adding fertilizers in row way 
, it gave higher significant for the same previous character.    

    
      المصادر

السǺماد  اسǺتجابة الǺذرة الصǺفراء لمسǺتویات مǺن) . ٢٠٠٤(نس وكریمة محمد وھیǺب بكتا蔼 ، فاضل یو
  . ٩٦ -٨٥) : ١( ٢٣مجلة العلوم الزراعیة العراقیة ، . النتروجیني والكثافات النباتیة 

تǺǺاثیر الكثافǺǺة النباتیǺǺة ) ٢٠٠٥(الǺǺراوي ، احمǺǺد عبǺǺد الھǺǺادي وتركǺǺي مفǺǺتن سǺǺعد ورحǺǺیم ھǺǺادي عبǺǺد هللا 
مجلǺة الزراعǺة ) .Zea mays L(النیتروجیني في نمو وحاصǺل الǺذرة الصǺفراء ومستوى السماد 

  . ٣١-٢٥) : ٢(  ١٠العراقیة 
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تاثیر مسافات الزراعة بین الخطوط ومستویات التسǺمید النیتروجینǺي ) . ١٩٧٦(الرضا ، محمود شاكر 
  .عة بغداد رسالة ماجستیر كلیة الزراعة جام. في الحاصل ومكوناتھ والنوعیة للذرة الصفراء 

مǺǺدى اسǺǺتجابة نمǺǺو وحاصǺǺل نوعیǺǺة العلǺǺف للǺǺذرة الصǺǺفراء للسǺǺماد ) . ٢٠٠٦(الرومǺǺي ، ابǺǺراھیم أحمǺǺد  
أطروحǺǺة دكتǺǺوراه ، كلیǺǺة الزراعǺǺة . النتروجینǺǺي والكثافǺǺة النباتیǺǺة فǺǺي مواعیǺǺد زراعǺǺة مختلفǺǺة 

  .جامعة الموصل  -والغابات 
 zea(الوراثیة في تھجینات مǺن الǺذرة الصǺفراء  تقدیر المعالم) . ٢٠٠٥(الزھیري ، نزار سلیمان على 

mays L.(   . ، جامعة الموصل  -كلیة الزراعة والغابات رسالة ماجستیر.  
سالم ، سیف الدین عبد الرزاق وكامل مطشر الجبوري وبھاء عبد الجبǺار الحدیǺدي ومحمǺد علǺي حسǺین 

لجدولǺة الǺري بǺالر蔼 والكثافǺة  استجابة االنتاجیة ومكوناتھا في الذرة الصǺفراء) ٢٠٠٥(الفالحي 
  . ١مجلة االستثمار الزراعي العدد . النباتیة 

مطǺابع التعلǺیم العǺالي والبحǺث .  وتحسǺینھا أنتاجھǺاالذرة الصǺفراء .  )١٩٩٠(الساھوكي ، مدحت مجید 
  . العلمي ، جامعة بغداد ، العراق

یر مسǺتویات مختلفǺة مǺن تǺأث.  )١٩٨٧(شǺابا ، كمǺال یعقǺوب وأحمǺد محسǺن حسǺون وجمǺال عبǺد محمǺد 
مجلǺة البحǺوث .  ).Zea mays L(النتروجین والنترابایرین على النمو الخضري للذرة الصǺفراء 

  ) .٣( ٦الزراعیة والموارد المائیة ، 
اسǺǺتجابة نمǺǺو وحاصǺǺل تǺǺركیبین وراثیǺǺین مǺǺن الǺǺذرة الصǺǺفراء لمسǺǺافات ) . ٢٠٠١(علǺǺك ، مكیǺǺة كǺǺاظم 

  .جامعة بغداد  –كلیة الزراعة رسالة ماجستیر ، . زراعیة مختلفة 
تǺأثیر موعǺد الزراعǺة والمسǺافة بǺین الخطǺوط علǺى الحاصǺل ومكوناتǺھ ) . ٢٠٠٧(كنو蔼 ، خلیل ھǺذال 

 –رسǺǺالة ماجسǺǺتیر ، كلیǺǺة الزراعǺǺة والغابǺǺات . ).Zea mays L(لصǺǺنفین مǺǺن الǺǺذرة الصǺǺفراء 
  .جامعة الموصل 

مستویات مختلفǺة مǺن السǺماد النتروجینǺي فǺي  تأثیر تجزئة) . ٢٠٠٤(كوبرلو ، ارول محسن أنور ولي 
جامعǺǺة  -رسǺǺالة ماجسǺǺتیر ، كلیǺǺة الزراعǺǺة والغابǺǺات. نمǺǺو وحاصǺǺل صǺǺنفین مǺǺن الǺǺذرة الصǺǺفراء 

  .الموصل 
 بعǺǺض مسǺǺتویات السǺǺماد النتروجینǺǺي والفوسǺǺفاتي علǺǺى حاصǺǺل  تǺǺأثیر.  )١٩٨٦(، كامǺǺل مطشǺǺر  مǺǺالح

لة ماجسǺǺتیر ، كلیǺǺة الزراعǺǺة ، جامعǺǺة رسǺǺا. ).Zea mays L(ونوعیǺǺة حبǺǺوب الǺǺذرة الصǺǺفراء 
  .صالح الدین
  .مطبعة جامعة الموصل . األسمدة وخصوبة التربة ) . ١٩٨٧( نجمالنعیمي ، سعد هللا 

        للكثافات  ).Zea mays L(تحلیل النمو واستجابة الذرة الصفراء ) . ٢٠٠٣(ھادف ، وقید مھدي 
  .جامعة تكریت  –الزراعة رسالة ماجستیر ، كلیة . النباتیة          

تقییم استجابة بعض التراكیǺب الوراثیǺة فǺي الǺذرة الصǺفراء لمسǺتویات ) . ٢٠٠١(وھیب ، كریمة محمد 
 أطروحǺة دكتǺوراه ، كلیǺة. المسǺار  مختلفة من التسمید النتروجیني والكثافة النباتیǺة لتقǺدیر معǺالم

  .جامعة بغداد  -الزراعة 
ثیر الكثافǺǺة النباتیǺǺة ومواعیǺǺد الزراعǺǺة فǺǺي الحاصǺǺل ومكوناتǺǺھ تǺǺا) . ١٩٨٧(یوسǺǺف ، ضǺǺیاء بطǺǺرس 

  .رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة جامعة بغداد . النوعیة للذرة الشامیة 
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