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 الخالصة
فً موقعٌن ، األول فً محطة بحوث قسم المحاصٌل ( 2008)الزراعً الربٌعً نفذت التجربة فً الموسم          

فً مركز جامعة الموصل ، والثانٌة فً قرٌة طوبزاوة التابعة لناحٌة بعشٌقة  –الحقلٌة فً كلٌة الزراعة والؽابات 
ت نباتٌة وثالث كثافا( 5/5و 20/4و 5/4و 20/3)لدراسة تأثٌر أربعة مواعٌد زراعة ( كم شرق الموصل25)
باستخدام (   وربٌع 106بحوث )فً صفات نمو صنفٌن من الذرة الصفراء هما (هـ/ألؾ نبات 500و 333و 250)

 وأظهرتبثالثة مكررات ، ( R.C.B.D)بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  عاملٌهداخل تجربة  –القطع المنشقة 

عة الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة باستثناء معدل صافً أهم النتائج تأثر جمٌع صفات النمو معنوٌاً بمواعٌد زرا
نبات ومعدل نمو المحصول / فً موقع الكلٌة ، فً طوبزاوة لم تتأثر عدد األوراق( NAR)التمثٌل الضوئً 

(CGR ) تفوقت ؼالبٌة صفات النمو لموعد الزراعة .معنوٌاً بمواعٌد الزراعة فٌما تأثرت بقٌة الصفات معنوٌاً بذلك
على مثٌالتها لبقٌة المواعٌد فً موقع الكلٌة ، بٌنما فً موقع طوبزاوة كان لموعد الزراعة األول ( 5/4)نً الثا
تأثرت جمٌع صفات النمو معنوٌاً بالكثافات النباتٌة فً موقعً .التفوق المعنوي فً ؼالبٌة صفات النمو ( 20/3)

فً موقع طوبزاوة  ( RGR)ومعدل النمو النسبً الدراسة باستثناء معدل صافً التمثٌل الضوئً فً الموقعٌن 
وربٌع فً معظم صفات النمو  106وأظهرت النتائج عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن صنفً الذرة الصفراء بحوث 

 .فً موقعً الدراسة باستثناء معدل نمو المحصول فً موقع الكلٌة 
المقدمة 

وتأتً بعد ( Poaceae)ل الحبوب التابعة للعائلة النجٌلٌة من محاصً (.Zea mays L)تعد الذرة الصفراء          

، لها استخداماتها اإلستراتٌجٌة فً ( 1993الٌونس ، )محصولً الحنطة والرز من حٌث المساحة واإلنتاج العالمً
ة تؽذٌة اإلنسان ودخولها فً منتجات صناعٌة عدٌدة فضال عن أهمٌتها فً تؽذٌة الحٌوان فهً  من المحاصٌل العلفً

المكونات األساسٌة لعالئق المجترات  أهمالسرٌعة النمو وذات اإلنتاجٌة العالٌة من العلؾ األخضر ، و حبوبها أحدى 
والدواجن ، لذلك فإن الحاجة قائمة وملحة للزٌادة العمودٌة فً اإلنتاج خصوصاً فً العراق ، وٌمكن رفع الكفاءة 

زراعٌة منها تحدٌد الموعد األفضل واألكثر مالءمة لنمو المحصول اإلنتاجٌة لها من خالل العدٌد من العملٌات ال
تأثٌر معنوي  (2006)وجد الرومً. لذلك تعد   مواعٌد الزراعة من العوامل المهمه التً تؤثر فً نمو النبات

معنوٌا فً دلٌل  أثرتمواعٌد الزراعة  إن( 2002)وذكر العسافً،لمواعٌد الزراعة فً معظم صفات النمو  
فً الوالٌا ت المتحدة ( 1996)وآخرونStephanووجد ،احة الورقٌة لنبات الذرة الصفراء فً الموسم الربٌعًالمس

انخفاض معدل التمثٌل الضوئً فً  حزٌرانبداٌة  إلىعند زراعتهم الذرة الصفراء من نهاٌة نٌسان  األمرٌكٌة
ة توزٌعها فً مقدمة العملٌات الزراعٌة الفرصة وكذلك تعد الكثافة النباتٌة وطرٌق، المواعٌد المبكرة عن المتأخرة

عٌسى ، )أكبر قدر من الطاقة الشمسٌة لعملٌة البناء الضوئً  إلىللحصول على مساحة ورقٌة مناسبة لتعرضها 
دلٌل للمساحة الورقٌة عند الكثافة  اعلًعلى ( 2002)،فقد حصل  الدوري( 1998وجدوع وآخرون ،  1990
قد تختلؾ فً الكثٌر من  األصناؾ إنمن ذلك  كما أن زراعة كما  األقلمقارنة بالكثافات  ه/ألؾ نبات800النباتٌة 

على اختالفات معنوٌة بٌن التراكٌب الوراثٌة المستخدمة فً دراستها فقد تفوق ( 2001)حصلت احمد إذ صفات النمو
 3001ربٌع وأباءمعنوٌا فً صفة معدل نمو المحصول على التراكٌب الوراثٌة العز و 106الصنؾ بحوث

،  معدل لدلٌل المساحة الورقٌة  اعلً أعطى 106الصنؾ بحوث إن( 2001)وذكر وهٌب،2052وأباء 5012وأباء
ضمن مواعٌد زراعة ربٌعٌة  مختلفة فً نمو  الذرة ونظراً لقلة الدراسات المحلٌة فً مجال تأثٌر الكثافات النباتٌة 

تأثٌر كثافات نباتٌة متباٌنة عند مواعٌد زراعة مختلفة باستخدام صنفً الصفراء فقد أجرٌت الدراسة الحالٌة لمعرفة 
(. وربٌع 106بحوث )الذرة الصفراء 
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 مواد البحث وطرائقه

فً موقعٌن ، األول فً حقول كلٌة الزراعة  2008أجرٌت التجربة فً الموسم الزراعً الربٌعً      
قرٌة / لموقع الثانً فً حقول أحد الفالحٌن فً ناحٌة بعشٌقة داخل الحرم الجامعً ، وا/ جامعة الموصل / والؽابات 
معاملة عاملٌة مثلت التوافق بٌن أربعة مواعٌد ( 24)تضمنت كل تجربة ( . كم شرق الموصل 25)طوبزاوة 

، بتثبٌت  ه/ألؾ نبات500و333و250)وثالث كثافات نباتٌة 2008لعام ( 5/5و 20/4و 5/4و 20/3)وهً :زراعة
وتؽٌٌرها بٌن نبات وأخر داخل السطر الواحد حسب الكثافة المطلوبة ( متر 0.20)السطور المسافة بٌن 

 106وبأستخدام صنفان من الذره الصفراء وهما الصنؾ التركٌبً بحوث ( سم بٌن نبات وأخر10و15و20)
محلٌا فً والصنؾ ربٌع المستنبط (1992،ضاٌؾ وبكتاش)المستنبط محلٌا فً الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة 

وأشتملت الوحدة التجرٌبٌة الواحدة من خمسة خطوط بطول (.1992.ضاٌؾ وبكتاش)منظمة الطاقة الذرٌة العراقٌة 
بٌن كل وحدة تجرٌبٌة م ، 1سم بٌن خط وأخر ، ثم فصل كل مكرر عن األخر بمسافة 20م للخط الواحد وبمسافة 5

قبل الزراعة ومزجت ( سم30 –صفر )ربة على عمق أخذ أنموذج لمواقع مختلفة من تربة كل تج .م0.5وأخرى 

نٌنوى ، استنادا / للتأكد من تجانس تربة التجربة وجففت هوائٌا ثم طحنت وحللت فً مختبرات البحوث الزراعٌة 
وسقٌت التجربة فً كل موقع ( . 1)وكما موضح فً الجدول Tandon (1999 )و ( 1965)واخرٌن  Blackإلى 

وسجلت درجة الحرارة . ،( 2)ظام ومواصفات مٌاه السقً للموقعٌن موضحة فً الجدول حسب حاجة المحصول بانت
من محطة األنواء الجوٌة بالموصل بهدؾ تفسٌر الحاالت الخاصة ( 3)العظمى والصؽرى كما فً الجدول 

: اآلتٌة  النمو صفاتت درس.و.بالظروؾ البٌئٌة 
د الساق ، إذ تخرج من كل عقدة ساق ورقة وٌحسب عدد ٌعبر عدد األوراق عادة عن عق: نبات / عدد األوراق .1

( . 1990الساهوكً ، )إلى ورقة العلم ( عادة جافة)األوراق الكلً من أول ورقة خضراء عن سطح التربة 
هو حاصل قسمة المساحة الورقٌة للنبات الواحد على مساحة األرض التً :  (LAI)دلٌل المساحة الورقٌة  .2

 .( Niciporovic  ،1960)ٌشؽلها النبات 

وحسب بعد شهر من اإلنبات لكل مواعٌد ( : NAR( )ٌوم/أوراق 2م/ملؽم)معدل صافً التمثٌل الضوئً  .3
الزراعة ، وهو مقٌاس ٌعبر عن زٌادة فً نواتج التمثٌل الضوئً فً وحدة المساحة لفترة زمنٌة ، وهو مقٌاس 

نبات بسبب دخول األوراق القدٌمة مرحلة مورفولوجً ذو داللة فسٌولوجٌة مهمة وٌنخفض مع تقدم عمر ال
 الشٌخوخة أو بسبب التظلٌل الذي تتعرض له                     

 :ٌقدر معدل نمو المحصول حسب المعادلة اآلتٌة :  CGR( ٌوم/2م/مغ)معدل نمو المحصول  .4

LAINARCGR                
            LAI  = دلٌل المساحة الورقٌة. 

:   RGR(  مٌو/ؼم/مغ)عدل النمو النسبً م-5
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           (Hunt  ،1982)                       

 . T1الوزن الجاؾ للنبات فً بداٌة المدة الفترة =  W1: حٌث إن 

           W2  =المدة الفترة  الوزن الجاؾ للنبات فً نهاٌةT2 .
           LnA1  = اللوؼارتم الطبٌعً للمساحة الورقٌة للنبات فً بداٌة الفترةT1  .
           LnA2  = اللوؼارتم الطبٌعً للمساحة الورقٌة للنبات فً نهاٌة الفترةT2  .

           T1  = بداٌة الفترة فً قٌاس الوزن األول بعد اإلنبات مباشرًة .
           T2  = ٌوم من الزراعة  38نهاٌة الفترة فً قٌاس الوزن الثانً بعد مرور .

بتصمٌم القطاعات العشوائٌة  عاملٌهحللت البٌانات للصفات المدروسة طبقا لنظام القطع المنشقة فً تجربة 
، كما ( 1980)الكاملة  بصورة منفردة لكل موقع والتحلٌل المشترك للموقعٌن حسب ما أورده الراوي وخلؾ هللا 



،  Duncan)استخدم اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بٌن متوسطات المعامالت لكل مصدر من مصادر التباٌن 

 .، فالمتوسطات المتبوعة بأحرؾ أبجدٌة مختلفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها( 1955
 

( العظمى والصؽرى)المعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة ( : 1)جدول ال

 حزٌران اٌار نٌسان آذار األشهر

 41.0 34.3 31.0 33.7 (مْم )معدل درجة الحرارة العظمى 

 22.9 16.6 14.9 9.6 (مْم ) معدل درجة الحرارة الصؽرى 

 32.4 25.7 23.1 18.0 (مْم )معدل درجة الحرارة 

. أخذت القراءات من محطة األنواء الجوٌة فً الرشٌدٌة 

 ( كلٌة الزراعة والؽابات  وطوبزاوة)زٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة موقعً الدراسة بعض الصفات الفً( 2)جدول ال

 طوبزاوة الكلٌة الصفات

 7.74 43.5 (كؽم/ؼم)الرمل 

 39.30 39.0 (كؽم/ؼم)الطٌن

 53.00 17.5 (كؽم/ؼم)الؽرٌن

 طٌنٌة مزٌجٌة النسجة

 1.90 2.06 (كؽم/ؼم)المادة العضوٌة 

 101.5 122.5 (مكػ/ملؽم)النتروجٌن الجاهز

 4 9.4 (كؽم/ملؽم)الفسفور الجاهز 

 382 396 (كؽم/ملؽم)البوتاسٌوم الجاهز

 pH 7.2 7.5تفاعل 

 1.88 1.11 (سم/ دٌسمنز )التوصٌل الكهربائً 

 
( . الكلٌة وطوبزاوة)بعض صفات مٌاه الري فً موقعً الدراسة ( 3)جدول ال

 الصفات

الكلٌة 

ماء )
 (المجاري

طوبزاوة 
 (ء البئرما)

Ec (1-م. دٌسمنز) 1.815 0.777 

pH 7.5 7.7 

األٌونات  
الذائبة 

M. Mole . L-1 

Ca 1.9 3.2 

Cl 1.5 3.6 

Mg 2.2 0.9 

HCO3 5.4 6.8 

SO4 2.3 5.6 

N 5.1 3.7 

K 4.75 2.20 

P 0.35 0.31 

النتائج والمناقشة  

1
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و معنوٌاً بمواعٌد زراعة الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة تأثرت جمٌع  صفات النم : الزراعة موعد تأثير  -1
نبات ومعدل نمو المحصول فً موقع / باستثناء معدل صافً التمثٌل الضوئً فً موقع الكلٌة ، وعدد األوراق

( 5/5)فً موقع الكلٌة عند موعد الزراعة الرابع ( 17.4)نبات / كان أعلى عدد أوراق( .  4الجدول ، )طوٌزاوة 
وكان أقل . ي اختلؾ معنوٌاً عن قٌمته عند مواعٌد الزراعة الثالثة األولى والتً لم تختلؾ معنوٌاً عن بعضهاوالذ

عند موعد الزراعة الرابع والمختلؾ معنوٌا عن المواعٌد الزراعة الثال ثة ( 11.54) (LAI)دلٌل مساحة ورقٌة 

عند موعد الزراعة األول ( 7.26)لٌل مساحة ورقٌة ؼٌر المختلفة عن بعضها معنوٌا ، فً حٌن كان أعلى د األولى
( 0.12)وكان أقل معدل نمو نسبً . فً موقع طوبزاوة والذي اختلؾ معنوٌاً عن مواعٌد الزراعة الثالثة  األخرى 

عند موعد الزراعة األول فً موقع الكلٌة والذي اختلؾ معنوٌاً عن قٌمته عند مواعٌد الزراعة األخرى ، بٌنما كان 
عند موعد الزراعة األول والذي اختلؾ ( 0.068)كس فً موقع طوبزاوة حٌث كان أعلى معدل نمو نسبً الع

عند موعد الزراعة الثالث معنوٌاً  (CGR)كما تفوق معدل نمو محصول . معنوٌاً عند مواعٌد الزراعة األخرى 
عن مواعٌد اختلؾ معنوٌـاً  والذي بدوره( 0.11)على متوسط معدل النمو عند موعد الزراعة األول ( 0.45)

بمواعٌد الزراعة معنوٌاً فً موقع الكلٌة ومع  (NAR)الزراعة األخرى ، ولم ٌتأثر معدل صافً التمثٌل الضوئً 
والنتٌجة األخٌرة كانت متماثلة مع موقع ( 0.071)تحقق أعلى معدل صافً تمثٌل ضوئً عند موعد الزراعة الثالث 

إلى التفوق المعنوي لصفات ( 4)تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول .بدوره كان معنوٌاً  أن التفوق طوبزاوة أٌضاً إال
نبات ودلٌل المساحة / النمو   جمٌعها فً موقع الكلٌة على مثٌالتها فً موقع طوبزاوة  ، اذ تفوق عدداألوراق
 259و 99.2و 67.7الورقٌة ومعدل النمو النسبً ومعدل نمو المحصول وصافً التمثٌل الضوئً وبنسبة و

: وعلى الترتٌب ، وقد ٌعزى هذا االختالؾ الكبٌر بٌن الموقعٌن إلى االختالفات فً تربة الموقعٌن 18.4و 201.1و
والسٌما فً محتوى كل منهما من النتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم الجاهز هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى قد ٌعود 

(. 3الجدول ، )إلى اختالؾ مٌاه الري جزء من هذه االختالفات بٌن الموقعٌن 
تأثر صفات النمو جمٌعها معنوٌاً بالكثافات النباتٌة ( 5)توضح النتائج الواردة فً الجدول  : النباتية الكثافة تأثير-2

وفً موقعً الدراسة باستثناء صافً التمثٌل الضوئً فً موقعً الدراسة ومعدل النمو النسبً  فً موقع طوبزاوة 
هـ وفً /ألؾ نبات  500المساحة الورقٌة بزٌادة الكثافة النباتٌة لٌصل إلى أعلى حد له عند الكثافة النباتٌة  زاد دلٌل.

والثانٌة (هـ /ألؾ نبات 250) موقعً الدراسة والتً زاد عندها دلٌل المساحة الورقٌة عن الكثافتٌن النباتٌتٌن األولى
: فً موقع طوبزاوة وعلى 45.0: و64.0الكلٌة وبنسبة  : فً موقع41.5: و75.5بنسبة ( هـ/ألؾ نبات 333)

،أن زٌادة دلٌل المساحة الورقٌة  ( 5الجدول ،)الترتٌب 
نبات بزٌادة الكثافة النباتٌة قد تعود إلى الزٌادة الكبٌرة فً عدد النباتات لوحدة /بالرؼم من تناقص عدد األوراق

ٌادة دلٌل المساحة الورقٌة بزٌادة الكثافة النباتٌة فً الذرة نبات ، وز/ المساحة ومن ثم تعوٌضها عن نقص األوراق
ومعدل ( RGR)وكان أعلى معدل نمو نسبً ( . 2007)والحدٌدي ( 2006)الصفراء قد ذكرت من قبل الرومً 

وزٌادة الكثافة ، ( 5الجدول ،)هـ وفً موقعً الدراسة  /ألؾ نبات 500عند الكثافة النباتٌة ( CGR)نمو المحصول 
: ومعدل نمو المحصول 4.3هـ سببت زٌادة معدل النمو النسبً بنسبة /ألؾ نبات 500ألؾ إلى  250باتٌة من الن

: 154.5ومعدل نمو المحصول بنسبة : 7.9معدل النمو النسبً بنسبة موقع الكلٌة ، بٌنما زاد  : ف106.0ًوبنسبة 
عدل نمو المحصول قد تعود إلى زٌادة دلٌل معدل النمو النسبً ومإن زٌادة . فً موقع طوبزاوة وعلى الترتٌب 

زٌادة الكثافة النباتٌة والتً ترتبط اٌجابٌاً بهذه الصفات ، ونتائج الدراسة الحالٌة تتفق إلى حد ما مع المساحة الورقٌة ب
لثالثة عند الكثافة النباتٌة اكان أعلى معدل لصافً التمثٌل الضوئً فً موقع الكلٌة ( . 2006)ما توصل إلٌه الرومً 

أعلى معدل لصافً التمثٌل الضوئً فً موقع وكان ،والذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن قٌمه عند الكثافات النباتٌة األدنى
الجدول )عند الكثافة النباتٌة الثانٌة والذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن قٌمه عند الكثافتٌن النباتٌتٌن األولى والثالثة طوبزاوة 

 ،5. ) 
. اعٌد الزراعة فً صفات  نمو  محصول الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة تأثٌر مو( : 4)جدول ال

الصفات 
مواعٌد  
 الزراعة

/ عدد األوراق
 نبات 

دلٌل المساحة 
الورقٌة 

(LAI)  

معدل النمو 
 (RGR)النسبً 

 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 
 (ٌوم/ 2م/ؼم)

معدل صافً 
 التمثٌل الضوئً

(NAR)  
/ أوراق 2م/ملؽم)

 (ٌوم



 الكلٌة

 أ 0.038 جـ 0.11 ب 0.12 أ 12.56 ب 16.4 األول

 أ 0.036 أ 0.34 أ 0.15 أ 13.74 ب 16.4 الثانً

 أ 0.071 أ 0.45 أ 0.14 أ 13.96 ب 16.6 الثالث

 أ 0.035 ب 0.22 أ 0.15 ب 11.54 أ 17.4 الرابع

 أ 0.045 أ 0.28 أ 0.14 أ 12.95 أ 16.7 المعدل

 طوبزاوة

 جـ 0.025 أ 0.140 أ 0.068 أ 7.26 أ  9.70 األول

 ب 0.026 أ 0.110 ب 0.042 ب 6.15 أ  9.60 الثانً

 أ 0.059 أ 0.063 جـ 0.032 ب 6.39 أ 10.34 الثالث

 ب 0.042 أ 0.059 د 0.014 جـ 6.20 أ 10.20 الرابع

 ب 0.038 ب 0.093 ب 0.039 ب 6.50 ب  9.96 المعدل

 
إلى عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن صنفً الذرة الصفراء ( 6)بانات الواردة فً الجدول تشٌر الً : األصناف تأثير 

وربٌع فً معظم صفات النمو فً موقع الكلٌة عدا معدل نمو المحصول ، بٌنما لم تكن االختالفات  106بحوث 
لى الصنؾ ربٌع ع 106وتفوق الصنؾ بحوث . معنوٌة فً صفات النمو جمٌعها بٌن الصنفٌن فً موقع طوبزاوة 

وبالنسبة للفارق فً ، :  43.5فً موقع الكلٌة فقط وبنسبة زٌادة بلؽت   ( CGR)معنوٌاً فً  معدل نمو المحصول 
(CGR )كان أسرع فً اكتمال الؽطاء الورقً وبالتالً  106ٌن الصنفٌن ٌمكن أن ٌرجع إلى أن الصنؾ بحوث ب

. ة اإلشعاعٌة للمحصول فً موقع الكلٌة من الصنؾ ربٌعالمادة الجافة ومعدل تحوٌل الطاق أسرع فً إنتاج
تأثٌر الكثافة النباتٌة فً صفات نمو محصول الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة ( : 5)جدول ال

الصفات 
 
الكثافات   
النباتٌة  
 هـ/ألؾ نبات 

عدد 
/ األوراق

 نبات 

دلٌل 
المساحة 
الورقٌة 

(LAI)  

معدل النمو 
 (RGR)النسبً 

 (ومي/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 
 (ٌوم/ 2م/ؼم)

معدل صافً 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR)  
 2م/ملؽم)

 (ٌوم/ أوراق

 الكلٌة

 أ 0.045 ب 0.17 ب 0.138 جـ 9.72 أ 17.41   250

 أ 0.041 أ 0.32 ب 0.137 ب 12.07 ب 16.54   333

 أ 0.049 أ 0.35 أ 0.144 أ 17.06 جـ 16.9   500

 أ 0.045 أ 0.28 أ 0.140 أ 12.95 أ 16.7 المعدل

 طوبزاوة

 أ 0.035 ب 0.055 أ 0.038 جـ 5.17 أ 10.5   250

 أ 0.040 ب 0.085 أ 0.038 ب 5.85 ب 10.0   333

 أ 0.039 أ 0.140 أ 0.041 أ 8.48 جـ 9.37   500

 ب 0.038 ب 0.093 ب 0.039 ب 6.50 ب 9.96 المعدل
 %.5من الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌاً عند مستوى احتمال المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ض*

إلى تأثر صفات (  8و7)تشٌر البٌانات الواردة فً الجدولٌبن: الصفراء الذرة نمو صفات في النباتية التداخالت تأثير

/ اقص عدد األوراقالنمو  جمٌعها بالتداخل بٌن مواعٌد الزراعة األربعة والكثافة النباتٌة فً موقعً الدراسة ،  تن
نبات معنوٌاً بزٌادة الكثافة النباتٌة ضمن كل موعد زراعة والسٌما من أقل كثافة نباتٌة إلى أعلى كثافة نباتٌة فً 

نبات بزٌادة الكثافة النباتٌة لم ٌكن متماثالً ضمن / ، إال أن هذا التناقص فً عدد األوراق( 7الجدول ، )موقع الكلٌة 
: عند زٌادة الكثافة 11.5: و7.3: و7.6: و7.6نبات بنسبة / عة حٌث تناقص عدد األوراقمواعٌد الزراعة األرب

2
1

 



هـ ضمن مواعٌد الزراعة األربعة وعلى الترتٌب ، وقد تحقق /ألؾ نبات 500هـ إلى /ألؾ نبات 250النباتٌة من 
عند الكثافة ( 15.8)وأقلها  عند الكثافة النباتٌة األولى فً موعد الزراعة الرابع( 18.4)نبات / أعلى عدد أوراق

نبات لزٌادة / النباتٌة الثالثة ضمن موعدي الزراعة األول والثانً ، وفً موقع طوبزاوة لم ٌستجب عدد األوراق
النباتٌة من األولى إلى الثالثة لم  الكثافة النباتٌة بشكل متماثل أٌضاً ضمن مواعٌد الزراعة األربعة ، فزٌادة الكثافة

/ نبات معنوٌاً فً موعد الزراعة األول والثالث ، بٌنما كان هذا النقص فً عدد األوراق/ ألوراقتسبب نقص عدد ا
عند الكثافة النباتٌة ( 11.0)نبات / نبات معنوٌاً ضمن موعدي الزراعة الثانً والرابع ، وكان أعلى عدد أوراق

تشٌر .النباتٌة الثالثة فً موعد الزراعة الثانً  نبات عند الكثافة/ ورقة( 8.7)الزراعة الرابع وأقلها  األولى فً موعد
الكثافة النباتٌة من  إلى وجود زٌادة معنوٌة ؼٌر متماثلة فً دلٌل المساحة الورقٌة بزٌادة( 7)البٌانات فً الجدول 

موقعً الدراسة ، وقد تحقق أعلى دلٌل  هـ ضمن مواعٌد الزراعة األربعة/ألؾ نبات 500هـ إلى /ألؾ نبات 250
 عند الكثافة النباتٌة الثالثة ( 18.8)حة ورقٌة مسا

 
تأثٌر صفات النمو لصنفً الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة ( : 6)دول الج

الصفات 
 
 أالصناؾ  

عدد 
/ األوراق

 نبات 

دلٌل المساحة 
الورقٌة 

(LAI)  

معدل النمو 
النسبً 

(RGR) 

 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 

 (ٌوم/ 2م/ؼم)

صافً معدل 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR)  

 2م/ملؽم)
 (ٌوم/ أوراق

 الكلٌة

 أ 0.05 أ 0.33 أ 0.15 أ 13.0 أ 16.7 106بحوث 

 أ 0.040 ب 0.23 أ 0.13 أ 12.9 أ 16.6 ربٌع 

 أ 0.045 أ 0.28 أ 0.14 أ 12.95 أ 16.7 المعدل

 طوبزاوة

 أ 0.038 أ 0.100 أ 0.039 أ 6.46  106بحوث 

 أ 0.038 أ 0.086 أ 0.039 أ 6.54 أ 9.84 ربٌع 

 ب 0.038 ب 0.093 ب 0.039 ب 6.50 ب 9.96 المعدل
 %.5المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌاً عند مستوى احتمال * 

ع فً موقع الكلٌة الراب عند الكثافة النباتٌة األولى وموعد الزراعة ( 9.0)الزراعة الثالث وأقلها  وفً وموعد
عند الكثافة النباتٌة الثالثة فً موعد الزراعة ( 8.8)،بٌنما كان أعلى دلٌل مساحة ورقٌة فً موقع طوبزاوة 

لم ٌستجب معدل . عند الكثافة النباتٌة األولى ومواعٌد الزراعة الثانٌة والثالثة والرابعة ( 4.9)الثالث وأقلها 
اثل لتؽٌر الكثافات النباتٌة ضمن مواعٌد الزراعة األربعة وفً موقعً أٌضاً بشكل متم( RGR)النمو النسبً 

هـ فً موقع /ألؾ نبات 500هـ إلى /ألؾ نبات 250، فزٌادة الكثافة النباتٌة من ( 8و7الجدولٌن ، )الدراسة 
عنوٌة فً الكلٌة سبب زٌادة معنوٌة فً معدل النمو النسبً عند موعد الزراعة األول ، بٌنما التؽٌرات لم تكن م

هـ إلى /ألؾ نبات 250وفً موقع طوبزاوة فإن زٌادة الكثافة النباتٌة من . مواعٌد الزراعة الثالثة األخرى 
تشٌر . هـ  لم تسبب اختالفات معنوٌة فً معدل النمو النسبً عند مواعٌد الزراعة االربعه /ألؾ نبات 500

بسبب التداخل ( CGR)وٌة فً معدل نمو المحصول إلى وجود اختالفات معن( 7)البٌانات الواردة فً الجدول 
 ه/ألؾ نبات500الى  ه/ألؾ نبات 250بٌن مواعٌد الزراعة والكثافة النباتٌة ، فزٌادة الكثافة النباتٌة من 

أحدثت اختالفات معنوٌة فً معدل نمو المحصول عند موعدي الزراعة الثالث والرابع ، بٌنما كانت 
االختالفات فً معدل نمو المحصول ؼٌر معنوٌة بتؽٌر الكثافة النباتٌة فً موعدي الزراعة األول والثانً فً 

 333الثالث والكثافة النباتٌة  عند موعد الزراعة( 0.64)موقع الكلٌة ، ومع تحقق أعلى معدل نمو للمحصول 
هـ /ألؾ نبات 250ضمن موعد الزراعة األول والكثافة النباتٌة ( 0.024)هـ وأقل معدل للمحصول /ألؾ نبات

أما فً موقع طوبزاوة فقد سببت زٌادة الكثافة النباتٌة زٌادة تدرٌجٌة فً معدل نمو المحصول لٌصل إلى . 
هـ ضمن كل موعد زراعة إال أن هذه الزٌادات كانت معنوٌة فً /تألؾ نبا 500أعلى حد له عند الكثافة 



وكان أعلى معدل نمو للمحصول عند موعد الزراعة الثالث والكثافة النباتٌة الثالثة . موعد الزراعة الرابع فقط 
تشٌر .هـ/ألؾ نبات 250عند موعد الزراعة الثانً والكثافة النباتٌة األولى ( 0.027)هـ وأقله /ألؾ نبات 500

إلى وجود اختالفات لم تصل إلى حد المعنوٌة فً صفة صافً التمثٌل الضوئً ( 8و7)البٌانات فً الجدولٌن 
(NAR ) بزٌادة الكثافة النباتٌة ضمن كل موعد من مواعٌد الزراعة األربعة وفً موقعً الدراسة إال أن

الزراعة المختلفة ، ففً موقع الكلٌة كان  استجابة صافً التمثٌل الضوئً للكثافات النباتٌة اختلفت بٌن مواعٌد
أعلى صافً تمثٌل ضوئً عند الكثافة النباتٌة الثالثة وموعدي الزراعة األول والرابع وعند الكثافة النباتٌة 

األولى ضمن موعد الزراعة األول وعند الكثافة النباتٌة الثالثة فً 
 
 
 

افة النباتٌة فً صفات نمو محصول الذرة الصفراء فً تأثٌر التداخل بٌن مواعٌد الزراعة والكث( : 7)جدول 
 موقع الكلٌة

مواعٌد 
 ألزراعه

الكثافات 
 النباتٌة
 إلؾ
 ه/نبات

عدد 
/ األوراق
 نبات

دلٌل المساحة 
الورقٌة 

(LAI) 

معدل النمو 
النسبً 

(RGR) 
 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 
 (ٌوم/ 2م/ؼم)

معدل صافً 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR) 
 2م/مملػ)

 (ٌوم/ أوراق

 االول

 ب 0.033 د 0.024 هـ 0.107 ط 9.45 د -ب 17.0 250

 ب 0.033 جـ د 0.033 هـ 0.100 د 12.2 د هـ 16.34 333

 أ ب 0.046 جـ د 0.060 د 0.120 ب 16.2 هـ 15.80 500

 الثانً

 أ ب 0.045 د -ب 0.24 جـ -أ 0.148 هـ و 10.26 د -ب17.00 250

 ب 0.032 أ ب 0.40 أ ب 0.155 د 12.44 د هـ 16.34 333

 ب 0.034 أ ب 0.43 أ 0.157 أ 18.5 هـ 15.8 500

 الثالث

 أ ب 0.049 ب جـ 0.30 ب جـ 0.144 هـ و 10.24 ب 17.34 250

 أ ب 0.068 أ 0.64 جـ 0.142 د 12.93 د هـ 16.34 333

 أ 0.088 أ 0.62 جـ -أ 0.145 أ 18.8 هـ 16.16 500

 الرابع

 أ ب 0.045 جـ د 0.12 جـ -أ 0.152 ط 9.0 أ 18.4 250

 ب 0.033 ب د 0.19 جـ -أ 0.151 هـ 10.73 ب جـ 17.2 333

 ب 0.028 أ ب 0.41 أ ب 0.156 جـ 14.92 هـ -جـ16.5 500
 %.5المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌاً عند مستوى احتمال *

إلى تأثر صفات النموجمٌعها بالتداخل ( 9)تشٌر البٌانات فً الجدول :  واألصناف الزراعة مواعيد بين لالتداخ تأثير
نبات تدرٌجٌاً بتأخٌر موعد الزراعة / بٌن مواعٌد الزراعة واألصناؾ وفً موقعً الدراسة ، زاد عدد األوراق
كلٌة ، وكان هذا صحٌحاً أٌضاً فً موقع لٌصل إلى أعلى حد له عند موعد الزراعة الرابع للصنفٌن فً موقع ال

نبات للصنؾ ربٌع معنوٌاً / ، بٌنما لم ٌتأثر عدد األوراق( 9الجدول ، ) 106طوبزاوة وبالنسبة للصنؾ بحوث 
بأن أعلى دلٌل مساحة ورقٌة ( 9)وتظهر البٌانات الواردة فً الجدول . بتؽٌر مواعٌد الزراعة فً موقع طوبزاوة 

عدي الزراعة الثانً والثالث والمختلفٌن معنوٌاً عن بقٌة مواعٌد الزراعة فً موقع الكلٌة وأقله للصنفٌن كان عند مو
عند موعد الزراعة  106وتفوق دلٌل المسـاحة الورقٌة للصنؾ بحوث . فً الموقع نفسه عند موعد الزراعة الرابع 

: فً حٌن تفوق دلٌل 22.8بنسبة ( 11.4)على دلٌل المسـاحة الورقٌة عند موعد الزراعة الرابع ( 14.0)الثالث 
( 11.6)على مثٌله عند موعد الزراعة الرابع ( 13.9)المساحة الورقٌة للصنؾ ربٌع عند موعد الزراعة الثانً 

عند موعد الزراعة ( 7.52) 106وفً موقع طوبزاوة كان أعلى دلٌل مساحة ورقٌة للصنؾ بحوث . : 19.8بنسبة 
بٌنما كان أعلى دلٌل مساحة  الصفة،فً هذه  المتداخلةما هو موجود عند بقٌة المعامالت األول والمختلؾ معنوٌاً عن 



عند موعد الزراعة نفسه الذي لم ٌختلؾ معنوٌاً عن ما هو موجود عند موعد الزراعة ( 7.00)ورقٌة للصنؾ ربٌع 
زراعة األول والذي اختلؾ وفً موقع طوبزاوة كان أعلى معدل للنمو النسبً للصنفٌن عند موعد ال.الثالث فقط 

. معنوٌاً عن قٌمته عند بقٌة مواعٌد الزراعة ، بٌنما كان أقل معدل نمو نسبً للصنفٌن عند موعد الزراعة الرابع 
( :76.5)والصنؾ ربٌع عند موعد لزراعة الرابع أقل بنسبة  106وكان معدل النمو النسبً للصنؾ بحوث 

إلى ( 9)تشٌر بٌانات الجدول .عد الزراعة األول لكلٌهما على الترتٌب عن معدل النمو النسبً عند مو( :83.6)و
وربٌع عند موعد الزراعة الثالث على  106لصنؾ الذرة الصفراء بحوث ( CGR)تفوق معدل نمو المحصول 

متوسط هذه الصفة لمواعٌد الزراعة األخرى معنوٌاً فً موقع الكلٌة ، وتفوق على معدل نمو المحصول للصنؾ 
( :95.1)و( :89.0)وربٌع على أقل معدل نمو المحصول للصنفٌن عند موعد الزراعة األول بنسبة  106 بحوث

وفً موقع طوبزاوة كان أعلى معدل نمو للصنفٌن عند موعد الزراعة الثالث ، بٌنما كان أقل معد ل . وعلى الترتٌب 
عن معدل ( :87.4)بدوره بنسبة  عند موعد الزراعة األول والذي انخفض 106لنمو المحصول للصنؾ بحوث 

نمو المحصول عند موعد الزراعة الثالث ، بٌنما كان أقل معدل لنمو المحصول للصنؾ ربٌع عند موعد الزراعة 
. عن معدل نمو المحصول عند موعد الزراعة الثالث ( :43.8)الثانً وأقل بنسبة 

تأثٌر التداخل بٌن مواعٌد الزراعة والكثافة النباتٌة فً صفات نمو محصول الذرة الصفراء فً موقع (8)جدولال
طوٌزاوة 

%. 5المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌاً عند مستوى احتمال *

معنوٌاً بتؽٌر مواعٌد الزراعة فً موقع الكلٌة مع تحقق  106ضوئً للصنؾ بحوث لم ٌتأثر معدل صافً التمثٌل ال
عند موعد الزراعة  الثالث ، فً حٌن كان أعلى معدل صافً التمثٌل ( 0.048)أعلى معدل صافً التمثٌل الضوئً 

ه عند بقٌة مواعٌد عند موعد الزراعة الثالث أٌضاً ، والذي اختلؾ معنوٌاً عن قٌم( 0.096)الضوئً للصنؾ ربٌع  
وفً موقع طوبزاوة فقد كان أعلى معدل لصافً التمثٌل الضوئً للصنفٌن عند موعد ( . 9الجدول ، )الزراعة 

وعند موعد الزراعة الثانً  106الزراعة الثالث أٌضاً ، وأقلها عند موعد الزراعة األول  بالنسبة للصنؾ بحوث 
  .للصنؾ ربٌع

إلى وجود ( 10)تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول :  النمو صفات في واألصناف لنباتيةا الكثافة بين التداخل تأثير

تأثٌر معنوي للتداخل بٌن الكثافة النباتٌة واألصناؾ فً صفات النمو جمٌعها باستثناء معدل النمو النسبً فً موقع 

مواعٌد 
 الزراعه

الكثافات 
 النباتٌة
 إلؾ
 ه/نبات

/ عدد األوراق
 نبات

دلٌل 
المساحة 

)الورقٌة
LAI) 

معدل النمو 
النسبً 

(RGR) 

 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 

 2م/ؼم)
 (ٌوم/

معدل صافً 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR) 

 2م/ملؽم)
 (ٌوم/ أوراق

 االول

250 
 –أ 10.16
 جـ

 د 0.018 ب 0.030 أب 0.065 جـ 5.8

 د جـ 0.027 ب 0.048 أب 0.067 ب 7.23 جـ 9.83 333

 جـ د 0.031 أ ب  0.11 أ 0.071 أ 8.75 جـ د 9.0 500

 الثانً

 جـ د 0.028 ب 0.027 هـ -جـ 0.037 د 4.9 أ ب 10.67 250

 جـ د 0.025 ب 0.033 هـ -جـ 0.039 د 5.1 ب جـ 9.5 333

 جـ 0.027 أ ب 0.11 ب جـ 0.051 أ 8.4 د 8.67 500

 الثالث

 أ ب 0.055 أب 0.097 جـ د 0.041 د 4.9 أ ب 10.32 250

 أ 0.070 أ 0.15 ط -د 0.025 د 5.8 أ ب 10.5 333

 أ ب 0.053 أ 0.18 و -د 0.030 أ 8.85 جـ -أ 10.16 500

 الرابع

 ب جـ 0.041 ب 0.056 ط -و 0.010 د 4.90 أ 11.0 250

 ب جـ 0.041 أ ب 0.11 ط -هـ0.021 جـ د 5.23 جـ -أ 10.16 333

 ب جـ 0.046 أ 0.17 ط 0.0091 أ 8.23 د -ب 9.5 500



عند موعد 106لصنؾ بحوث نبات ل/ كان اعلى عدد األوراق. طوبزاوة وصافً التمثٌل الضوئً فً الموقعٌن 
نبات للصنؾ ربٌع عند موعد /فً موقع الكلٌة بٌنما فً موقع طوبزاوة كان اعلى عدد اوراق( 17,6(الزراعة الرابع

هـ /ألؾ نبات 500هـ ثم إلى /ألؾ نبات 333هـ إلى /ألؾ نبات 250الزراعة الثالث ، زٌادة الكثافة النباتٌة من 
: 13.2: فً موقع الكلٌة وبنسبة 39: و28.1بنسبة  106ة للصنؾ بحوث سببت زٌادة دلٌل المساحة الورقً

: فً موقع طوبزاوة وعلى الترتٌب ، بٌنما سببت زٌادة الكثافة النباتٌة نفسها زٌادة دلٌل المساحة الورقٌة 36.7و
ترتٌب :  فً موقع طوبزاوة وعلى ال52.6: و14.0: فً موقع الكلٌة وبنسبة 44.0: و21.0للصنؾ ربٌع بنسبة 

فً موقعً الكلٌة ( 8.2و 17.1)عند أعلى كثافة نباتٌة 106وكان أعلى دلٌل للمساحة الورقٌة للصنؾ بحوث    ،
 17.0)وطوبزاوة وعلى الترتٌب ، بٌنما كان أعلى دلٌل للمساحة الورقٌة للصنؾ ربٌع عند أعلى كثافة نباتٌة هو 

النمو  التداخل بٌن الكثافة النباتٌة واألصناؾ معنوٌاً فً معدل أثر. فً موقعً الكلٌة وطوبزاوة وعلى التوافق ( 8.7و
النسبً فً موقع الكلٌة ، بٌنما لم ٌكن لهذا التداخل تأثٌر معنوي فً معدل النمو النسبً فً موقع طوبزاوة ، وهذا 

وتماثل استجابتها ٌشٌر إلى تجانس وتماثل استجابة الصنفٌن لزٌادة الكثافة النباتٌة فً موقع طوبزاوة وعدم تجانس 
، ففً موقع الكلٌه حصلت أعلى زٌادة معنوٌة فً معدل النمو ( 10الجدول ، )لتؽٌر الكثافة النباتٌة فً موقع الكلٌة 

ولم ٌتأثر معدل صافً التمثٌل الضوئً معنوٌاً . هـ ،/ألؾ نبات 500الكثافة النباتٌة    106ؾ بحوث النسبً للصن
. واألصناؾ وفً موقعً الدراسة بالتداخل ٌن الكثافة النباتٌة 

تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول  : النمو صفات في واألصناف النباتية والكثافة الزراعة مواعيد بين التداخل تأثير
إلى عدم تأثر صفات النمو  جمٌعها معنوٌاً بالتداخل بٌن مواعٌد الزراعة والكثافة النباتٌة واألصناؾ باستثناء ( 11)

تحقق أعلى قٌمة .فً موقع طوبزاوة (  LAI)فً موقع الكلٌة ودلٌل المساحة الورقٌة  (RGR)النسبً  معدل النمو
هـ وأقل قٌمة عند الكثافة /ألؾ نبات 500عند الكثافة النباتٌة فً موقع طوبزاوة ( LAI)دلٌل المساحة الورقٌة ل

للصنؾ ( 8.98)دلٌل للمساحة الورقٌة  هـ للصنفٌن وضمن كل موعد زراعة ، وكان أعلى/ألؾ نبات 250النباتٌة 
دلٌل فً موقع الكلٌة أقل  106عند الكثافة النباتٌة الثالثة ضمن موعد الزراعة الرابع ، وأعطى الصنؾ بحوث ربٌع 

أعلى  106أعطى الصنؾ بحوث .  عند الكثافة النباتٌة الثانٌة ضمن موعد الزراعة الثانً ( 4.67)مساحة ورقٌة 
عند الكثافة النباتٌة الثالثة ضمن موعد الزراعة الثانً ، وأقل معدل نمو نسبً ( RGR( )0.159)ي معدل للنمو النسب

(RGR( )0.089 )للصنؾ نفسه عند الكثافة النباتٌة االولى ضمن موعد الزراعة األول 

قعً الذرة الصفراء فً مو تأثٌر التداخل بٌن موعد الزراعة واألصناؾ فً صفات نمو محصول( : 9)جدول ال
. الدراسة

 االصناؾ
مواعٌد 
 الزراعه

/ عدد األوراق
 نبات

دلٌل المساحة 
الورقٌة 

(LAI) 

معدل النمو 
النسبً 

(RGR) 
 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 
 (ٌوم/ 2م/ؼم)

معدل صافً 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR) 
 2م/ملؽم)

 (ٌوم/ أوراق

 الكلٌه

 106بحوث

 ب 0.039 د 0.045 د 0.11 ب 12.7 جـ 16.4 االول

 ب 0.032 ب 0.30 أ 0.15 أ 13.9 جـ 16.2 الثانً

 ب 0.048 ب 0.41 ب 0.14 أ 14.0 ب 16.8 الثالث

 ب 0.039 جـ د 0.15 أ 0.15 جـ 11.4 أ 17.6 الرابع

 ربٌع

 ب 0.034 د 0.030 جـ 0.12 ب 12.5 جـ 16.4 االول

 ب 0.042 ب 0.40 أ 0.15 أ 13.9 ب جـ 16.6 الثانً

 أ 0.096 أ 0.62 ب 0.14 أ 13.8 جـ 16.4 ثالثال

 ب 0.030 ب جـ 0.31 أ 0.15 جـ 11.6 أ ب 17.1 الرابع

 طوبزاوه

 106بحوث

 هـ 0.022 د 0.019 أ 0.068 أ 7.52 أ ب 9.6 االول

 هـ -د 0.027 جـ د 0.041 جـ 0.043 جـ 6.11 ب 9.0 الثانً

 أ 0.062 أ 0.15 ب 0.030 جـ 6.20 أ 10.3 الثالث



 ب 0.044 أ ب 0.13 جـ د0.016 جـ 6.07 أ 10.4 الرابع

 ربٌع

 د هـ 0.028 جـ -أ 0.11 أ 0.073 ب 7.00 أ ب 9.7 االول

 د هـ 0.026 0.073 ب 0.040 جـ 6.10 أ 10.22 الثانً

 أ ب 0.056 أ ب 0.13 ب 0.030 ب جـ 6.53 أ 10.33 الثالث

 د 0.042 جـ -أ 0.095 د 0.012 جـ 6.24 أ 10.0 الرابع

 
 
 
 
 
 
 

 
تأثٌر التداخل بٌن الكثافة النباتٌة واألصناؾ فً صفات نمو محصول الذرة الصفراء فً موقعً الدراسة ( 10)جدول

 االصناؾ

الكثافات 
النباتٌه 
الؾ 
 ه/نبات

عدد 
/ األوراق
 نبات

دلٌل 
المساحة 
الورقٌة 

(LAI) 

معدل النمو 
النسبً 

(RGR) 

 (ٌوم/ؼم/ؼم)

معدل نمو 
 المحصول

(CGR) 

 2م/ؼم)
 (ٌوم/

معدل صافً 
التمثٌل 
 الضوئً

(NAR) 

 2م/ملؽم)
 (ٌوم/ أوراق

 الكلٌه

 106بحوث

 أ 0.045 جـ 0.14 جـ 0.134 جـ 9.6 أ 17.6 250

 ب 12.3 ب 16.6 333
ب  0.136
 جـ

 أ 0.037 ب جـ 0.26

 أ 0.036 ب جـ 0.27 أ 0.146 أ 17.1 جـ 16.0 500

 ربٌع

 أ 0.045 ب جـ 0.21 أ ب 0.142 جـ 9.74 أ 17.31 250

 ب 11.8 ب جـ 16.5 333
ب  0.138
 جـ

 أ 0.043 أ ب 0.35

 أ 0.062 أ 0.45 أ ب 0.143 أ 17.0 ب جـ 16.2 500

 طوبزاوه

 

 أ 0.38 ب جـ 0.059 أ 0.035 د هـ 5.3 أ 10.5 250

 أ 0.042 ب جـ 0.084 أ 0.037 جـ 6.0 جـ 9.1 333

 أ 0.035 ب 0.11 أ 0.044 ب  8.2 جـ 9.2 500

 ربٌع

 أ 0.033 جـ 0.045 أ 0.041 هـ 5.0 أ 10.5 250

 أ 0.038 ب جـ 0.087 أ 0.039 جـ د 5.7 أ ب 10.2 333

 أ 0.042 أ 0.17 أ 0.036 أ 8.7 ب جـ 9.5 500

%5المتوسطات المتبوعة بحروؾ مختلفة ضمن الصؾ الواحد تختلؾ عن بعضها معنوٌاً عند مستوى*  
 

 تأثٌر التداخل بٌن الكثافة النباتٌة وموعد الزراعة واألصناؾ ( :11)جدول ال

ي الدراسةمحصول الذرة الصفراء فً موق نمو  فً صفات  

واعٌد 
 الزراعه

الكثافات النباتٌه  االصناؾ
 ه/الؾ نبات

معدل النمو النسبً 
 (ٌوم/ؼم/ؼم)

دلٌل المساحة 
 الورقٌة



 طوبزاوه الكلٌه   

 هـ و 6.16  هـ 0.089 250 106بحوث االول

 جـ د 7.86 هـ 0.097 333

 د -أ 8.58 د 0.123 500

 ط -ز 5.42 جـ د 0.126 250 ربٌع

 هـ 6.60 هـ 0.103 333

 أ 8.92 د 0.118 500

 ط -ز 5.08 أ ب 0.146 250 106بحوث الثانً

 ط 4.67 أ ب 0.155 333

 جـ -أ 8.61 أ 0.159 500

 ط 4.68 أ ب 0.150 250 ربٌع

 ط -ز 5.45 أ ب 0.155 333

 د -أ 8.19 أ ب 0.155 500

 ط -ز 4.94 أ ب 0.150 250 106بحوث الثالث

 ط -ز 5.75 أ ب 0.143 333

 جـ -أ 8.80 أ ب 0.147 500

 ط -ز 4.94 ب جـ 0.138 250 ربٌع

 ح -هـ 5.85 أ ب 0.143 333

 جـ -أ 8.80 أ ب 0.145 500

 ط -ز 4.94 أ ب 0.151 250 106بحوث الرابع

 ط -ز 5.68 أ ب 0.150 333

 د  7.60 أ  0.157 500

 ط -ز 4.92 أ ب 0.153 250 ربٌع

 ح ط 4.78 أ ب 0.152 333

 أ 8.98 أ ب 0.155 500
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ABSTRACT 

Field experiment was conducted out in spring season (2008) at two locations . The 

first at Agricultural Research Station in the Field Crops Department, University of Mosul 

and the second one at Twabzawa Village in Bashika (25 Km East Mosul) . The 

experiment was set out using Split-Split Plot Design in Randomized Complete Block 

Design (R.C.B.D) with three replications of each treatment . Four sowing dates (20/3, 

5/4, 20/4, 5/5), three plant densities (250, 333 and 500 thousand plant/ha) and two 

varieties of corn (Bohoth 106 and Rabea) were used for each  experiment .The most 



important results obtained from the reserch can be summarized as follows :All growth 

characters were significantly affected by sowing dates of corn at Colleg Research  Station 

except for the Net Assimilation Rate (NAR) Whereas the following characteristic, 

leaves/plant, Crop Growth Rate (CGR) did not differ   significantly by sowing datets at 

Twabzawa  site .Most of the growth characters at the second sowing date (5/4) were 

superior to the same characters at other sowing dates at the Collage Station location, 

whereas at Twabzawa location the significant superiority for most growth characters was 

achieved at the 1
st
 sowing dates .The results revealed that all growth characteristic except 

the NAR and R.G.R. was significantly affected by plant density at Twabzawa Location 

.The results showed that there were no significant differences between the variety Bohoth 

106 and Rabea for all characteristic at both sites except that for CGR at Collagel 

Location. 
 درالمصا

مراحل صفات نمو وحاصل تراكٌب وراثٌة من الذرة الصفراء بتأثٌر موعد ( . 2001)أحمد ، شذى عبد الحسٌن 
 .جامعة بؽداد -، كلٌة الزراعة رسالة ماجستٌر . الزراعة 

حاصل الحبوب ومكوناته لتراكٌب وراثٌة من الذرة ( .  2003)بكتاش ، فاضل ٌونس وكرٌمة محمد وهٌب  
مجلة العلوم الزراعٌة . أثٌر مستوٌات مختلفة من السماد النتروجٌنً والكثافات النباتٌة الصفراء تحت ت

.  90-83( : 2) -34-العراقٌة
تأثٌر توزٌع النباتات فً اعتراض ( . 1998)جدوع ، خضٌر عباس ، وتركً كاظم فالح ، وطالب احمد عٌسى  

،  3مجلة الزراعة العراقٌة ، . المحصول  اعتراض الضوء ونمو-1الضوء ونمو وحاصل الذرة الصفراء ، 
1 :1-15 

تأثٌر مواعٌد الزراعة والمسافة بٌن الخطوط على الحاصل ومكوناته لصنفٌن من ( . 2007)الحدٌدي ، خلٌل هذال 
جامعة الموصل  -رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة والؽابات  . الذرة الصفراء 

تجابة نمو وحاصل الذرة الصفراء كعلؾ أخضر للتسمٌد النتروجٌنً اس( . 2002)الدوري ، سعد أحمد محمد أحمد 
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، . الذرة الصفراء أنتاجها وتحسٌنها ( . 1990) الساهوكً ، مدحت مجٌد
 .جامعة بؽداد ، العراق 

( .Zea mays L)استجابة نمو وحاصل تراكٌب وراثٌة من الذرة الصفراء ( . 2002)العسافً ، راضً ذٌاب عبد 
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 .  34-32( : 1)العدد 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، جامعة بؽداد . فسٌولوجٌا نباتات ، المحاصٌل ( . 1990)عٌسى ، طالب احمد 
. ( مترجم)

تقٌٌم استجابة بعض التراكٌب الوراثٌة فً الذرة الصفراء لمستوٌات مختلفة من ( . 2001)وهٌب ، كرٌمة محمد 
جامعة بؽداد  -أطروحة دكتوراه ، كلٌة الزراعة . التسمٌد النتروجٌنً والكثافة النباتٌة لتقدٌر معالم المسار 
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