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 الذين صالح زراعت مذيريت ـ السراعت وزارة تكريت جامعت ـ السراعت كليت ـ الحقليت المحاصيل قسم

                                                            
 الخالصة

 تكرٌت جامعة  -الزراعة كلٌة حقول األول موقعٌن وفً( 2008) الخرٌفً الموسم فً حقلٌة تجربة نفذت
 106 بحوث) الصفراء الذرة من أصناؾ ثالثة استجابة معرفة بهدؾ االسحاقً ناحٌة  –صفة أبو قرٌة فً والثانً

 كمٌة جمٌع إضافة هً مواعٌد وبأربعة والبوتاسً النٌتروجٌنً السماد تجزئة لمواعٌد( المسرةو 5012 إباءو
 بعد أي سم 25 -20 النبات ارتفاع عند% 50و الزراعة عند النٌتروجٌن من% 50 وإضافة الزراعة قبل البوتاسٌوم

 عند المتبقٌة% 50و الزراعة عند والبوتاسٌوم وجٌنالنٌتر من% 50 إضافة. ٌوماًا  30 بحوالً الزراعة موعد
 ظهور بداٌة عند المتبقٌة% 50و الزراعة عند والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من% 50 إضافة. سم 25 -20 ارتفاع
 25 -20 النبات ارتفاع عند% 50 وإضافة الزراعة عند والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من% 25 إضافةو المذكرة النورة

 (RCBD) الكاملة العشوائٌة القطاعات تصمٌم استخدم .المذكرة النورة ظهور بداٌة عند% 25 اضٌفت فٌما سم
 والثالث االول الموعد عند المسرة صنؾ تفوق األول الموقع نتائج أظهرت .الدراسة تنفٌذ فً مكررات وبثالث
  الجافة المادة وحاصل عرنوصال وقطر للخصب المئوٌة والنسبة الورقٌة المساحة دلٌل الصفات فً للتجزئة والرابع
 وتفوق النبات فً االوراق عدد العرنوص ارتفاع صفات فً للتجزئة االول الموعد عند 106 بحوث الصنؾ وتفوق

 تفوق الثانً الموقع نتائج واظهرت الجافة المادة حاصل صفة فً للتجزئة الثانً الموعد عند 5012 إباء الصنؾ
 االول الموعد عند 106 بحوث الصنؾ وتفوق الورقٌة المساحة دلٌل صفة فً الرابع الموعد عند المسرة صنؾ

 للتجزئة الرابع الموعد عند 5012 إباء الصنؾ وتفوق النبات فً االوراق وعدد العرنوص ارتفاع صفة فً والثالث
على ما قد إستجابت بأ 106نستنتج من الدراسة بأن الصنؾ بحوث  .المضطجعة للنباتات المئوٌة النسبة صفات فً

 . ٌمكن من تجزئة سمادي الناٌتروجٌنً والبوتاسً وفً كال الموقعٌن
 
     المقدمة

 تحتل فهً ، العربً والوطن العالم فً المهمة الحبوب محاصٌل من( .Zea mays L ) الصفراء الذرة تعد

 األول المحصول تعتبرو( 1993 ، الٌونس) العالم فً والرز الحنطة محصولً بعد األهمٌة حٌث من الثالثة المرتبة
( Borgnan ، 2000و Hallawer ، 1995 ، Pohlan) أفرٌقٌا دول بعض فً محصول وثانً أمرٌكا وسط فً

 (1980 ، مرسً) والزٌت والعلؾ الحبوب على الحصول لؽرض تزرع حٌث الؽرض الثالثٌة المحاصٌل من وهً
ًا  التراكٌب هذه اختالؾ الصفراء الذرة من وراثٌة تراكٌب لستة زراعتها عند( 2001) احمد ووجدت  لصفة معنوٌا

 دلٌل لصفتً معدل اعلى الخرٌفً الموسم فً 106 بحوث الوراثً التركٌب اعطى اذ ، الورقٌة المساحة دلٌل
إباء  الوراثً التركٌب اعطى بٌنما التوالً على ورقات( 16.9)و (4.62) بلؽا االوراق وعدد الورقٌة المساحة
 كما. التوالً على (ورقة 14.63و 14.85) بلػ اذ والربٌعً الخرٌفً للموسمٌن للنبات راقاالو من عدد اقل 5012

 الصنؾ اعطى اذ الكلٌة الجافة المادة وزن لصفة الوراثٌة للتراكٌب معنوي تأثٌر وجود( 2001) علك نتائج أظهرت
 علىلكال الموسمٌن  (ـه / طن 18.53و 12.94) بلػ جاؾ وزن اعلى الربٌعً الموسم فً 106 بحوث التركٌبً
 التراكٌب بٌن معنوٌة فروقات وجود الى( 2002) والعسافً( 2001) الدلٌمً الباحثٌن من كل وتوصل. التوالً

 له كان بدفعات البوتاسٌة األسمدة إضافة ان إلى( Singh(1980وMahatin أشار ، الخصب نسبة لصفة الوراثٌة
 اضافة ان( 1995) واخرون Bishoni وجد .الرز محصول تلنباتا والحاصل النمو صفات فً اٌجابً تأثٌر

 من الزٌادة هذه واختلفت الحبوب فً البروتٌن نسبة فً واضحة معنوٌة زٌادة اعطت دفعات عدة على النتروجٌن
 عدد للصفات النٌتروجٌنً السماد تجزئة عند معنوٌة فروق وجود عدم( 2006) الجبوري وتوصل .الخر صنؾ
 السماد اضافة ان( 2001) بٌسًـالك وجد .الجافة المادة وحاصل العرنوص فً الحبوب ددـوع النبات اوراق

 فً االخٌرالثلث و الزراعة من ٌوماًا  30 بعد الكمٌةثلث و الزراعة عند الكمٌةثلث  دفعات ثالث فً النتروجٌنً
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  لصفات معدل واعلى تزهٌر% 50 فترة اقل اعطاء فً تفوق قد عرانٌصال طرد مرحلة
 دفعة باضافته مقارنة للبروتٌن المئوٌة النسبة ، الجافة المادة حاصل ، الورقٌة المساحة دلٌل ، النبات وراقا عدد

 .(الزراعة من ٌوماًا  30 بعد الكمٌة نصؾو الزراعة عند الكمٌةنصؾ ) ودفعتٌٌن الزراعة من ٌوماًا  30 بعد واحدة
 المئوٌة نسبة صفات فً النٌتروجٌنً السماد تجزئة لمواعٌد معنوٌة فروق وجود( 2008) الناصري وجد كما

خالل  والبوتاسً النٌتروجٌنً السمادٌن إضافة مواعٌد تأثٌر معرفة هو الدراسة هذه هدؾ ان والزٌت للبروتٌن
 . بشكل أمثل والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من النبات استفادةمراحل نمو المحصول ومدى 

 
  هوطرائق البحث مواد

 األول موقعٌن وفً( 2008) الخرٌفً الموسم خالل الصفراء الذرة محصول على التجربة هذه نفذت   
 االسحاقً ناحٌة صفة ابً قرٌة الثانً والموقع( مزٌجٌه رملٌة) جبسٌه تربة تكرٌت جامعة  -الزراعة كلٌة حقول

 السماد تجزئة لمواعٌد الصفراء الذرة من أصناؾ ثالثة استجابة لمعرفة(. ؼرٌنٌة طٌنٌة مزٌجٌه تربة)
 الصفراء الذرة من أصناؾ ثالثة االول العامل موقع كل فً عاملٌن تجربة كل تضمنت .والبوتاسً النٌتروجٌنً

 :وكانت األصناؾ كاآلتً. والبوتاسً النٌتروجٌنً للسمادٌن تجزئة مواعٌد أربعة الثانً والعامل
 بطرٌقة مستنبط صنؾ: المسرةو نٌلٌوم الصنؾ من اإلجمالً االنتخاب بطرٌقة مستنبط صنؾ: 106 بحوث

 اضٌؾ :كاآلتً لالسمدة االضافة كمٌاتكانت .تركٌبً صنؾ: 5012 إباءو البسٌط التكراري االنتخاب
 129 بمعدل البوتاسٌوم اضٌؾ حٌن فً (N%46) ٌورٌا شكل على هكتار / N.كؽم 147,2 بمعدل النٌتروجٌن

أما مواعٌد وكمٌات إضافة األسمدة فقد .K2SO4 (43%K2O) البوتاسٌوم كبرٌتات شكل على هكتار / K.كؽم
 عند% 50و الزراعة عند النٌتروجٌن من% 50 وإضافة الزراعة قبل البوتاسٌوم كمٌة جمٌع إضافةتناولت 
 عند والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من% 50 إضافة.ٌوماًا  30 بحوالً الزراعة موعد بعد أي سم 25 -20 النبات ارتفاع

% 50و الزراعة عند والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من% 50 إضافة.سم 25 -20 ارتفاع ندع المتبقٌة% 50و الزراعة
% 50 وإضافة الزراعة عند والبوتاسٌوم النٌتروجٌن من% 25 إضافة.المذكرة النورة ظهور بداٌة عند المتبقٌة

 القطاعات متصمً استخدام.المذكرة النورة ظهور بداٌة عند% 25 اضٌفت فٌما سم 25 -20 النبات ارتفاع عند
 لكل التجرٌبٌة الوحدات على عشوائٌا المعامالت وزعت وقد ، مكررات وبثالث( R.C.B.D) الكاملة العشوائٌة

 موقع ارض حرثت اذ التربة وخدمة تحضٌر عملٌات إجراء تم ، توافقٌة معاملة 12مكرر كل شمل بحٌث مكرر
 حراثتٌن القالب المطرحً بالمحراث االرض حرثت األسحاقً لموقع بالنسبة اما خفٌفة حراثة تكرٌت جامعة

 دفعة(  P205%48) الثالثً فوسفات السوبر سماد واضٌؾ األدؼال وقتل وتنعٌمها التربة تتًتؾ لزٌادة متعامدتٌن
 وحدات بشكل ألواح إلى األرض وقسمت التجربة وحدات لجمٌع هكتار / P .كؽم 138 وبكمٌة الزراعة قبل واحدة

 م 5 بطول مروز 5 على تجرٌبٌة وحدة كل واحتوت ،( 2م 20,625) وبمساحة( م 5,5×3,75) بأبعاد تجرٌبٌة
 النباتات عدد وكان (م 0.20) النباتات بٌن الزراعة ومسافة( م 0.75) المروز بٌن المسافة وكانت الواحد للمرز

 وأخرى تجرٌبٌة ةوحد كل بٌن والمسافة( م 1,5) وأخر مكرر بٌن والمسافة ،( نبات 100) تجرٌبٌة وحده لكل
 عملٌة أجرٌت الزراعة من أٌام عشرة مرور وبعد (15/7/2008) بتارٌخ الصفراء الذرة بذرت ، (م 1,0)

 20) وبعد الجورة فً واحد نبات بترك للنباتات البزوغ اكتمال بعد الخؾ عملٌة أجرٌت فٌما الؽائبة للجور الترقٌع
ًا  التعشٌب عملٌة وأجرٌت. النباتاتلذلك نتٌجة لعطش  حاجةلكلما دعت ا الحقل سقً وتم ، الزراعة من( ٌوماًا   ٌدوٌا
 %10) المحبب الدٌازٌنون مبٌد باستعمال المكافحة إجراء تم فٌما ، لذلك الحاجة دعت وكلما الموقعٌن كال فً

 القمة فً تلقٌما( Sesamia cretica) الصفراء الذرة ساق حفار بحشرة اإلصابة من النباتات لوقاٌة (فعالة مادة
ًا  نباتات عشرة واخذت .مرحلتٌن وعلى للنباتات النامٌة  إجراء ثم ومن تعلٌمها وتم تجرٌبٌة وحدة كل من عشوائٌا

: وكاآلتً النوعٌة الصفات وبعض ومكوناته والحاصل النبات نمو صفات درست .علٌها الالزمة الدراسات
(. Seif ، 1962و Pendleton) العرنوص عقدة الى التربة سطح من(: سم) العرنوص ارتفاع -1

 ذلك ٌشؽلها التً االرض مساحة على الواحد للنبات الورقٌة المساحة قسمة حاصل هو :الورقٌة المساحة دلٌل -2
 (.Niciporovic ، 1960) النبات

 العلم ورقة الى التربة سطح عند ورقة اول من ابتداءًا  الكلً االوراق عدد بحساب وذلك: نبات/  وراقاأل عدد -3
(. 1990 الساهوكً)



 النباتات عدد على مقسومة الواحدة التجرٌبٌة الوحدة المضطجعة النباتات عدد من احتسابها تم)%(:  رقادال نسبة -4
. التجرٌبٌة للوحدة الكلً

:  العرانٌص فً للخصوبة المئوٌة النسبة -5
: االتٌة المعادلة باستعمال قدرت

  العرنوص فً الكلً الحبوب عدد                                   
              100 ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%   =      الخصب نسبة       

 العرنوص فً الكلً المباٌض عدد                                  
   .المدروسة اتاتالنب عٌنة لكافة العرانٌص اقطار معدل من قٌاسه تم: العرنوص قطر -6 

 بالٌد وفرطت المدروسة النباتات عٌنة لكافة العرانٌص كافة اخذ طرٌق عن حسبت: العرنوص فً الحبوب عدد -7
(. 1990 الساهوكً،)  .الكلً العرانٌص عدد على الكلً الحبوب عدد قسم ثم ومن ، بالٌد الحبوب كافة وحسبت

 جففت اذ الكامل والنبات منها لكل الجاؾ الحاصل وقدر انالسٌق عن االوراق فصلت: الجافة المادة حاصل -8
ًا  العٌنات  م 105 حرارة درجة على كهربائً فرن بواسطة العٌنات جففت ثم الؽرفة حرارة درجة وعلى هوائٌا

 الموضوعة الطرٌقة حسب المختبر الى ونقلها ورقٌة اكٌاس فً وضعها بعد( الوزن ثبات لحٌن) ساعات 3 لمدة
 الجاؾ الوزن معدل حسب ثم الكترونً مٌزان بواسطة لها الجاؾ الحاصل وقٌسA.O.A.C (1980 ) فً

.     الجافة المادة حاصل على للحصول الواحد الهكتار فً النباتات بعدد وضرب الواحد للنبات

 A.O.A.Cحسب  Soxhletقدرت النسبة المئوٌة للزٌت فً الحبوب بإستخدام جهاز : النسبة المئوٌة للزٌت -9
(1980 .) 

( Micro Kjeldahl)قدرت النسبة المئوٌة للبروتٌن فً الحبوب بإستخدام جهاز : النسبة المئوٌة للبروتٌن -10
 : لتقدٌر النسبة المئوٌة للناٌتروجٌن ثم حسبت النسبة المئوٌة للبروتٌن كاآلتً

 ( Fisher  ،1971و   Hart)  6.25 ×للناٌتروجٌن = % للبروتٌن %  

 بأستخدام بالحاسوب باألستعانة احصائٌا حللت ، جمٌعها المدروسة للصفات البٌانات بوتبوي جمع بعد
 حده على موقع لكل مكررات وبثالث ((.R.C.B.D لتصمٌم التباٌن تحلٌل طرٌقة وفق (SPSS) برنامج

 والٌاس داود) المتوسطات بٌن للمفاضلة( .L.S.D) معنوي فرق اقل بأستعمال معا للموقعٌن التجمٌعً والتحلٌل
، 1990   .)

 

  والمناقشة النتائج

 األصناؾ بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن (2و 1)الجدولٌن ٌبٌن (:سم) العرنوص ارتفاع
 بلػ الصفة لهذه متوسط أعلى بإعطائه األول الموقع فً المسرة صنؾ تفوق إذ العرنوص ارتفاع صفة فً التركٌبٌة

 الدلٌمً مع النتٌجة هذه تتفق( سم 148.25) اعطى إذ الثانً الموقع فً 106 بحوث ؾالصن وتفوق( سم 68.58)
 الجدولٌن وبٌن العرنوص ارتفاع صفة فً الوراثٌة التراكٌب اختالؾ الى اشاروا الذٌن( 2001) واحمد( 2001)
 تفوق حٌن فً ولاأل الموقع فً( سم 67.78) بإعطائه للتجزئة الثانً الموعد تفوق( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3)

 الساق عقد عدد فً زٌادة الى ذلك ٌعزى وقد الثانً الموقع فً( سم 146.89) اعطى اذ للتجزئة الثالث الموعد
 مرحلة فً المثلى وبالكمٌة النتروجٌن عنصر توافر نتٌجة العرنوص ارتفاع فً زٌادة وبالتالً السالمٌات وطول
( 2004) وكوبرلو( 2001) الكبٌسً الباحثٌن من كل الٌه توصل ما عم النتٌجة هذه وتتفق. النمو مراحل من مبكرة
 الموعد عند 106 بحوث الصنؾ تفوق( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن بٌن كما و .العرنوص ارتفاع لصفة
 بإعطائه للتجزئة الثالث الموعد عند 106 بحوث الصنؾ فٌه تفوق الذي بالوقت (سم 71.0) بلػ اذ للتجزئة االول

 بٌن معنوي تداخل وجود عدم اشار الذي( 2004) كوبرلو إلٌه توصل ما مع النتٌجة هذه وتختلؾ( سم 158.67)
. السماد تجزئة ومواعٌد االصناؾ

 االصناؾ بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن اشار :الورقٌة المساحة دلٌل

و  3.66) بلػ الورقٌة المساحة دلٌل لصفة معدل اعلى ٌإعطائه الموقعٌن الك فً المسرة صنؾ تفوق اذ التركٌبٌة



( 2001) علك الٌه ماتوصل مع النتٌجة هذه تتفق .وذلك ٌعود للتأثٌر الوراثً لهذا الصنؾ التوالً على (3.12
 دلٌل لصفة التركٌبٌة االصناؾ بٌن معنوٌة فروق وجود الى اشاروا اللذٌن( 2004) وكوبرلو( 2001) واحمد

 فً التجزئة مواعٌد بٌن معنوي فرق وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) الجدولٌن وٌوضح .الورقٌة المساحة
 الثانً الموقع فً للتجزئة االول الموعد وتفوقلعدم تأثر هذه التراكٌب الوراثٌة آلوقات إضافة السمـاد  االول الموقع

 والكبٌسًLoomis (1988 ) و Laffite الباحثٌن من كل الٌه توصل ما عـم النتٌجة هذه تتفق (3.45) بإعطائه

 الورقٌة المساحة دلٌل لصفة التجزئة مواعٌد بٌن معنوٌة فروق وجود الى اشاروا اللذٌن( 2004) وكوبرلو (2001)
 اعطى اذ التجزئة ومواعٌد االصناؾ بٌن معنوي تداخل وجود ٌتضح( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن ومن

 للتجزئة الرابع الموعد وعند االول الموقع فً (3.20) بلػ معدل اعلى للتجزئة الثالث الموعد عند لمسرةا صنؾ
 تداخل وجود عدمالى  اشار الذي( 2004) كوبرلو إلٌه توصل ما مع النتٌجة هذه وتختلؾ الثانً الموقع فً( 3.69)

 . لورقٌةا المساحة دلٌل لصفة السماد تجزئة ومواعٌد االصناؾ بٌن معنوي
 االصناؾ بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن اشار :نبات/  االوراق  عدد

 بلػ متوسط اعلى بإعطائه الموقعٌن كال فً 106 بحوث الصنؾ تفوق اذ نبات/  االوراق عدد صفة فً التركٌبٌة
 عالٌة فروق وجود إلى( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) نالجدولً واشار التوالً على نبات/  ورقة (14.83و  14.25)

 .االول الموقع فً( نبات/  ورقة 14.32) اعطىو للتجزئة االول الموعد تفوق اذ التجزئة مواعٌد بٌن المعنوٌة
 هذه تتفقبسبب التأثٌر الوراثً للتركٌب و الثانً الموقع فً( نبات/  ورقة 14.78) بإعطائه الثانً الموعد وتفوق
 اضافة لمواعٌد معنوي تاثٌر وجود الى اشارا اللذٌن (2004) وكوبرلو( 2001) الكبٌسً الٌه توصل ما مع ةالنتٌج
 المعنوٌة عالً تداخل بوجود( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن وأشار  النبات اوراق عدد فً النتروجٌنً السماد

 بإعطائه الموقعٌن كال فً للتجزئة االول لموعدا عند 106 بحوث الصنؾ تفوق اذ التجزئة ومواعٌد االصناؾ بٌن
. التوالً على (نبات/  ورقة 15.23و 14.95)

 االصناؾ بٌن معنوٌة فروق وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن بٌن )%(: رقادلل المئوٌة النسبة
%( 2.75) بلؽت المضطجعة النباتات من مئوٌة نسبة اقل 5012 إباء الصنؾ واعطى االول الموقع فً التركٌبٌة

 فً السماد تجزئة مواعٌد بٌن معنوٌه فروق وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) الجدولٌن وبٌن الثانً الموقع فً
 التجزئة ومواعٌد االصناؾ بٌن معنوي تداخل وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن وبٌن الموقعٌن كال
 الرابع الموعد عند 5012 إٌاء الصنؾ اعطى اذ الثانً الموقع فً بٌنهما ويمعن تداخل ووجود االول الموقع فً

وذلك لتأثٌر الموقع من صفات التربة والرطوبة  %(1.0) بلؽت المضطجعة النباتات من مئوٌة نسبة اقل للتجزئة
التربة بشكل ودرجة الحرارة مما له األثر الكبٌر فً عامل اإلنتاج وهذا بدوره إنعكس على تحوالت السماد فً 

  .أفضل وأسرع فً موقع اإلسحاقً عنه فً موقع الجامعة
 االصناؾ بٌن المعنوٌة ةعالً فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن بٌن :)%( للخصب المئوٌة النسبة

 الى ذلك ٌعزى وقد %(95.34) بلؽت للخصب مئوٌة نسبة اعلى المسرة صنؾ اعطى اذ االول الموقع فً التركٌبٌة
 على اٌجابٌاًا  ذلك اثر اذ والمٌاسم اللقاح حبوب من كل ونشاط لحٌوٌة مالئمة كانت التزهٌر وقت الحرارة درجات ان

 مع متفقة النتٌجة هذه وجاءت لالصناؾ الوراثً التركٌب طبٌعة جانب الى الحبوب وتكوٌن االخصاب حصول
 فً الوراثٌة التراكٌب اختالؾ الى اشاروا الذٌن( 2002) والعسافً( 2001) الدلٌمً الباحثٌن من كل الٌه ماتوصل

( 4و 3) الجدولٌن وبٌن .الثانً الموقع فً االصناؾ بٌن معنوي فرق وجود وعدم ، للخصب المئوٌة النسبة
 االول الموقع فً للتجزئة االول الموعد تفوق اذ التجزئة مواعٌد بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن

 كوبرلو مع النتٌجة هذه وتتفق الثانً الموقع فً التجزئة مواعٌد بٌن معنوي فرق وجود وعدم%( 92.53) اعطىو
( 6و 5) الجدولٌن وبٌن. للسماد التجزئة بمواعٌد للخصب المئوٌة النسبة تاثر عدم الى اشار الذي( 2004)

 صنؾ تفوق اذ االول الموقع فً ةالتجزئ ومواعٌد االصناؾ بٌن المعنوٌة عالً تداخل وجود( 8و 7) والجدولٌن
 الموقع فً بٌنهما معنوي تداخل وجود وعدم%( 97.41) بلػ معدل اعلى بإعطائه للتجزئة الموعداالول عند المسرة
 االصناؾ بٌن معنوي تداخل وجود عدم الى اشار الذي( 2004) كوبرلو إلٌه توصل ما مع النتٌجة هذه وتتفق الثانً

. للخصب المئوٌة النسبة صفة فً السماد تجزئة ومواعٌد
 االصناؾ بٌن المعنوٌة عالٌة فروق بوجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن بٌن :(سم) العرنوص قطر صفة

 فً( سم 3.16) بلؽا العرنوص قطر لصفة معدل اعلى بإعطائهما والمسرة 106 بحوث الصنفٌن تفوق اذ التركٌبٌة



 بٌن معنوٌه فروق بوجود( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) الجدولٌن وبٌن. لثانًا الموقع فً المعنوٌة حد تصل لم حٌن
  االول الموقع فً السماد تجزئة مواعٌد

. الثانً الموقع فً المعنوٌة حد تصل لم حٌن فً( سم 3.16) بلػ معدل اعلى بإعطائه للتجزئة الرابع الموعد تفوق اذ
 االول الموقع فً التجزئة ومواعٌد اؾــاالصن بٌن معنوي خلتدا وجود( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن وبٌن

 بٌن معنوي تداخل وجود وعدم (سم 3.24) بلػ معدل اعلى الرابع التجزئة موعد عند المسرة صنؾ اعطىإذ 
. الثانً الموقع فً التجزئة ومواعٌد االصناؾ

 االصناؾ بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن بٌن: عرنوص/  الحبوب عدد
 وبٌن االول عـالموق فً( عرنوص/  حبة 651.71) غـبل معدل اعلى بإعطائه 5012 إباء الصنؾ تفوق اذ التركٌبٌة
 ووجود االول الموقع فً السماد تجزئة مواعٌد بٌن معنوٌه فروق وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) الجدولٌن

 (عرنوص/  حبه 670.99) بلػ معدل اعلى بإعطائه للتجزئة الثانً الموعد تفوق اذ الثانً الموقع فً معنوٌة فروق
 النٌتروجٌن من عالٌة معدالت إضافة أهمٌة إلى أشار يوالذBishnoi (1995 ) الٌه توصل ما تخالؾ النتٌجة وهذه
 وانعكس ورقٌة مساحة أعلى إعطاء فً النبات كفاءة تزٌد والتً( ورقة 12 تكون مرحلة) البزوغ من اًا ٌوم 45 بعد
 بٌن معنوي تداخل وجود( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن وبٌن .عرنوص / الحبوب عدد زٌادة فً ذلك

 معدل اعلى للتجزئة الثانً الموعد عند 5012 إباء الصنؾ اعطى اذ االول الموقع فً التجزئة ومواعٌد االصناؾ
. الثانً الموقع فً المعنوٌة حد التداخل ٌصل ولم( عرنوص/  حبة 692.01) بلػ

 بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1) الجدولٌن بٌن: (هكتار / طن) الجافة المادة حاصل
 لهذه معدل اعلى بإعطائه الموقعٌن كال فً الجافة المادة حاصل صفة فً المسرة صنؾ تفوق اذ التركٌبٌة االصناؾ

 واخرٌن Graybill الباحثٌن من كل وجده ما مع النتٌجة هذه وتتفق (هـ / طن 14.58و 14.05) بلػ الصفة
(1991) ، Tollenaar وAguilera (1992 )التراكٌب اختالؾ الى اشاروا الذٌن( 2001) وعلك( 2001) واحمد 

 بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) والجدولٌن( 4و 3) الجدولٌن وبٌن .الجافة للمادة انتاجها فً الوراثٌة
 فً االول الموعد وتفوق( هـ/  طن 13.43) واعطى االول الموقع فً الثانً الموعد تفوق اذ السماد تجزئة مواعٌد
 المعنوٌة عالً تداخل وجود( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن وبٌن .(هـ/  طن 13.66) اعطى اذ الثانً الموقع

 وصنؾ للتجزئة الثانً الموعد عند 5012 إباء الصنؾ فوقت اذ السماد تجزئة ومواعٌد التركٌبٌة االصناؾ بٌن
 صنؾ وتفوق االول الموقع فً( هـ/  طن 14.27) بلػ معدل اعلى بإعطائهما للتجزئة الرابع الموعد عند المسرة
. الثانً الموقع فً( هـ/  طن 14.94) بلػ متوسط اعلى بإعطائهما للتجزئة والثانً االول الموعدٌن عند المسرة
إلى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن األصناؾ ( 8و 7) والجدولٌن( 2و 1)بٌن الجدولٌن  :)%( للزٌت المئوٌة ةالنسب

فً حٌن تفوق صنؾ المسرة فً بسبب التركٌب الوراثً لصفة النسبة المئوٌة للزٌت فً الحبوب فً الموقع األول 
( 4و 3) رت النتائج الواردة فً الجدولٌنواشا،  %(65.3) الموقع الثانً باعطائه اعلى متوسط لهذه الصفة بلػ

ووجودها  معدل هذه الصفة فً الموقع األول إلى عدم وجود فروق بٌن مواعٌد تجزئة السماد فً( 8و 7) والجدولٌن
وتتفق هذه النتٌجة  %(48.3)فً الموقع الثانً اذ تفوق الموعد الرابع للتجزئة باعطائه اعلى متوسط لهذه الصفة بلػ 

الذي اشار الى وجود اختالفات معنوٌة بٌن مواعٌد تجزئة السماد النٌتروجٌنً لهذه ( 2008)الناصري  مع ما وجده
إلى عدم وجود تداخل معنوي بٌن األصناؾ ومواعٌد التجزئة ( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5)واشار الجدولٌن  .الصفة

وجود تداخل عالً المعنوٌة بٌن األصناؾ والى ( 2006)فً الموقع األول وتتفق هذه النتٌجة مع ما وجده الجبوري 
وذلك ٌعود  %(3.84) سجلوومواعٌد التجزئة اذ تفوق صنؾ المسرة عند الموعد الرابع للتجزئة فً الموقع الثانً 

. الى إرتفاع حاصل المادة الجافة وتأثٌره على نسبة الزٌت المئوٌة
 بٌن المعنوٌة عالٌة فروق وجود( 8و 7) جدولٌنوال( 2و 1) الجدولٌن من بٌنت :)%(النسبة المئوٌة للبروتٌن 

 لهذه متوسط اعلى باعطائه 106 بحوث الصنؾ تفوق اذ الموقعٌن كال فً الحبوب فً البروتٌن نسبة فً األصناؾ
 الموقع فً المسرة الصنؾ عن معنوٌا ٌختلؾ ولم 5012 اباء الصنؾ وتفوق االول الموقع فً%( 10،38) الصفة
( 2002) والعزاوي( 1999) االلوسً مع النتٌجة هذه وتتفق .التوالً على %(10،88و 10،96) اعطٌا اذ الثانً

( 4و 3) الجدولٌن من وٌتضح. الصفة هذه معدل فً الوراثٌة التراكٌب اختالؾ الى اشاروا اللذٌن (2004) وكوبرلو
 هذه وتتفق الموقعٌن كال فً ةالمذكور للصفة السماد تجزئة مواعٌد بٌن معنوٌة فروق وجود دمـع( 8و 7) والجدولٌن

 بٌن معنوي تداخل وجود عدم( 8و 7) والجدولٌن( 6و 5) الجدولٌن من ٌتبٌنكما  .(2006) الجبوري مع النتٌجة
 تداخل ووجود( 2006) الجبوري مع متفقة النتٌجة هذه وجاءت االول الموقع فً السماد تجزئة ومواعٌد االصناؾ



 لهذه معدل اعلى باعطائه للتجزئة الرابع الموعد عند المسرة صنؾ تفوق اذ ئةالتجز ومواعٌد االصناؾ بٌن معنوي
 .الثانً الموقع فً%( 07.12) بلػ الصفة
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Abstract 

A field experiment was conducted In two locations at fall season 2008, first was in 

the fields of college of Agriculture - Tikrit University, and the second was in Abu siffa_ 

Ishaqi. The objective was to assess response of three varieties of corn (Bohoth 106, Eba 

5012 and Almesara) to the dates of partitioning of nitrogen (N) and potash (K) fertilizer 

in four dates, first application of All the amount of (K) before planting and 50% of the 

(N) at planting and 50% when the plant reach 20 - 25 cm of height. The second was 

application of 50% of (N) and (K) at planting and 50% when the plant reach 20 - 25 cm, 

the third was application of 50% of (N) and (K) at planting and the rest 50% at the 

beginning of inflorescence emergence note, the fourth was application of 25% of (N) and 

(K) at planting and 50% when the plant reach 20 - 25 cm, while the rest of 25% was 

applied at the beginning of inflorescence emergence note. Randomized completed block 

design (RCBD) was used with three replicates. Results of the first location showed 

superiority of Almesara variety at the first, third and fourth dates of partitioning on the 

attributes, leaf area index, percentage of fertility, ear diameter and dry weight yield. 

Bohoth 106 was superior at the first date of partitioning on attributes, ear height, number 

of leaves of the plant, While Eba 5012 was superior at the second date of partitioning in 

dry weight yield. Results of the second location showed superiority of Almesaea at the 

fourth date of partitioning in leaf area index, and Bohoth 106 was superior at the first and 

third dates in height and number of leaves of plant, while Eba 5012 was superior at the 

fourth date of partitioning in percentage of lodging plants.                                              
المصادر 

 Zea Mays)الصفراء  الذرة من وراثٌة تراكٌب وحاصل نمو وصفات مراحل. ) 2001)الحسن  عبد ، شذى احمد

L. .) بؽداد جامعة .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة .الزراعة موعد بتأثٌر .
 فً وتأثٌره النتروجٌنً للتسمٌد الوراثٌة التراكٌب بعض استجابة . (1999)عباس  محمد عجٌل االلوسً ، عباس

 .بؽداد جامعة .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة (.Zea mays L)الصفراء  للذرة الهجٌن وقوة النمو
 اربعة وحاصل نمو فً النٌتروجٌنً السماد اضافة تجزئة رتاثً . (2006)دشر  حسٌن طالب ، حٌدر الجبوري

 .بؽداد جامعة .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة( Zea mays  L). الصفراء الذرة من وراثٌة تراكٌب

 (.Zea mays L)الصفراء الذرة من الوراثٌة التراكٌب من عدد استجابة . (2001)محسن  إسماعٌل الدلٌمً ، عمر

 .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة .االنبار محافظة ظروؾ تحت ن النتروجٌنم مختلفة لمستوٌات
 .االنبار جامعة

 جامعة .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة .وتحسٌنها إنتاجها الصفراء الذرة . (1990)مجٌد  الساهوكً ، مدحت
. بؽداد



 رسالة .الصفراء الذرة فً االول لالجً هجٌن لصفات الوراثً التحلٌل . (2002)حمٌد  مجٌد ، نؽم العزاوي
  .  جامعة بؽداد. الزراعة كلٌة .ماجستٌر

 (.Zea mays L)الصفراء  الذرة من وراثٌة تراكٌب وحاصل نمو استجابة.  (2002)عبد  ذٌاب العسافً ، راضً
 .بؽداد جامعة .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة .الزراعة ومواعٌد النتروجٌنً للتسمٌد

 حاصل و نمو فً النتروجٌنً السماد إضافة وطرائق مواعٌد تأثٌر.  (2001)حمدان  إسماعٌل جاهدم الكبٌسً ،
 .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة  (.Sorghum bicolor moench L)البٌضاء الذرة من صنفٌن
 .بؽداد جامعة

 وحاصل نمو على ٌنًالنتروج السماد وتجزئة الزراعة مواعٌد تأثٌر . (2008)مصطفى  صابر ، أثٌر الناصري
 .تكرٌت جامعة .الزراعة كلٌة .ماجستٌر رسالة (.Zea mays L)الصفراء  الذرة ونوعٌة
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