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د الزراعة للعروتين الربيعية والخريفية في حاصل ونوعية اصناف تركيبية من الذرة يعامو تأثير
  .Zea mays L     الصفراء

 عبدالستار احمد محمد.د  مروة سالم عزٌز

 جامعة الموصل –والؽابات  كلٌة الزراعة/قسم المحاصٌل الحقلٌة

 
الخالصة 

/ الؽاباتو فً حقول كلٌة الزراعة  2010لعام ( رٌفٌةربٌعٌة وخ)نفذت تجربة حقلٌة فً عروتٌن 
حاصل ونوعٌة أربعة  الزراعة للعروتٌن فً صفات جامعة الموصل لؽرض دراسة تؤثٌر اختالؾ مواعٌد

استخدم تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بثالثة مكررات بحٌث . أصناؾ تركٌبٌة من الذرة الصفراء
 15/3و  1/3)ٌة هً عبارة عن التوافٌق بٌن أربعة مواعٌد زراعٌة معاملة عامل( 16)تضمن كل مكرر 

فً العروة الخرٌفٌة وأربعة ( 30/7و 20/7و  10/7و  1/7)فً العروة الربٌعٌة و( 15/4و  1/4و 
 :وتتلخص أهم النتائج التً تم الحصول علٌها بما ٌؤتً( وسارة وربٌع 106دانٌا وبحوث )أصناؾ هً 

( الربٌعٌة والخرٌفٌة)ل والصفات النوعٌة بمواعٌد الزراعة فً كلتا العروتٌن تؤثرت جمٌع صفات الحاص
باستثناء النسبة المئوٌة للزٌت فً العروة الربٌعٌة التً لم تتؤثر معنوٌاً بمواعٌد الزراعة وتم الحصول 

فً كلتا العروتٌن والموعد ( 20/7و 1/4)على أعلى حاصل للحبوب عند الزراعة فً الموعد الثالث
، فً حٌن انخفض حاصل الحبوب بشكل كبٌر عند الزراعة فً الموعد (1/7)االول فً العروة الخرٌفٌة

وأظهرت األصناؾ اختالفات معنوٌة فٌما بٌنها فً معظم صفات الحاصل . الرابع لكلتا العروتٌن
ومكوناته فً معظم صفات الحاصل ( دانٌا وربٌع)والصفات النوعٌة فً العروة الربٌعٌة إذ تفوق الصنؾ 

. 106والصفات النوعٌة فً كلتا العروتٌن باستثناء النسبة المئوٌة للزٌت فقد تفوق فٌها الصنؾ بحوث 
كذلك لوحظ تداخل معنوي بٌن مواعٌد الزراعة واألصناؾ لجمٌع صفات الحاصل والصفات النوعٌة فً 

ند موعد الزراعة الثالث أعلى العروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة، ففً العروة الربٌعٌة أعطى الصنؾ دانٌا ع
حاصل للحبوب أما فً العروة الخرٌفٌة فقد أعطى الصنؾ ربٌع عند موعد الزراعة الثالث أعلى حاصل 

. للحبوب
 

 المقدمة

وتعد من محاصٌل الحبوب  Poaceaeالعائلة النجٌلٌة ( .Zea mays L)تتبع الذرة الصفراء 
ي بالمرتبة الثالثة بعد محصولً الحنطة والرز من حٌث تؤت المهمة فً العالم لتعدد استعماالتها وهً

ان التدنً فً معدل اإلنتاج بوحدة المساحة ٌدعونا للبحث (. 1993الٌونس )المساحة واإلنتاج العالً 
بجدٌة عن جمٌع الوسائل الممكنة لزٌادة الحاصل من خالل استخدام األسالٌب الحدٌثة فً الزراعة 

زراعة الذرة الصفراء فً مواعٌد زراعٌة مختلفة من األهداؾ  ٌعد التوسع فًو. بواقع  اإلنتاج لالرتقاء
اإلستراتٌجٌة فً تطوٌر زراعة هذا المحصول بوصفه احد المنافذ المهمة لزٌادة اإلنتاج اإلجمالً لسد 

، إذ ان تحدٌد المواعٌد األكثر مالءمة  لنمو المحصول (2006الرومً،)الجزء األكبر من الحاجة إلٌه 
شكل األسس التً تستند علٌها تقنٌة زراعة الذرة الصفراء الن ذلك ٌعود إلى توفٌر درجات الحرارة سً

، (Tseng ،1993و   Shieh)المناسبة لإلنبات والبزوغ ونمو النبات وتزهٌرها ومدة امتالء الحبة 
ذ ان لألصناؾ وكذلك إٌجاد أصناؾ وتراكٌب وراثٌة ذات مواصفات جٌدة من ناحٌة اإلنتاج كما ونوعا،إ

التركٌبٌة أهمٌة خاصة ألنها تمتلك قاعدة وراثٌة واسعة تمكنها من تحمل الظروؾ البٌئٌة ؼٌر المالئمة 
وٌمكن الحصول على أعلى حاصل عندما ٌكون هناك توافق بٌن التراكٌب الوراثٌة (. 1994ضاٌؾ، )

لم  (.2001وهٌب ،)مل بشكل امثل وعوامل النمو المتاحة فً تلك المنطقة وذلك عندما تستثمر هذه العوا
أي تؤثٌر معنوي لمواعٌد الزراعة والتراكٌب الوراثٌة فً صفة ( 2009)وٌوسؾ ( 2008)ٌجد الناصري 

وجود تؤثٌر عالً المعنوٌة ( 2008)وآخرون  Namakkaنبات، وأوضحت نتائج /عدد العرانٌص 
تفوق الموعدٌن المتآخرٌن ( 2008)لمواعٌد الزراعة المختلفة فً طول العرنوص، ووجد الناصري 

عرنوص على التوالً بالوقت /صؾ14.87و 12.81بإعطائهما أعلى معدل للصفة بلػ  20/7و10/7

                                            
1
 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث االول  

  25/6/2012وقبوله    2012/ 23/2تارٌخ تسلم البحث   
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عرنوص على التوالً /صؾ10.30و 7.14ادنى معدل للصفة بلػ  1/7و20/6الذي أعطى الموعدٌن 
هـ فً كال موقعً /نعلى بقٌة مواعٌد الزراعة باعطائه اعلى حاصل للحبوب ط 20/7وتفوق الموعد 

ان هناك تؤثٌراً معنوٌاً لمواعٌد الزراعة على عدد ( 2007)واستنتج الحدٌدي . التجربة تكرٌت وبٌجً
الحبوب بالعرنوص إذ ان التبكٌر بمواعٌد الزراعة الخرٌفٌة أدى إلى انخفاض عدد الحبوب بالعرنوص 

عرنوص فً /حبة 591.65و 496.58إلى  20/7عرنوص فً الموعد/حبة742.73و 764.45من 
إلى زٌادة وزن ( 2008)وآخرون  Jaliyaأشار . لموقعً الرحمانٌة والقبة على التوالً 20/6الموعد
فلم ٌجد فروقات معنوٌة ( 2009)اما العباسً . حبة فً الزراعة المبكرة مقارنة بالزراعة المتؤخرة500

ثة وثالثٌن تركٌـباً وراثٌاً من الذرة بٌن التراكٌب الوراثٌة فً صفة طول العرنوص عند استخدامه لثـال
إلى ان التراكٌب الوراثٌة تختلؾ معنوٌاً فٌما بٌنها  فً عدد Hokmalipour (2011 )وتوصل . الصفراء

ان صفة وزن الحبة تؤثرت معنوٌاً باختالؾ ( 2009)ووجد ٌوسؾ . الصفوؾ بالعرنوص ووزن الحبة
عند دراستهم ألربعة أصناؾ من الذرة الصفراء انها ( 2011)وآخرون  bakhtوذكر . التراكٌب الوراثٌة

أعلى معدل للصفة بلػ  Sarhad yellowمختلفة معنوٌاً فً حاصل الحبوب، إذ أعطى الصنؾ 
( 2007)ووجد الحدٌدي . هـ/كؽم2566أقل معدل بلػ  Pahariهـ فً حٌن أعطى الصنؾ /كؽم3666

فً نسبة الزٌت المئوٌة إذ تفوق  5012اباء و 106فروقات معنوٌة بٌن صنفً الذرة الصفراء بحوث 
الذي أعطى أقل  5012: على الصنؾ اباء6.06بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ  106الصنؾ بحوث

أن الهدؾ من الدراسة الحالٌة هو اختبار أداء اربعة اصناؾ تركٌبٌة من الذرة لمعرفة  .:5.6معدل بلػ
وب، ومدى تؤثٌر موعد الزراعة على األصناؾ سلوك افضل صنؾ من حٌث صفات حاصل ونوعٌة الحب

 (.الربٌعٌة والخرٌفٌة)وتحدٌد انسب موعد للحصول على حاصل عاٍل كما ونوعا للعروتٌن 
 

 مواد البحث وطرائقه  

فً حقول  2010لعام ( ربٌعٌة وخرٌفٌة)اشتملت الدراسة على تجربة حقلٌة طبقت فً عروتٌن 
معاملة عاملٌة هً عبارة عن التوافٌق ( 16)تضمنت التجربة . جامعة الموصل/كلٌة الزراعة والؽابات

فً  (1/7،10/7،20/7،30/7)فً العروة الربٌعٌة و( 1/3،15/3،1/4،15/4) بٌن أربعة مواعٌد زراعة

والصنؾ  106بحوثوالصنؾ دانٌا الصنؾ ) وأربعة أصناؾ تركٌبٌة من الذرة الصفراء العروة الخرٌفٌة
بثالثة مكررات وكان عدد  (RCBD)م تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة استخد (.ربٌعسارة والصنؾ 

وقد وزعت المعامالت على الوحدات التجرٌبٌة لكل قطاع  48الوحدات التجرٌبٌة الكلٌة فً كل عروة 
تم إجراء عملٌات تحضٌر التربة بحراثتها . وحدة تجرٌبٌة16بصورة عشوائٌة بحٌث شمل كل قطاع 

م لكل وحدة 5×4، ثم أجرٌت عملٌتً التنعٌم والتعدٌل للتربة وقسمت إلى الواح بابعادحراثتٌن متعامدتٌن
سم وبٌن جورة 60تجرٌبٌة، وتمت الزراعة داخل األلواح على خطوط المسافة بٌن خط واخر

وتم فصل  م لكل خط،4على ثمانٌة خطوط بطول سم، احتوت الوحدة التجرٌبٌة الواحدة 25واخرى
بذرات فً كل 4-3، تمت الزراعة ٌدوٌا بوضع2سم50عن بعضها بؤكتاؾ بعرض الوحدات التجرٌبٌة 

أجرٌت عملٌة الخؾ . جورة وسقٌت األلواح بعد كل موعد زراعة مباشرة ومن ثم تم السقً حسب الحاجة
اوراق بالنبات فً العروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة وتمت مكافحة  5-4إلى نبات واحد فً الجورة بعد ظهور 

 N:46تم إضافة السماد النتروجٌنً . ٌدوٌا كلما دعت الحاجة عن طرٌق إجراء العزق  الٌدوياألدؼال 
ٌوم منها، وأضٌؾ سماد السوبر 45هكتار بدفعتٌن األولى عند الزراعة والثانٌة بعد /كؽم300بمعدل 

 .(1990الساهوكً،) هكتار دفعة واحدة قبل الزراعة/كؽم120 بمعدل P2O5: 47فوسفات
 2010ٌوضح العوامل المناخٌة ودرجات الحرارة للعروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة لعام  (1)الجدول 

األشهر 

العناصر المناخٌة 

درجات الحرارة 
( م°)الصؽرى 

درجات الحرارة 
العظمى 

( م°)
مجموع األمطار الرطوبة النسبٌة : 

( ملم)

 54.5 76 15.4 6.9كانون الثانً 
 75.2 75.9 16.3 5.7شباط 
 19.3 69 21.5 10اذار 
 11.6 60 27 11.5نٌسان 
 29.9 44 33.5 18.7اٌار 

 1.8 31 40.8 24.1حزٌران 
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-  25 44.4 27.1تموز 
-  24 45 26.5اب 

-  29 40.9 23.1اٌلول 
 3.2 44 32.2 17.3تشرٌن األول 
-  56 26.8 6.4تشرٌن الثانً 

موصل  محطة األنواء الجوٌة فً منطقة الرشٌدٌة بال :-المصدر 

 

 
 

 :المدروسةالحاصل صفات 
. نبات/عددالعرانٌص -1
حسب من معدل أطوال عشرة عرانٌص آخذت عشوائٌا من كل وحدة تجرٌبٌة  (:-سم)طول العرنوص -2

. ابتداء من قاعدة العرنوص وحتى قمته
. وحدة  تجرٌبٌة/حسب من معدل عدد صفوؾ عشرة عرانٌص :-عدد صفوؾ العرنوص -3
. وحدة تجرٌبٌة/حسب من معدل عدد الحبوب لعشرة عرانٌص :-نوصعدد حبوب العر -4
. حبة عشوائٌا من العٌنة وتم وزنها 500آخذت  (:-ؼم)حبة 500وزن  -5
استخرج من حاصل ضرب معدل حاصل حبوب النبات (:-هكتار/طن)حاصل الحبوب -6

(. 1990الساهوكً،)عدد النباتات فً الهكتار×(ؼم)الواحد
: قدرت باستخدام المعادلة اآلتٌة :-للتفرٌطالنسبة المئوٌة  -7 

= النسبة المئوٌة للتفرٌط
( ؼم)وزن حبوب العرنوص 

×100 
( ؼم)وزن العرنوص الكلً 

الصفات النوعٌة 
قدرت النسبة المئوٌة للبروتٌن الخام فً الحبوب باستخدام جهاز  :-النسبة المئوٌة للبروتٌن الخام -1

Micro Kjeldahel جامعة الموصل، /المحاصٌل الحقلٌة فً كلٌة الزراعة والؽابات فً مختبر قسم
لتقدٌر النسبة المئوٌة  للنتروجٌن ثم حسبت النسبة المئوٌة   (Kjeldahl)باستخدام طرٌقة كلدال

(. Fisher ،1971و  (6.25Hart×:للنتروجٌن= النسبة المئوٌة للبروتٌن: للبروتٌن كاألتً
 كما ورد فً  Soxheltٌر النسبة المئوٌة للزٌت باستخدام جهازتم تقد:-النسبة المئوٌة للزٌت -2

A.O.A.C، ,Anonymous)1976 ) فً مختبر المحاصٌل الحقلٌة فً كلٌة الزراعة
 :جامعة الموصل حٌث ان/والؽابات

= النسبة المئوٌة للزٌت
 وزن العٌنة بعد االستخالص  –وزن العٌنة قبل االستخالص 

تخالص وزن العٌنة قبل االس 100×
بثالثة مكررات  R.C.B.Dتم إجراء التحلٌل اإلحصائً وفق طرٌقة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

واستخدم اختبار دنكن المتعدد المدى للمقارنة بٌن  ( 1990، زكًداإد و)ولجمٌع الصفات المدروسة 
فالمتوسطات المتبوعة  والتوافٌق بٌنهما،( االصناؾ ومواعٌد الزراعة)متوسطات مستوٌات العاملٌن 

 SASامج الجاهزنباالستعانة بالبر تم تحلٌل البٌانات. بؤحرؾ مختلفة تدل على وجود فروق معنوٌة بٌنهما

system)..) 
 

: النتائج والمناقشة
إلى االختالؾ المعنوي بٌن ( 2)تشٌر النتائج المبٌنة فً الجدول  :نبات/ عدد العرانٌص -1

إذ أعطى الموعد الثانً أعلى . نبات فً كلتا العروتٌن/ ة عدد العرانٌصمتوسطات مواعٌد الزراعة لصؾ
نبات بلػ /نبات فً حٌن أعطى الموعد الرابع اقل معدل لعدد العرانٌص/عرنوص 1.42معدل للصفة بلػ 

الموعد األول أعلى معدل  اعطىعرنوص فً العروة الربٌعٌة، أما فً العروة الخرٌفٌة فقد 1.05
نبات وربما /عرنوص 1.02للصفة بلػ فً حٌن أعطى الموعد الرابع اقل معدل تنبا/عرنوص1.31بلػ

فً بٌجً الى ان التبكٌر فً ( 2008)واكده الناصري ( 1990)ٌعزى ذلك كما اشار له الساهوكً 
الزراعة الخرٌفٌة قد ٌإدي الى اعطاء عدد عرانٌص اكثر لكل نبات وازهار متؤخر والنباتات مازالت 
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ألصناؾ فقد أختلفت لمتوسطات اأما بالنسبة . دم اكتمال نموها الفسٌولوجً الطبٌعًصؽٌرة الحجم لع
نبات فً العروة الربٌعٌة فقط إذ تفوق الصنؾ دانٌا بإعطائه أعلى معدل /معنوٌا لصفة عدد العرانٌص

وسارة وربٌع والتً بدورها  106نبات وبفارق معنوي عن االصناؾ بحوث / عرنوص1.39للصفة بلػ 
نبات على التوالً، أما فً /عرنوص( 1.24و 1.28و1.28)تلؾ عن بعضها معنوٌاً وأعطت لم تخ

تتفق هذه النتٌجة مع . العروة الخرٌفٌة فكانت االختالفات بٌن متوسطات األصناؾ ؼٌر معنوٌة لهذه الصفة
ظهرت اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات توافٌق مواعٌد (. 2003)وآخرون  Khanما توصل إلٌه 

نبات إذ أعطى الصنؾ دانٌا المزروع فً الموعد الثانً فً /اعة واألصناؾ لصفة عدد العرانٌصالزر
عن الصنفٌن ( :63و58.25)نبات وبنسبة زٌادة /عرنوص1.63العروة الربٌعٌة أعلى معدل للصفة بلػ 

لٌفات هذا وسارة المزروعٌن فً الموعد الرابع اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً والمع تو 106بحوث 
وفً . نبات على التوالً/عرنوص1.0و1.03الموعد مع االصناؾ االخرى وأعطٌا اقل معدل للصفة بلػ 

ودانٌا المزروعٌن فً الموعد األول على بقٌة األصناؾ  106العروة الخرٌفٌة تمٌز الصنفان بحوث
نبات على /عرنوص(1.37و1.43)المزروعة فً المواعٌد األخرى وأعطٌا اعلى معدل للصفة بلػ 

التوالً فً حٌن اعطى الصنؾ دانٌا وربٌع المزروعٌن فً الموعد الرابع اقل معدل للصفة بلػ 
 .نبات/ عرنوص1.0
لمحصول  نبات/مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة عدد العرانٌص تؤثٌر(:2)جدول ال

 (.العروة الربٌعٌة.)الذرة الصفراء
األصناؾ         

 
 

الزراعة  مواعٌد

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

أ  1.37د  –ب  1.27ب  1.40ب  1.33أ ب  1.47 1/3
أ  1.42د  –ب  1.27ب  1.40ب  1.37أ  1.63 15/3
أ  1.34ب  1.33ب جـ  1.30ب  1.37ب  1.37 1/4
ب  1.05هـ  -جـ  1.1هـ  1.0هـ  1.03د هـ  1.07 15/4

 ب  1.24ب  1.28ب  1.28أ  1.39معدل األصناؾ 
 

( العروة الخرٌفٌة)
األصناؾ         

 
 

 مواعٌد الزراعة

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

أ  1.31أ ب  1.27أ ب  1.17أ  1.43أ  1.37 1/7
أ  1.25أ ب  1.23أ ب  1.27أ ب  1.27أ ب  1.23 10/7
أ  1.17ب  أ 1.13أ ب  1.20أ ب  1.20أ ب  1.13 20/7
ب  1.02ب  1.0ب  1.03ب  1.03ب  1.0 30/7

 أ  1.16أ  1.17أ  1.23أ  1.18معدل األصناؾ 
 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 

 

االختالؾ (3)توضح بٌانات العروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة الواردة فً الجدول(:سم)طول العرنوص  -2
ففً العروة الربٌعٌة تفوقت النباتات . وسطات مواعٌد الزراعة فً صفة طول العرنوصالمعنوي بٌن مت

: 23.85سم وبنسبة زٌادة18.33المزروعة فً الموعد الثالث بإعطائها أعلى معدل لطول العرنوص بلػ 
. سم14.8عن الموعدٌن األول والرابع اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌا وأعطٌا اقل طول للعرنوص بلػ 

اما فً العروة الخرٌفٌة فقد أعطت النباتات المزروعة فً الموعد األول أعلى معدل لهذه الصفة بلػ 
: عن الموعد الرابع الذي 29.83سم بفارق معنوي عن جمٌع المواعٌد االخرى وبنسبة زٌادة 18.15

وٌتضح  (.2008)واخرون Namakka وهذا ٌتفق مع  سم،13.98أعطى اقل معدل لطول العرنوص بلػ 
ان هناك فروقات معنوٌة بٌن متوسطات األصناؾ على طول العرنوص فً العروة الربٌعٌة إذ  من الجدول

سم وبنسبة زٌادة 16.61تفوق الصنؾ دانٌا معنوٌا على بقٌة األصناؾ بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 
ة الخرٌفٌة فتشٌر اما فً العرو. سم15.47: عن الصنؾ سارة الذي أعطى اقل معدل للصفة بلػ7.37



 2 20( )ملحق ( 40)المجلد ISSN: 2224-9796 (online)مجلة زراعة الرافدين 

 ISSN :1815-316 X (print)  
 

5 
 

النتائج إلى عدم وجود اختالؾ معنوي بٌن متوسطات األصناؾ لهذه الصفة وهذا ٌتفق مع العباسً 
الذي لم ٌجد فروقات معنوٌة بٌن األصناؾ فً صفة طول العرنوص، توضح نتائج الجدول ذاته ( 2009)

إذ تفوق . اؾ فً كلتا العروتٌناٌضا وجود اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات تداخل مواعٌد الزراعة واألصن
سم 18.95الصنؾ دانٌا المزروع فً الموعد الثالث فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى طول للعرنوص بلػ 

اما فً العروة الخرٌفٌة . سم13.16فً حٌن اعطى الصنؾ سارة المزروع فً الموعد الرابع اقل معدل بلػ 
سم فً حٌن 18.95ول وأعطى أعلى معدل للصفة بلػ فقد تفوق الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد األ

وهذا ٌعود إلى . سم11.98أعطى نفس الصنؾ عند زراعته فً الموعد الرابع اقل معدل للصفة بلػ 
 .لظروؾ البٌئٌةلاختالؾ استجابة األصناؾ 

 
 
 
 
 

حصول لم (سم)مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة طول العرنوص تؤثٌر(:3)جدول ال
(. العروة الربٌعٌة. )الذرة الصفراء
        

ألصناؾ 
 

 مواعٌد 
الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

 جـ 14.80ز  -هـ14.4هـ -جـ 15.87و –د 14.97و ز  13.95 1/3

ب  15.63ب جـ  17.22و –د 14.87ز -هـ 14.38جـ د  16.04 15/3
أ  18.33أ ب  18.10أ ب  17.96أ ب  18.29أ  18.95 1/4
جـ  14.80و ز  13.80ز  13.16و -د 14.77أ ب  17.50 15/4

 ب  15.89ب  15.47ب  15.60أ  16.61معدل األصناؾ 
( العروة الخرٌفٌة)

األصناؾ        
 

 مواعٌد
 الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

 –أ 16.75أ ب  18.50 1/7
جـ 

أ  18.15أ  18.95ب أ  18.38

 –أ 16.30 10/7
جـ 

جـ  15.57جـ د  14.84جـ د  15.09د –ب 16.04

 –أ 17.12 20/7
جـ 

 –أ 16.98
جـ 

ب  16.82جـ  –أ  16.78جـ  –أ  16.40

د  13.98هـ  11.98د هـ  13.42جـ د  15.33جـ د  15.18 30/7
 أ  15.64أ  15.82أ  16.28أ  16.78معدل األصناؾ 

 لمتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً لمتوسطات اا
وجود فروقات معنوٌة بٌن متوسطات مواعٌد الزراعة ( 4)ٌظهر من الجدول :عدد صفوؾ العرنوص -3

فقد تمٌز الموعد األول فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى . لصفة عدد صفوؾ العرنوص فً كلتا العروتٌن
/ صؾ13.59صؾ فً حٌن اعطى الموعد الثانً أقل معدل بلػ14.05معدل لعدد صفوؾ العرنوص بلػ 

عرنوص وقد ٌعزى سبب تفوق موعد الزراعة األول على الموعد الثانً إلى انخفاض معدالت درجات 
وفً العروة الخرٌفٌة أعطى . الحرارة وزٌادة الرطوبة النسبٌة مما أدى إلى إنجاح عملٌتً التلقٌح واإلخصاب

عرنوص بٌنما اعطى الموعد الرابع اقل معدل للصفة بلػ /صؾ 15.35معدل للصفة بلػ الموعد الثانً أعلى 
أٌضاً ( 4)وتشٌر النتائج الواردة فً جدول (. 2007)عرنوص، وهذه النتٌجة تتفق مع الحدٌدي /صؾ13.27

ه إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن متوسطات األصناؾ فً العروة الربٌعٌة، تفوق فٌها الصنؾ ربٌع بإعطائ
/ صؾ14.11صفاً وبفارق ؼٌر معنوي عن الصنؾ دانٌا والذي أعطى 14.33أعلى عدد صفوؾ بالعرنوص 



 2 20( )ملحق ( 40)المجلد ISSN: 2224-9796 (online)مجلة زراعة الرافدين 

 ISSN :1815-316 X (print)  
 

6 
 

 13.51و13.35وسارة اللذان بلػ معدل الصفة فٌهما  106عرنوص، ومعنوي عن الصنفٌن بحوث 
 أما فً العروة الخرٌفٌةHokmalipour (2011 .)عرنوص على التوالً كانت هذه النتٌجة متفقة مع /صؾ

وهذا ٌتفق مع ماوجده الحدٌدي . فٌالحظ عدم اختالؾ متوسطات األصناؾ فٌما بٌنها معنوٌاً لهذه الصفة
ٌالحظ ان االختالفات بٌن متوسطات توافٌق االصناؾ ومواعٌد الزراعة كانت معنوٌة لصفة عدد (. 2007)

ربٌع المزروع فً الموعد ففً العروة الربٌعٌة تفوقت نباتات الصنؾ . صفوؾ العرنوص فً كلتا العروتٌن
المزروع فً  106عرنوص فً حٌن اعطى الصنؾ بحوث /صؾ 15.33الرابع بإعطائها أعلى معدل بلػ 

اما فً العروة الخرٌفٌة فقد تمٌزت نباتات  .عرنوص/ صؾ11.86الموعد الرابع اقل معدل للصفة بلػ 
عرنوص وبنسبة /صؾ 15.52ة بلػ الصنؾ دانٌا المزروعة فً الموعد الثانً بإعطائها أعلى معدل للصؾ

: عن نباتات الصنؾ ربٌع المزروعة فً الموعد الرابع التً أعطت اقل معدل للصفة 25.67زٌادة معنوٌة 
 .عرنوص/صؾ 12.35بلػ 

 
 مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة عدد صفوؾ العرنوص تؤثٌر(:4)جدول ال

(. بٌعٌةالعروة الر. )لمحصول الذرة الصفراء
األصناؾ         

 
 مواعٌد

الزراعة  

معدل ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

أ   14.05ب جـ 14.13ب جـ 13.83ب جـ 13.70أ ب  14.53 1/3

ب  13.59ب جـ 13.60د  12.46ب جـ 14.30ب جـ  14 15/3

أ  13.93ب جـ 14.26ب جـ 14.20جـ  13.53ب جـ 13.73 1/4
ب 

أ ب 13.73أ  15.33جـ  13.56د  11.86جـ  ب14.16 15/4

 أ  14.33ب  13.51ب  13.35 أ  14.11معدل األصناؾ 

( العروة الخرٌفٌة)

األصناؾ         
 

 مواعٌد 
 الزراعة

معدل ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

أ  14.92أ  15.21أ  14.37أ  15.41أ  14.70 1/7

أ  15.35أ  15.12أ  15.48أ  15.29أ  15.52 10/7

أ  14.64أ ب  14.19أ  14.63أ  14.67أ  15.06 20/7

ب  12.27جـ  12.35ب جـ 12.58جـ  -أ13.67أ  14.49 30/7

 أ  14.22أ  14.27أ  14.76أ  14.94معدل األصناؾ 

 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 
 

إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن متوسطات مواعٌد ( 5)ئج الجدول تشٌر نتا: عدد حبوب العرنوص -4
وٌمكن عرنوص /حبة 405.4الزراعة لكلتا العروتٌن ففً العروة الربٌعٌة حقق الموعد الثالث أعلى معدل بلػ

ان ٌعزى سبب تفوق الموعد الثالث الى مالءمة الظروؾ البٌئٌة من درجة حرارة والرطوبة نسبٌة والفترة 
وبنسبة زٌادة  وصفة طول العرنوص عرنوص/لشكل الذي امن تفوقه فً صفتً عدد الصفوؾالضوئٌة با
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عن الموعدٌن األول والرابع اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً وأعطٌا أقل معدل ( :57.25و 48.08)
ى وفً العروة الخرٌفٌة حقق الموعد األول أعل .عرنوص على التوالً/حبة(257.81و273.81)للصفة بلػ 

عرنوص وبفارق ؼٌر معنوي عن الموعدٌن الثانً والثالث اللذٌن أعطٌا /حبة411.03معدل للصفة بلػ 
عرنوص فً حٌن أعطى الموعد الرابع الذي اعطى أقل معدل للصفة بلػ /حبة(384.77 و380.48)

( 5) وٌالحظ من الجدول(. 2007)عرنوص، وتتفق هذه النتٌجة مع نتائج الناصري  /حبة292.51
سطات األصناؾ أبدت اختالفات معنوٌة فً كلتا العروتٌن، إذ تمٌز الصنؾ ربٌع فً العروة الربٌعٌة متو

عرنوص بفارق ؼٌر معنوي عن الصنؾ  دانٌا /حبة341.54بإعطائه أعلى معدل لعدد حبوب العرنوص بلػ 
دل للصفة بلػ : عن الصنؾ سارة الذي أعطى أقل مع32.34ومعنوي عن بقٌة األصناؾ وبلؽت نسبة الزٌادة

وفً العروة الخرٌفٌة تفوق الصنؾ دانٌا معنوٌا على بقٌة األصناؾ فً صفة عدد . عرنوص/حبة 288.31
عرنوص فً حٌن اعطى الصنؾ سارة اقل /حبة 416.38حبوب العرنوص بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 

أظهرت Hokmalipour (2011 .)هذه النتائج تتفق مع ماوجده . عرنوص/حبة 336.26معدل للصفة بلػ 

متوسطات توافٌق األصناؾ ومواعٌد الزراعة اختالفات معنوٌة فً كلتا العروتٌن، تفوق خاللها الصنؾ دانٌا 
عرنوص فً /حبة428.54المزروع فً الموعد الثالث فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 

 . عرنوص/ حبة239.21عدل للصفة بلػ حٌن أعطى الصنؾ سارة المزروع فً الموعد الرابع أقل م
لمحصول  مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة عدد حبوب العرنوص تؤثٌر(:5)جدول ال

(. العروة الربٌعٌة.)الذرة الصفراء
األصناؾ         
 مواعٌد 

الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

1/3 287.85 
ب 

جـ 273.48ب  297.82ب  254.94ب  253.32

15/3 293.40 
ب 

ب  307.49أ  373.33ب  291.65ب  271.58

أ  405.40أ  425.27أ  367.45أ  400.35أ  428.54 1/4
جـ 257.81ب  269.72ب  239.21ب  251.61ب 270.68 15/4

 أ  341.54جـ  288.31ب جـ 294.21 أب320.12معدل األصناؾ 
( العروة الخرٌفٌة)

األصناؾ         
 مواعٌد

 الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

-أ422.06 1/7
 جـ

 447.49جـ -أ400.21جـ  -أ374.38
أب 

أ  411.03

أ  380.48جـد 325.38جـ د 324.03جـ –أ 402.78أ  469.71 10/7
-أ397.30 20/7

جـ 
–ب 347.85
د 

-أ425.60جـ –أ368.31
جـ 

أ  384.77

-أ376.43 30/7
جـ 

ب  292.51هـ  200.52د هـ  252.50جـ د  340.60

 ب  349.75ب  336.26ب  366.40أ  416.38معدل األصناؾ 
 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 

 

متوسطات مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنها فً ( 6)ٌبٌن الجدول (: ؼم)حبة  500وزن  -1
، تفوق الموعد األول معنوٌاً على بقٌة (الربٌعٌة والخرٌفٌة)حبة فً العروتٌن  500وزن صفة 

ؼم بٌنما اعطى 127.15حبة بلػ  500المواعٌد فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى معدل لوزن
حققت النباتات المزروعة فً الموعدٌن األول . ؼم83.35الموعد الرابع اقل معدل للصفة بلػ 

على التوالً اللذان ( ؼم150.24و 147.88)العروة الخرٌفٌة أعلى معدل للصفة بلػ  والثالث فً
ؼم وقد 117.93لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً فً حٌن أعطى الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 

على اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات وزن الحبة باختالؾ مواعٌد ( 2007)حصل الحدٌدي 
أما االختالفات بٌن  .د الربٌعٌة والخرٌفٌة المتؤخرة تعطً أقل وزن للحبةالزراعة وأن المواعً

 106دانٌا وبحوث )متوسطات األصناؾ فكانت معنوٌة فً العروة الربٌعٌة وأعطت األصناؾ 
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على التوالً ولم تختلؾ ( ؼم105.50و104.02و106.56)أعلى المعدالت والتً بلؽت ( وسارة
ؼم، 96.19عن الصنؾ ربٌع والذي أعطى أقل معدل للصفة بلػ عن بعضها معنوٌاً ولكن اختلفت 

وفً العروة الخرٌفٌة وجد ان هناك Hokmalipour (2011 .)وهذه النتٌجة تتماشى مع نتائج 
حبة باختالؾ األصناؾ ولكن هذه االختالفات لم تصل إلى حد 500اختالفات فً معدل وزن

لمواعٌد واألصناؾ فقد كانت معنوٌة فً كلتا أما بالنسبة لمتوسطات التوافٌق بٌن ا. المعنوٌة
ففً العروة الربٌعٌة اعطى . العروتٌن داللة على اختالؾ أداء األصناؾ باختالؾ مواعٌد الزراعة

( ؼم130.33و134.5)الصنفٌن دانٌا وسارة المزروعٌن فً الموعد األول أعلى معدل للصفة بلػ 
أما فً العروة . ؼم75.4ابع أقل معدل للصفة بلػ بٌنما اعطى الصنؾ دانٌا المزروع فً الموعد الر

الخرٌفٌة فقد تمٌز الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد الثالث بإعطائه أعلى معدل للصفة 
ؼم فً حٌن اعطى الصنؾ سارة المزروع فً الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 153.63بلػ

 .ؼم 103.6
 (ؼم)حبة 500توافٌق بٌنهما فً صفة وزن مواعٌد الزراعة واألصناؾ وال تؤثٌر(:6)جدول ال

(. العروة الربٌعٌة.)لمحصول الذرة الصفراء
      
األصناؾ 

 
مواعٌد 

الزراعة 

معدل ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

أ  127.15جـ  ب116.50أ  130.33أ ب  127.30أ  134.50 1/3
 103.92ز  -هـ91.66هـ -جـ105.0هـ  جـ103.83د  –ب 115.16 15/3

ب 
ب  97.84ز  -هـ95.10ز  -هـ96.16هـ و  98.93د هـ  101.16 1/4
جـ  83.35ز حـ  81.50ز  -هـ 90.50حـ  –و 86.0حـ  75.40 15/4

معدل 
األصناؾ 

أ  105.50أ  104.02أ  106.56
 

 ب  96.19

 
 

( العروة الخرٌفٌة)
      

األصناؾ 
 

مواعٌد 
 الزراعة

عدل مربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

أ  147.88أ  150.83أ  148.83أ  147.33أ  144.50 1/7
 133.57أ ب  134.97أ ب  131.70أ ب  131.77أ ب  135.83 1/7

ب 
أ  150.24أ  153.63أ  151.83أ  148.83أ  146.67 2/7
 117.93أ ب  133.99جـ  103.60ب جـ  116.63ب جـ  117.50 3/7

جـ 
معدل 

األصناؾ 
 أ  143.36أ  133.99أ  136.14أ  136.13

 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 

 
أثرت مواعٌد الزراعة واألصناؾ معنوٌاً فً حاصل (: هـ/طن)حاصل الحبوب لوحدة المساحة  -6

ة أعلى حاصل أعطت نباتات الموعد الثالث فً العروة الربٌعً(. 7)الحبوب وفً كلتا العروتٌن الجدول 
هـ بٌنما اعطت نباتات الموعد الرابع أقل معدل للصفة أدى إلى قلة عدد /طن 5.40حبوب بلػ 

أما فً العروة الخرٌفٌة فقد أعطت نباتات الموعد االول . عرنوص وبالتالً انخفاض الحاصل/الحبوب
باتات الموعد الرابع هـ على التوالً، فً حٌن أعطت ن/طن 7.64و  7.48والثالث أعلى معدل للصفة بلػ 
أظهرت متوسطات األصناؾ اختالفاً معنوٌاً فً مابٌنها فً . هـ /طن 3.99أقل معدل لحاصل الحبوب بلػ 

صفة حاصل الحبوب وفً كلتا العروتٌن، ففً العروة الربٌعٌة حقق الصنفان ربٌع ودانٌا أعلى معدل 
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عن ( :12.91و14.43)زٌادة معنوٌة على التوالً وبنسبة ( هـ/طن 4.46و 4.52)لحاصل الحبوب بلػ 
 3.95وسارة اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً وأعطٌا أقل معدل للصفة بلػ  106الصنفٌن بحوث 

 7.06وفً العروة الخرٌفٌة تفوق الصنؾ دانٌا بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ . هـ لكال الصنفٌن/طن
و  6.37)بٌع اللذٌن أعطٌا حاصل حبوب بلػ ور 106هـ ولم ٌختلؾ معنوٌاً عن الصنفٌن بحوث /طن

. هـ/طن 5.37على التوالً فً حٌن أعطى الصنؾ سارة أقل معدل لحاصل الحبوب بلػ ( هـ/طن 6.48
وظهرت اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات (. 2011)وآخرون  Bakhtتتفق هذه النتٌجة مع ماتوصل إلٌه 

لحبوب فً كلتا العروتٌن، تفوق الصنؾ دانٌا توافٌق االصناؾ ومواعٌد الزراعًة فً صفة حاصل ا
هـ فً حٌن /طن 5.81المزروع فً الموعد الثالث فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 

وفً العروة . هـ/طن 2.96أعطى الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 
هـ /طن 9.34الثالث بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ  الخرٌفٌة تفوق الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد

هـ تتطابق /طن 2.69فً حٌن أعطى نفس الصنؾ عند زراعته فً الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 
الذي وجد أن أعلى حاصل حبوب لوحدة المساحة ٌمكن الحصول ( 2007)هذه النتٌجة مع نتائج الحدٌدي 

  .20/7علٌه عند الزراعة 
 

مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة حاصل الحبوب لوحدة المساحة  تؤثٌر(:7)جدول ال
(. العروة الربٌعٌة.)لمحصول الذرة الصفراء (هـ/طن)

األصناؾ         
 
 

مواعٌد الزراعة 

معدل ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

ب  4.54أ ب  5.36د  –ب 4.69و  –د  4.18هـ و  3.91 1/3
جـ  3.99هـ  -جـ 4.45ز  2.89و ز  3.62د  –أ  4.98 15/3
 –أ  5.05أ  5.81 1/4

جـ 
أ  5.40أ ب  5.32أ ب  5.42

د  2.92ز  2.96ز  2.81ز  2.94ز  2.98 15/4
 أ  4.52ب  3.95ب  3.95أ  4.42معدل األصناؾ 

( العروة الخرٌفٌة)
األصناؾ         

 
 

 مواعٌد الزراعة

معدل ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
مواعٌد 
الزراعة 

 –أ  8.10 1/7
جـ 

أ  7.48أ ب  8.96جـ د  6.28جـ د  6.58

 –أ  7.81 10/7
جـ 

ب  6.17د هـ  4.94د  5.30جـ د  6.63

أ  7.64أ  9.34جـ د  6.57ب جـ  7.30ب جـ  7.33 20/7
جـ  3.99و  2.69هـ و  3.32د هـ  4.98د هـ  4.98 30/7

 أ  6.48ب  5.37أ  6.37أ  7.06معدل األصناؾ 
 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 

 

إلى وجوداختالؾ معنوي بٌن ( الربٌعٌة والخرٌفٌة)تشٌر نتائج العروتٌن :النسبة المئوٌة للتفرٌط -7
وعة فً الموعد إذ أعطت النباتات المزر (.8الجدول )متوسطات مواعٌد الزراعة فً صفة نسبة التفرٌط 

: ولم ٌختلؾ معنوٌاً عن النباتات 85.67الثالث فً العروة الربٌعٌة أعلى معدل لنسبة التفرٌط بلػ 
المزروعة فً الموعد األول والثانً فً حٌن اختلفت معنوٌاً عن النباتات المزروعة فً الموعد الرابع التً 

ٌضاً أعطت نباتات الموعد الثالث أعلى معدل وفً العروة الخرٌفٌة أ. :81.14أعطت أقل معدل للصفة بلػ 
معنوٌاً عن نباتات الموعد الرابع التً أعطت أقل معدل لنسبة التفرٌط  : فً حٌن اختلفت89.77للصفة بلػ 

:، لم تظهر فروقات معنوٌة بٌن األصناؾ فً صفة النسبة المئوٌة للتفرٌط فً كلتا العروتٌن 76.24بلػ 
اختلفت متوسطات توافٌق مواعٌد الزراعة واألصناؾ (. 2004)وجده كوبرلو وتتماشى هذه النتٌجة مع ما 

إذ تفوق الصنؾ ربٌع المزروع . معنوٌاً فً معدل النسبة المئوٌة للتفرٌط فً العروتٌن الربٌعٌة والخرٌفٌة
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: وبنسبة زٌادة معنوٌة 90.24فً الموعد األول فً العروة الربٌعٌة بإعطائه أعلى نسبة تفرٌط بلؽت 
المزروع فً الموعد الثانً الذي أعطى أقل معدل للصفة بلػ  106عن الصنؾ بحوث ( :14.53)

: وفً العروة الخرٌفٌة تفوق الصنؾ سارة المزروع فً الموعد الثالث بإعطائه أعلى معدل للصفة 78.79
 . :69.47فً حٌن أعطى الصنؾ سارة عند زراعته فً الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ  90.99بلػ 

لمحصول  مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً النسبة المئوٌة للتفرٌط: تؤثٌر(:8)جدول ال
(. العروة الربٌعٌة.)الذرة الصفراء

األصناؾ         
 

 مواعٌد
الزراعة  

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

 –أ83.62جـ  80.47 1/3
جـ 

 –أ86.46
جـ 

أ  85.20أ   90.24

 –أ84.54جـ  78.79أ ب  89.60 15/3
جـ 

أ ب  83.18جـ  79.80

 –أ 86.04 1/4
جـ 

 –أ83.98
جـ 

 –أ85.48
جـ 

أ  85.67جـ  –أ  87.18

ب  81.15 15/4
جـ 

 –أ82.61
جـ 

ب  81.14جـ  79.86جـ  80.92

 أ  84.27أ  84.35أ  82.25أ  84.31معدل األصناؾ 
( العروة الخرٌفٌة)

األصناؾ         
 

 مواعٌد
 الزراعة

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

 –أ81.74جـ –أ86.68أ  89.74 1/7
جـ 

أ  86.86أ ب  89.27

–أ 88.19أ  91.77 10/7
جـ 

أ  88.93جـ  –أ 86.58أ ب  89.19

أ  89.77أ  90.27أ  90.99أ ب  88.53أ ب  89.27 20/7
ب  76.24جـ  –ب78.67د  69.47جـ د  77.90د  -ب 78.93 30/7

 أ  86.20أ  82.85أ  85.33أ  87.43معدل األصناؾ 
 لمتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً ا

 

الصفات النوعٌة 
وجود فروقات معنوٌة بٌن متوسطات ( 9)ٌالحظ من البٌانات الواردة فً الجدول  :النسبة المئوٌة للبروتٌن -1

إذ أعطت حبوب (. الربٌعٌة والخرٌفٌة)سبة المئوٌة للبروتٌن فً الحبوب فً العروتٌن النو مواعٌد الزراعة
فً الموعدٌن بفارق ؼٌر ( :9.72)الموعدٌن األول والثانً فً العروة الربٌعٌة أعلى نسبة بروتٌن بلؽت 

لصفة : فً حٌن أعطى الموعد الثالث أقل معدل ل9.24معنوي عن الموعد الرابع الذي أعطى معدل بلػ 
: 11.39أما فً العروة الخرٌفٌة فقد احتوت حبوب الموعد األول أعلى نسبة بروتٌن بلؽت . :8.57بلػ 

: ولم ٌختلؾ الموعدان الثانً والثالث عن بعضهما 9.13بٌنما اعطى الموعد الرابع أقل نسبة بروتٌن بلؽت 
العروتٌن، ففً العروة الربٌعٌة معنوٌاً، ظهرت اختالفات معنوٌة بٌن متوسطات األصناؾ لهذه الصفة فً 

عن ( :7.21و11.09): وبنسبة زٌادة معنوٌة 9.82تفوق الصنؾ دانٌا بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 
على التوالً اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً وعن الصنؾ سارة وأعطٌا  106الصنفٌن ربٌع وبحوث 

وة الخرٌفٌة فقد تفوق الصنؾ ربٌع بإعطائه أعلى أما فً العر(. :9.16و  8.84)أقل معدل للصفة بلػ 
ظهر اختالؾ . :9.73: فً حٌن اعطى الصنؾ دانٌا أقل معدل للصفة بلػ 10.58نسبة بروتٌن بلؽت 

معنوي بٌن متوسطات توافٌق مواعٌد الزراعة واألصناؾ لهذه الصفة وفً كلتا العروتٌن، إذ أعطى 
: فً حٌن 11.13العروة الربٌعٌة أعلى معدل لهذه الصفة بلػ  الصنؾ دانٌا المزروع فً الموعد الرابع فً

أما فً العروة الخرٌفٌة . :7.35أعطى الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد الرابع اقل معدل لهذه الصفة بلػ 
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: فً حٌن 12.30المزروع فً الموعد األول أعلى معدل للصفة بلػ  106فقد أعطى الصنؾ بحوث 
. :8.50فً الموعد الرابع أقل معدل بلػ  أعطى الصنؾ ربٌع المزروع

حبوب الذرة  مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً النسبة المئوٌة لبروتٌن:تؤثٌر(:9)جدول ال
(. العروة الربٌعٌة.)الصفراء

األصناؾ         
 مواعٌد

الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

أ  9.72د  –ب 9.19أ ب  10.11ب  أ 9.80أ ب  9.80 1/3
أ  9.72أ ب  9.81د  –ب 9.09أ ب  10.01أ ب  10  15/3
 -جـ 8.37 1/4

هـ 
ب  8.57د  –ب 8.98د –ب  8.98د هـ  7.96

أ  9.24هـ  7.35ب جـ  9.60د  -ب  8.88أ  11.13 15/4
 ب  8.84أ ب  9.44ب  9.16أ  9.82معدل األصناؾ 

( العروة الخرٌفٌة)
األصناؾ         
 مواعٌد

 الزراعة

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

أ  11.39أ ب  11.80د  –أ 10.67أ  12.30د  –أ 10.80 1/7
 -جـ 9.67 10/7

هـ 
ب  10.06د –أ  10.87هـ  -جـ  10هـ  -جـ  9.70

 –ب 10.03د هـ  9.30 20/7
هـ 

 –أ11.17د –أ  10.60
جـ 

ب  10.28

جـ  9.13هـ  8.50د هـ  9.30هـ  -جـ  9.57د هـ  9.13 30/7
 أ  10.58أ ب  10.14أ ب  10.40ب  9.73معدل األصناؾ 

 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 
 

عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن ( 10)تشٌر نتائج الجدول (: :)النسبة المئوٌة للزٌت فً الحبوب  -2
لزراعة لصفة النسبة المئوٌة للزٌت فً العروة الربٌعٌة، اما فً العروة الخرٌفٌة فقد متوسطات مواعٌد ا

صفة، إذ أعطت نباتات الموعد األول أعلى معدل الوجدت اختالفات معنوٌة بٌن مواعٌد الزراعة فً هذه 
مع ما :، وهذا ٌتفق 4.59: بٌنما اعطت نباتات الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 5.59للصفة بلػ 

ولوحظ أٌضاً ان متوسطات األصناؾ اختلفت معنوٌاً فً صفة النسبة المئوٌة (. 2007)توصل إلٌه الحدٌدي
 8.30): وبنسبة زٌادة 5.35أعلى معدل بلػ  106للزٌت فً العروة الربٌعٌة إذ حقق الصنؾ بحوث 

أقل معدل للصفة بلػ  عن الصنفٌن ربٌع وسارة اللذٌن لم ٌختلفا عن بعضهما معنوٌاً وأعطٌا( :8.08و
ولم ٌختلؾ الصنؾ دانٌا عن باقً األصناؾ المدروسة، وهذا ٌتماشى مع ما توصل إلٌه ( :4.95و  4.94)

أما فً العروة الخرٌفٌة فلم ٌظهر لألصناؾ أي تؤثٌر معنوي فً صفة النسبة المئوٌة (. 2004)كوبرلو 
ّّ معنوٌاً فً هذه الصفة وفً كلتا اظهرت متوسطات توافٌق مواعٌد الزراعة واألصناؾ ا. للزٌت ّ ختالفا

المزروع فً الموعد الثالث أعلى نسبة زٌت  106العروتٌن، ففً العروة الربٌعٌة اعطى الصنؾ بحوث 
أما  .:4.70: فً حٌن اعطى الصنؾ ربٌع المزروع فً الموعد الرابع أقل معدل للصفة بلػ 5.59بلؽت

وربٌع المزروعان فً الموعد األول أعلى معدل  106 فً العروة الخرٌفٌة فقد أعطى الصنفان بحوث
على التوالً فً حٌن أعطى الصنؾ سارة المزروع فً الموعد الرابع أقل ( :5.79و 5.80)للصفة بلػ 

 .:4.35نسبة زٌت بلؽت 
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ة العرو.)مواعٌد الزراعة واألصناؾ والتوافٌق بٌنهما فً صفة النسبة المئوٌة للزٌت: تؤثٌر(:10)جدول ال
(. الربٌعٌة

األصناؾ 
 

 مواعٌد
الزراعة 

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
الزراعة 

أ  5.13جـ  –أ 5.20جـ  –أ 5.0جـ  –أ 5.22جـ  –أ 5.09 1/3
أ  5.07جـ  –أ 5.15جـ  –أ 4.84جـ  –أ 5.43جـ  –أ 4.86 15/3

 أ 5.16ب جـ  4.73جـ  –أ 4.88أ  5.59جـ  –أ 5.45 1/4

أ  5.11جـ  4.70جـ  –أ 5.08جـ  –أ 5.15أ ب  5.53 15/4

 ب  4.94ب  4.95أ  5.35أ ب  5.23معدل األصناؾ 
 

( العروة الخرٌفٌة)
األصناؾ 

 
 مواعٌد

 الزراعة

معدل مواعٌد ربٌع سارة  106بحوث دانٌا 
 الزراعة

أ  5.59أ  5.79أ ب  5.44أ  5.80أ ب  5.34 1/7
ب  5.17جـ  –أ  5.12جـ  –أ 5.23جـ  –أ 5.17جـ  –أ  5.15 10/7
ب  5.20جـ  –أ  5.25جـ  –أ 5.28جـ  –أ 5.18د  –أ  5.09 20/7

جـ  4.59جـ د  4.49د  4.35د  -ب 4.73د  -ب  4.79 30/7
 أ  5.16أ  5.07أ  5.22أ  5.09معدل األصناؾ 

 المتوسطات المتبوعة بؤحرؾ متشابهة ال تختلؾ عن بعضها معنوٌاً 
 

EFFECT OF SPRING AND AUTUMN SEASON SOWING DATES ON 

YIELD OF CORN SYNTHETIC VARIETIES. ( Zea mays L.) 

 

Abdul-Satar Ahmed Mohammed Marwa Salim Aziz 

College of Agric. And Forestry University of Mosul , Iraq 

 
ABSTRACT 

The experiment was carried out at the field of the college of Agriculture 

and Forestry, Mosul univ. During  spring and autumn seasons of 2010, to study 

the effect of sowing dates for two seasons on grain yield and its components and 

quality characters of four corn varieties (Zea may L.) . Randomized complete 

block design with three replications was used , each replicate included sixteen 

treatments combinations , four sowing date(in spring 1
st
 and 15

th
 march , 1

st
and 

15
th

 April), and( in autumn season 1
st
 ,10

th 
,20

th 
and 30

th 
July),with four synthetic 

varieties Danya, Buhouth -106 , Sara and Rabee. The showed that most of 

characters were affected by planting date in both seasons. Corn plants which 

sowing at third date for both seasons and first date in autumn were surpass for 

yield and some yield components which were reflected on yield production as 

compared with the fourth date in both seasons. The varieties showed significant 

differences on their response to growth characters, yield its components and seed 

quality. the variety buhouth-106 had higher value for most growth characters and 

oil percentage at both seasons as compaired with other  varieties. The variety 

Danya had higher value for most yield characters. Yield components and quality 
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characters in both seasons. The interaction between sowing date and varieties 

showed highly significant differences in all growth ,yield and quality characters 

in both seasons. In spring the variety Danya which was sown in the third date had 

height grain yield ,but on autumn season the variety Rabee which was sown at 

third date had higher grain yield. 
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