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والتسمٌد النتروجٌنً وازالة الورقة تحت العرنوص فً صفات  EM1التاثٌر الفسٌولوجً للسماد الحٌوي 
 ) .Zea mays Lالنمو والحاصل ومكوناته لمحصول الذرة الصفراء ) 

 جامعة الموصل -كلٌة الزراعة والؽابات /صالح دمحم ابراهٌم
E-mail: slhibraheem@yahoo.com  

 
 الخالصة

وازالة الورقة  و التسمٌد النتروجٌنً EM1لمعرفة تأثٌر كل من التسمٌد الحٌوي  تجربة حقلٌةأجرٌت 

لمحصول الذرة  النوعٌةوصفات الحبوب حاصل الحبوب و مكوناته و صفات النمو فً تحت العرنوص
الثانً فً منطقة السالمٌة و األول فً مدٌنة الموصل ،التجربة فً موقعٌن نفذت (..Zea mays L)الصفراء 

أستخدم فً . 2009كم جنوب مدٌنة الموصل فً الموسم الزراعً الخرٌفً لعام  34التً تقع على بعد حوالً 

تضمنت و المنشقة بثالثة مكررات، نظام األلواح المنشقة وفقالتجربة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 
من التسمٌد  مستوٌٌنو، مل/لترEM1 (0، 0.5، 1، 1.5 )وٌات من التسمٌد الحٌوي التجربة أربعة مست

مستوٌات  ومعاملتً ازالة الورقة تحت العرنوص وعدم ازالتها. وضعت/هـ( Nكغم120 ،0) النتروجٌن
 فً األلواحوعامل ازالة الورقة تحت العرنوص  EM1مستوٌات التسمٌد الحٌويوالتسمٌد النتروجٌنً 

 كغم120 تفوق معاملة التسمٌد النتروجٌنً تشٌر النتائج الى .على التوالً والثانوٌة وتحت الثانوٌةالرئٌسٌة 
N المساحة الورقٌة،  ارتفاع النبات، التزهٌر الذكري واالنثوي،: صفات فً المقارنة/هـ معنوٌا على معاملة

عدد  ،: طول العرنوصمكوناتهالحبوب و حاصل دلٌل المساحة الورقٌة والحاصل الجاؾ لالوراق والسٌقان.
حبة، حاصل الحبوب ودلٌل الحصاد. صفات الحبوب  500 الصؾ، وزن صفوؾ العرنوص، عدد حبوب

النوعٌة: النسبة المئوٌة للبروتٌن وحاصل البروتٌن والنسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت ولكال الموقعٌن. 
الحبوب  حاصلالنمو و ً جمٌع صفاتف  EM1الحٌوي هناك فرق معنوي بٌن مستوٌات التسمٌدوكان 

لموقعً التجربة. كما تفوقت معاملة عدم ازالة الورقة  أعالهوصفات الحبوب النوعٌة المدروسة  ومكوناته
معاملة ازالة الورقة تحت العرنوص قٌاسا الى المدروسة صفات الفً جمٌع تحت العرنوص معنوٌا 

 وللموقعٌن.
 .، الذرة الصفراء، الورقة تحت العرنوصالنٌتروجٌنً التسمٌد الحٌوي، السمادكلمات دالة: 

 

 .9/4/2012 :وقبوله 17/10/2011 :تارٌخ تسلم البحث
 

  المقدمـةالمقدمـة
و تأتً فً المرتبة الثالثة من  ،Poaceae( تنتمً للعائلة النجٌلٌة .Zea mays Lالذرة الصفراء ) 

معدل اإلنتاج فً وحدة المساحة  ن(. إAnonymous، 2008اإلنتاج العالمً )حٌث المساحة المزروعة و

مما ٌتطلب النهوض بالكفاءة  ،فضا بالمقارنة مع المعدل العالمًللذرة الصفراء فً العراق مازال منخ
محدد  عامالا  ،اإلنتاجٌة لهذا المحصول. وتعد األسمدة الكٌماوٌة بصورة عامة واألسمدة النتروجٌنٌة باألخص

حٌث ان التربة  ،همٌتها تحت ظروؾ العراق المناخٌةقت نفسه تزداد أوفً الو ،لإلنتاجٌة فً وحدة المساحة
العراقٌة تفتقر بشكل عام الى المادة العضوٌة وبعض العناصر الؽذائٌة الضرورٌة من جهة و من جهة أخرى 
فان الذرة الصفراء تعد من المحاصٌل المستنزفة للتربة حٌث تمتص كمٌات كبٌرة من النتروجٌن والعناصر 

 ؽذائٌةالنتروجٌن من العناصر ال ٌعتبر(. 2009 انور،خالل موسم النمو )الجبوري و ىئٌة األخرالؽذا
كما انه ٌؤدي دورا هاما فً تكوٌن ، (Hopkins، 1999الضرورٌة التً ٌحتاجها النبات بكمٌات كبٌرة )

 Pandeyالنووٌة ) واألحماضوتقوٌة المجموعة الجذرٌة فضال عن المشاركة فً تكوٌن الكلوروفٌل 
جاهزٌة عنصر النتروجٌن فً التربة من العوامل المهمة فً زٌادة نمو وتحسٌن  وان، (2000 ،وآخرون
(. لذلك أصبحت الحاجة ماسة الستعمال األسمدة النتروجٌنٌة لرفع كفاءة المجموع Postage، 1982النبات )

ة ومن ثم زٌادة المادة الجافة الخضري عبر تسرٌع العملٌات الحٌوٌة المختلفة فً انتاج المواد العضوٌ
االستخدام المتنامً لهذه األسمدة الكٌماوٌة فهنالك  ومع (.Peltoman ،1995وتحسٌن نوعٌة الحاصل )

األثر المباشر لتلك الكٌماوٌات علً  فضالا عن ،علً البٌئة وتهدٌداا خطٌراا لصحة اإلنسانتأثٌرات جانبٌة 
استخدام األسمدة الكٌمٌائٌة واالهتمام  تقلٌل الىالتربة. لذلك بدأ االتجاه الكائنات الدقٌقة النافعة الموجودة فً 

المحافظة  نفسه من أجل توفٌر ؼذاء صحً مع إنتاجٌة أكثر وجودة عالٌة وفً الوقت الحٌوٌة بتقنٌات االسمدة
توظٌفها فً ؽرض لالكائنات الحٌة الدقٌقة المفٌدة استخدام  قنٌاتعلً بٌئة نقٌة ونظٌفة. وتتضمن هذه الت

التً  الصورة الذائبة والمٌسرة ىإل هاوتحوٌل فٌها الؽذائٌة حفظ أتزان العناصروتحسٌن صفات للتربة، 

mailto:slhibraheem@yahoo.com
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علً  الذي ٌحتوي EM1استخدام السماد الحٌوي  (. ومن هذه التقنٌات الحدٌثة2007 ،)زكً ٌحتاجها النبات

ا دور نشط وفعال فً تحسٌن خصوبة الترب، لهالتً مجموعة متوافقة من الكائنات الحٌة الدقٌقة النافعة و
وهو مستحضر آمن من الناحٌة الصحٌة حٌث أن األحٌاء الدقٌقة الموجودة به ؼٌر معدلة وراثٌاا، وال ٌحتوي 

من العوامل التً تحدد االنتاجٌة فً  .(Anonymous، 2005) علً أي مبٌدات أو مواد كٌمٌائٌة ضارة

 ،لمسوؤلة عن انتاج المادة الجافة خالل مراحل النمو ونضج الحبة )جابرمحاصٌل الحبوب ورقة العلم النها ا
 ،اضافة الى ان تراكم المادة الجافة ٌعتمد بالدرجة االولى على الورقة تحت العرنوص  )كوبرلو(، 2003
وازالة  مع التسمٌد النتروجٌنً EM1الحٌوي  السمادالدراسات فً مجال استخدام  قلةبالنظر الى و (2004

معرفة التأثٌر الفسٌولوجً للتسمٌد  ألى فإن هذه الدراسة تهدؾ ،فً الذرة الصفراء ورقة تحت العرنوصال
 صفات الحبوبالحاصل ومكوناته والنمو والحٌوي والنتروجٌنً وازالة الورقة تحت العرنوص فً صفات 

ٌة لما لهذه األسمدة من وصوال ألى التقلٌل من أستخدام األسمدة الكٌمٌاولمحصول الذرة الصفراء  النوعٌة
 والبٌئة وزٌادة تكالٌؾ األنتاج الزراعً. تأثٌر ضار على التربة

  

 مواد البحث وطرائقه      
، وتضمنت تجربة حقلٌة فً موقعٌن، 2009خالل الموسم الزراعً الخرٌفً لعام  التجربةأجرٌت هذه 

والثانً فً احد الحقول  ،لموصلكم جنوب شرق مدٌنة ا 34األول فً منطقة السالمٌة التً تقع على بعد 
مثلت التوافٌق بٌن أربعة تراكٌز من  ،معاملة عاملٌة 16تضمنت التجربة  الزراعٌة فً مركز مدٌنة الموصل.

)صفر،  ومستوٌٌن من التسمٌد النتروجٌنً مل لكل لتر ماء مقطرEM1 (0 ،0،5 ،1 ،1،5 )السماد الحٌوي 
نصؾ الكمٌة  ،أضٌؾ بدفعتٌنو% مصدرا للنتروجٌن، 46ٌا /هكتار( وقد استخدم سماد الٌور Nمكؽ 120

سم من خط الزراعة، وعامل  5ٌوم من الزراعة نثراا وعلى خط ٌبعد  40عند الزراعة والنصؾ األخر بعد 
الذي تم الحصول  106أستخدم فً هذه الدراسة الصنؾ بحوث  .إزالتهاالورقة تحت العرنوص وعدم  إزالة

طبقت التجربة باستخدام تصمٌم  التابعة لمدٌرٌة زراعة نٌنوى. ةلزراعٌة التطبٌقٌعلٌة من مدٌرٌة البحوث ا
حٌث احتلت مستوٌات التسمٌد  ،القطاعات العشوائٌة الكاملة بنظام األلواح المنشقة المنشقة بثالث مكررات

تحت الثانوٌة الرئٌسٌة والثانوٌة و األلواحالورقة تحت العرنوص  وإزالة EM1النتروجٌنً والسماد الحٌوي 
سم بٌن مرز و آخر، 75وبمسافة  ،م4مروز بطول  أربعةواحتوت كل وحدة تجرٌبٌة على  .على التوالً

وتم  ،سم وتم توزٌع المعامالت على الوحدات التجرٌبٌة بصورة عشوائٌة 20 والمسافة بٌن الجورة واألخرى
حرثت ارض التجربة حراثتٌن  م.2م وبٌن المكررات 1.5فصل الوحدات التجرٌبٌة عن بعضها بمسافة 

وفً موقع الموصل  12/7/2009تم تنعٌمها وتسوٌتها وتمت الزراعة فً موقع السالمٌة بتارٌخ ومتعامدتٌن 
حسب التراكٌز المستخدمة  EM1الحٌوي  سمادحٌث تم نقع البذور لمدة ساعة قبل الزراعة بال ،13/7/2009

وذلك بواسطة  ،وعلٌة من الضروري ان ٌتم تنشٌطه ،لاألصلً خام EM1ان السماد الحٌوي  .فً التجربة
 ،A.P.N.A.Nالسكروز او الموالس او أي سكر مثل سكر الفواكه )وإضافة الماء )الخالً من الكلور( 

( وذلك بإضافة الكمٌة المطلوبة 2009) Anonymous وتم تحضٌر السماد الحٌوي حسب ما أورده (.2005
ؼرام واحد من سكر السكروز. أضٌؾ سماد  1إضافة   عم لتر من الماء المقطر 1إلى  EM1من

و تم  ،دفعة واحدة عند الزراعة هـ/P2O5كؽم  100 وبمعدل  P2O5)٪ 46سوبرفوسفات الكالسٌوم الثالثً )

و أجرٌت مكافحة  ،اجراء خؾ النباتات بترك نبات واحد فً كل جورة وري الحقل حسب حاجة النبات
اخذ  تم .مع مراعاة ان تكون ارض التجربة خالٌة تقرٌبا من األدؼال الٌدويعن طرٌق اجراء العزق  األدؼال

المدروسة  الصفات  وكانتمكونة من عشرة نباتات من المرزٌن الوسطٌن لكل وحدة تجرٌبٌة  عٌنة عشوائٌة
 :كاالتً

 وشملتصفات النمو : 
 ٪ تزهٌر ذكري75عدد األٌام من الزراعة الى  -1
 ٪ تزهٌر أنثوي75ة الى عدد األٌام من الزراع -2
  .ارتفاع النبات )سم( -3
و   Birchتم قٌاس المساحة الورقٌة الكلٌة حسب الطرٌقة التً اتبعها: (2المساحة الورقٌة/نبات )سم -4

 0.75× أقصى عرض لها × ( و هً المساحة الورقٌة= طول الورقة 1998آخرون )
لسطحٌة الورقٌة للنبات على مساحة االرض التً وهو حاصل قسمة المساحة ا دلٌل المساحة الورقٌة: -5

 (.1998 ،وآخرون (Birchٌحتلها ذلك النبات 
 منها فصلت االوراق عن السٌقان وقدر الحاصل الجاؾ لكل (:هـالحاصل الجاؾ لألوراق و السٌقان )طن/ -6
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بواسطة فرن كهربائً جففت العٌنات هوائٌا وعلى درجة حرارة الؽرفة ثم جففت العٌنات  إذ والنبات الكامل، 
وتم  (A.O.AC. 1980) بعد وضعها فً اكٌاس ورقٌةساعات  3لمدة  درجة مئوٌة 105درجة حرارة   على

وضرب بعدد النباتات فً الهكتار  الواحد ثم حسب معدل الوزن الجاؾ للنبات بواسطة مٌزان الكترونً تقدٌره
 .الواحد

 وشملت حساب حاصل الحبوب و مكوناته :
 عرنوص )سم( .طول ال -1
 عدد صفوؾ العرنوص . -2
 عدد حبوب الصؾ. -3
 ( حبة )ؼم(. 500وزن ) -4
تم تقدٌره من حصاد نباتات المرزٌن الوسطٌٌن من كل وحددة  :(هـحاصل الحبوب فً وحدة المساحة )طن/ -5

وزن علدى تعددٌل الدرٌقدة النسدبة و التناسدب وبط هدـطن/ بدـثم تم حساب الحاصل  ،تجرٌبٌة و تفرٌط عرانٌصها
 .(1990 ،)الساهوكً ٪15.5أساس رطوبة 

 ( وهً:1999وآخرون )Birch دلٌل الحصاد: باستخدام المعادلة التً ذكرها  -6
 حاصل الحبوب              

 100×  ـــــــــــــــــــــــــــــالحصاد =ـــــ دلٌل

 الحاصل البٌولوجً                       
 -هً:و  صفات الحبوب النوعٌة:

قدرت النسبة المئوٌة للبروتٌن الخام فً الحبوب : الخاموحاصل البروتٌن   للبروتٌن ةالنسبة المئوٌ -1
وتم حساب النسبة  ،Apente (2002)لتقدٌر النتروجٌن كما أوردها  Kjeldahelباستخدام طرٌقة كلدال 

 من المعادلة اآلتٌة: نالمئوٌة للبروتٌ
تم تقدٌر حاصل . (Apente ،2002) 5.72 ×النسبة المئوٌة للنتروجٌن =النسبة المئوٌة للبروتٌن الخام

 البروتٌن الخام من ضرب النسبة المئوٌة للبروتٌن الخام فً حاصل الحبوب لوحدة المساحة.
 Soxhletتم تقدٌر النسبة المئوٌة للزٌت باستخدام جهاز  :(هـلنسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت )طن/ا -2

بالنسبة لحاصل الزٌت فتم تقدٌره من ضرب النسبة المئوٌة  أما. (Anonymous، 1980)كما ورد فً 

تم تحلٌل البٌانات للصفات المدروسة إحصائٌا باستخدام الحاسب .للزٌت فً حاصل الحبوب لوحدة المساحة
ح بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة بنظام األلوا، SAS/STAT (2009)اآللً باالعتماد على برنامج 

استخدم اختبار دنكن المتعدد  ،(2000كما أورده الراوي وخلؾ هللا ) لكل موقع على حده المنشقة المنشقة
ذي التأثٌر  للمقارنة بٌن متوسطات المعامالت لكل مصدر من مصادر التباٌن %5 عند مستوى احتمال المدى

  (.Duncan، 1955المعنوي )

          
 النتائج و المناقشة

   نتروجٌنًتأثٌر التسمٌد ال
  :صفات النمو

 التسمٌد ان  الى (1النتائج الواردة فً الجدول ) تشٌر :٪ أزهار ذكري وانثوي57عدد األٌام من الزراعة الى 
وفً  ٪ أزهار ذكري وانثوي75معنوي فً عدد األٌام الالزمة للوصول الى  تسبب فً انخفاضالنتروجٌنً 

 ٌد النتروجٌنً الثانً اقل معدل لصفة ازهار ذكري بلػ مستوى التسماعطى و .موقعً الموصل والسالمٌة
اعلى  المقارنةفً حٌن أعطت معاملة  ،ٌوم 64.121و 64.038بلػ  أنثوي وأزهار 58.121 و 57.241

ٌوم فً موقعً  72.825 و 72.120بلػ  أنثوي وأزهار 66.256 و 66.556معدل لصفة ازهار ذكري بلػ 

قد ٌعود سبب التبكٌر فً التزهٌر الى ان نبات الذرة الصفراء من و  الموصل والسالمٌة على التوالً.
بعكس محاصٌل الحنطة  ((Nitrogen Positive Cropsالمحاصٌل ذات االستجابة الموجبة للنتروجٌن 

كما  (1987 ،اذ تؤخر اإلضافات العالٌة من النتروجٌنً كال من التزهٌر والنضج )الٌونس وآخرون ،والشعٌر
ن النتروجٌنً الممتص من قبل نبات الذرة الصفراء ٌستخدم فً تكوٌن األعضاء الذكرٌة ٪ م39حوالً  إن

 (.2008 ،و آخرون Dueteواألنثوٌة وان توفره ٌساعد على نمو و تطور األعضاء التكاثرٌة )
 .(1الجدول ) نموقعٌال كال فً صفة ارتفاع النبات وفًاثر التسمٌد النتروجٌنً معنوٌا  :ارتفاع النبات )سم(

بٌنما  ،سم 191.301و191.121 تفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً بإعطائه اعلى معدل للصفة بلػ اذ
 ل و السالمٌة ــعً الموصــسم فً موق 163.201 و 163.382اقل معدل للصفة بلػ  قارنةـالمأعطت معاملة 
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ٌزٌد من انقسام وتوسع الخالٌا  النتروجٌنًان التسمٌد  ،ع الزٌادة فً صفة طول النباتوقد ترج .على التوالً
وزٌادة تفرع الجذور وزٌادة وقدرتها على امتصاص الماء والعناصر الؽذائٌة من التربة والذي ٌؤدي الى 

 .(2009 انور،)الجبوري و  زٌادة ارتفاع النبات

فً صفة المساحة الورقٌة  د النتروجٌنً الى حدوث زٌادة معنوٌةادى التسمٌ :(2المساحة الورقٌة/نبات )سم
 الثانًنالحظ تفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً  إذ .( 1كما ٌشٌر الجدول )وفً موقعً الموصل و السالمٌة 

اقل معدل المقارنة فً حٌن أعطت معاملة  ،2سم 4979.451 و 5168.221معدل للصفة بلػ  أعلىبإعطائه 
قد ٌعزى السبب و ،فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً 2سم 3787.201 و 3789.321للصفة بلػ 

 ،بالتالً اتساع الورقةوكون عنصر النتروجٌن ٌؤثر تأثٌرا كبٌرا فً انقسام و توسع الخالٌا  إلىفً ذلك 
اق ومن ثم النتروجٌن تعمل على زٌادة تركٌز صبؽة الكلوروفٌل فً األور عنصر زٌادة إنذلك  إلىإضافة 

 ،آخرونو Darrenزٌادة كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً مما ٌنعكس اٌجابٌا على المساحة الورقٌة للنبات )
2000). 

 تدلحٌث  ،وكا مماثال لصفة المساحة الورقٌةسلكت صفة دلٌل المساحة الورقٌة سل :دلٌل المساحة الورقٌة
التسمٌد النتروجٌنً فً صفة دلٌل المساحة  مستوىٌن ( الى وجود فرق معنوي ب1فً الجدول ) المبٌنةالنتائج 

تفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً بإعطائه اعلى معدل  فقد .فً موقعً الموصل و السالمٌةوالورقٌة 
فً   2.520 و 2.532اقل معدل للصفة بلػ  المقارنةبٌنما أعطت معاملة  3.302 و 3.459للصفة بلػ 

الى زٌادة ع دلٌل المساحة الورقٌة ترج صفة سبب زٌادة إن .على التوالًموقعً الموصل و السالمٌة 
 .(1المساحة الورقٌة بزٌادة مستوى التسمٌد النتروجٌنً كما مبٌن فً الجدول )

فرق معنوي فً صفة التسمٌد النتروجٌنً  إضافةسببت  :السٌقان )طن/هـ(الحاصل الجاف لألوراق و
 وبلػ .(1الجدول) تشٌر نتائج كما فً كال الموقعٌن الموصل والسالمٌةالحاصل الجاؾ لألوراق والسٌقان و 

اقل معدل للصفة  اما ،عند مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً هـطن/ 14.582 و 14.782معدل للصفة  أعلى
ان  فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. المقارنةعند معاملة  هـطن/ 13.110 و  13.226بلػ ف

السٌقان ٌعود الى ان التسمٌد النتروجٌنً سبب زٌادة فً صفة المساحة ودة الحاصل الجاؾ لألوراق سبب زٌا
 (.1جدول )الالورقٌة إضافة الى زٌادة ارتفاع النبات 

  :صفات الحاصل و مكوناته
فً موقعً الموصل وفً صفة طول العرنوص  أثر التسمٌد النتروجٌنً تأثٌرا معنوٌا :طول العرنوص )سم(

مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً اعلى معدل  وحقق .(2كما تدل النتائج الواردة فً الجدول )سالمٌة ال
 و 17.212اقل معدل للصفة بلػ  أعطتفقد المقارنة معاملة  أما ،سم 19.322 و 19.901للصفة بلػ 

ٌد النتروجٌنً فً تأثٌر التسم إلىوقد ٌعزى ذلك  .التوالً سم فً موقعً الموصل والسالمٌة على17.112
فضال عن تأثٌر عنصر النتروجٌن فً  ،(1زٌادة ارتفاع النبات و المساحة الورقٌة كما مبٌن فً الجدول )

 زٌادة تركٌز الكلوروفٌل و انقسام وتوسع الخالٌا و الذي ٌؤدي الى زٌادة كفاءة عملٌة التمثٌل الضوئً
(Darren 2000 ،وآخرون) ص. انعكس على طول العرنو ما وهذا 

عدد صفوؾ زٌادة معنوٌة فً صفة  (2) النتائج الواردة فً الجدول توضح :عدد صفوف العرنوص

اعلى  اءبإعط الثانًحٌث تفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً السالمٌة كما وو فً موقعً الموصل  العرنوص
 13.402بلػ  اقل معدل للصفةالمقارنة فً حٌن أعطت معاملة  ،صؾ 15.312 و 15.685معدل للصفة بلػ 

عدد صفوؾ العرنوص فً زٌادة العزى توقد  .فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً صؾ 13.156 و

معدل  اضافة الى زٌادة الخالٌاالى اثر النتروجٌن فً زٌادة انقسام وتوسع  ،بزٌادة مستوى التسمٌد النتروجٌنً
و بالتالً زٌادة المساحة السطحٌة المعرضة ( 1الجدول ) المساحة الورقٌة ودلٌل المساحة الورقٌة صفة

 هذه الصفة. معدل للضوء و من ثم تحسٌن ظروؾ النمو و الذي انعكس فً زٌادة 
كال الموقعٌن الى وجود فرق معنوي فً صفة عدد حبوب الصؾ وفً  (2ٌشٌر الجدول ) :عدد حبوب الصف

اقل معدل بٌنما  ،حبة 36.123 و 36.385 مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً عند بلػ اعلى معدل للصفة اذ
ربما  .فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً حبة 31.702 و 32.131المقارنة معاملة  للصفة كان عند

التبكٌر فً بزوغ ألحرٌره بزٌادة انقسام خالٌا ألحرٌره فً  إلىالنتروجٌن أدى  إن إلىٌعود السبب فً ذلك 
فً الوقت الذي تكون فٌه حبوب اللقاح جاهزة لتلقٌح مباٌض تلك  العرنوصالمنطقة الطرفٌة العلٌا من 

 ،نووآخر Ciriloالمنطقة من العرنوص وبالتالً زٌادة عدد الحبوب المتكونة على صفوؾ العرنوص )
 ( 1 لالجدو)دلٌل المساحة الورقٌة و باإلضافة الى اثر التسمٌد النتروجٌنً فً زٌادة المساحة الورقٌة .(2009
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توفٌر ما ٌكفً لملئ والتً ٌصنعها النبات  لذلك تزداد المادة الجافة ونتٌجة عملٌة التمثٌل الضوئً كفاءة فتزداد
  .عدد من الحبوب اكبر

موقعً  كال حبة وفً 500فً صفة وزن اعطى التسمٌد النتروجٌنً فرق معنوي  :حبة )غم( 755وزن 
للصفة بلػ  اعلى معدل ءوتفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً بإعطا (.2الجدول ) تجربة كما ٌظهرال

 154.011 و 154.212اقل معدل للصفة بلػ المقارنة أعطت معاملة  فً حٌن ،ؼم 157.123 و 157.523
اثر  إلىحبة  500وقد ٌعود السبب فً زٌادة صفة وزن  .السالمٌة على التوالًوموقعً الموصل  ؼم فً

 النتروجٌن فً إطالة المدة الفعالة المتأل الحبوب و تأخٌر شٌخوخة األوراق و زٌادة تركٌز الكلوروفٌل
(Darren 2000 ،وآخرون)، مما ٌزٌد من  ،(1الجدول )زٌادة المساحة الورقٌة ودلٌل المساحة الورقٌة و

 .زن الحبةتوفٌر مصدر كفوء إلنتاج المادة الجافة و بالتالً زٌادة و
 ٌشٌر الجدول كمـا صفة حاصل الحبوبمعدل  معنوٌا فًالنتروجٌنً  ثر التسمٌدا :حاصل الحبوب )طن/هـ(

عند مستوى التسمٌد النتروجٌنً  طن/هـ 11.554 و 11.930معدل للصفة  أعلى وبلػ لكال الموقعٌن.و( 2)
فً موقعً الموصل المقارنة  معاملةعند  طن/هـ 8.524 و 8.817بلػ فاقل معدل للصفة  اما ،الثانً

صفة النتروجٌنً فً زٌادة  التسمٌد صفة ٌرجع الى اثرال معدل هذه ان الزٌادة فً .والسالمٌة على التوالً
انعكس   والذي (2الجدول ) حبة 500الصؾ ووزن حبوب  طول العرنوص وعدد صفوؾ العرنوص وعدد

  .حبوبالعلى صفة حاصل 
وجود فرق معنوي فً صفة دلٌل الحصاد وفً موقعً الدراسة الموصل ( 2الجدول ) ٌبٌن :دلٌل الحصاد

 و 40.723نالحظ تفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً بإعطائه اعلى معدل للصفة بلػ و والسالمٌة.
فً موقعً الموصل  ٪6.022 و 36.510اقل معدل للصفة بلػ المقارنة أعطت معاملة  بٌنما ،40.402٪

ٌعزى السبب فً ذلك الى اثر النتروجٌن فً زٌادة حاصل الحبوب بنسبة اكبر  قدو الً.والسالمٌة على التو
  .(2،1 ٌنجدول) المما علٌة الزٌادة فً الحاصل الجاؾ لألوراق و السٌقان 

  :صفات الحبوب النوعٌة
وجود  (3فً الجدول ) لموضحةالنتائج ا تشٌر :وحاصل البروتٌن الخام )طن/هـ(النسبة المئوٌة للبروتٌن 

كال ل وحاصل البروتٌن التسمٌد النتروجٌنً فً صفة النسبة المئوٌة للبروتٌن معاملتًفرق معنوي بٌن 
بلػ  النسبة المئوٌة للبروتٌن صفةلمستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً اعلى معدل  اعطىاذ  .الموقعٌن
فً  ٪9.142 و 9.333صفة بلػ اقل معدل لل اعطت التً المقارنةمعاملة  إلىقٌاسا  ،٪11.188و  11.273

 ( الى تفوق3)بالنسبة لصفة حاصل البروتٌن فتشٌر نتائج الجدول و .موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً
فً حٌن اعطت  ،طن/هـ 1.293 و 1.345النتروجٌنً الثانً بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ  مستوى التسمٌد

 .ً الموصل و السالمٌة على التوالًطن/هـ فً موقع .7790و .8230اقل معدل للصفة بلػ المقارنة  معاملة

احد المكونات  هو النتروجٌن ان ،ٌعزى زٌادة النسبة المئوٌة للبروتٌن بزٌادة مستوى التسمٌد النتروجٌنً قدو
 ،Heldtلألحماض االمٌنٌة ) األمٌناذ ٌدخل النتروجٌن فً تركٌب مجموعة  ،األساسٌة لألحماض االمٌنٌة

 فتعودحاصل البروتٌن  فً الزٌادة امااألحماض االمٌنٌة تمثل الحجر األساسً فً بناء البروتٌن.  و ،(2005

 ولٌنالجد)لبروتٌن وحـاصل الحبوب لالنسبة المئوٌة معدل  صفة  الى اثر النتروجٌنً االٌجابً فً زٌادة
3،2 ) 

فرق معنوي فً صفة النسبة  وجود (3تبٌّن نتائج الجدول ) :( وحاصل الزٌت )طن/هـ ٌة للزٌتئوالنسبة الم

اعلى  ءتفوق مستوى التسمٌد النتروجٌنً الثانً بإعطا فقد التجربةوفً موقعً  وحاصل الزٌت المئوٌة للزٌت
 ٪5.090 و 5.116 اقل معدل للصفةبلػ   فً حٌن ،٪6.070 و 6.182بلػ  النسبة المئوٌة للزٌت معدل لصفة

بالنسبة لصفة حاصل الزٌت فتشٌر نتائج و .السالمٌة على التوالًو فً موقعً الموصلو المقارنةمعاملة  عند
 .7010و.0 738النتروجٌنً الثانً بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ  مستوى التسمٌد تفوق إلى( 3الجدول )

طن/هـ فً موقعً الموصل  .4340 و .4510اقل معدل للصفة بلػ المقارنة أعطت معاملة و، طن/هـ

 والنسبة المئوٌة للزٌت الزٌادة فً حاصل الزٌت الى زٌادة حاصل الحبوبتعود و  .الًوالسالمٌة على التو
  .(6،5الجدولٌن )

  EM1تأثٌر التسمٌد الحٌوي 
  :صفات النمو

( ان التسمٌد 4فً الجدول ) الواردةالنتائج  تبٌن :٪ إزهار ذكري وانثوي 57عدد األٌام من الزراعة الى 
و  وانثوي ٪ أزهار ذكري75 إلىخفاض معنوي فً عدد األٌام من الزراعة أدى الى حدوث ان EM1الحٌوي 

  أزهار فةـدل لصــالرابع اقل مع EM1سمٌد الحٌويــوى التــطى مستــأع إذ فً موقعً الموصل و السالمٌة.
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فً  ،ٌوم 66.214 و 66.310بلػ  األنثوي راألزهاواقل معدل لصفة  ٌوم 61.400 و 61.601بلػ ذكري 
معدل  وأعلى ٌوم 63.256 و 63.212بلػ ذكري  أزهار أعلى معدل لصفةالمقارنة حٌن أعطت معاملة 

قد وٌوم فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً.  71.821 و 71.298بلػ  األنثوي األزهارلصفة 
خاصة عنصر و ة فً امتصاص العناصر الؽذائٌةزٌاد إلىأدى  EM1التسمٌد الحٌوي  إنٌعزى ذلك 

ٌحتوي على بعض أنواع اإلحٌاء المهجرٌة المثبتة للنتروجٌن  EM1 التسمٌد الحٌوي حٌث أن، النتروجٌن
 ،)الٌونس وآخرون فالذرة الصفراء من المحاصٌل ذات االستجابة الموجبة للنتروجٌن ،(2007 ،)زكً

الممتص من قبل نبات الذرة الصفراء ٌستخدم فً تكوٌن  ٪ من النتروجٌن39حوالً  إنكما  ،(1987
  .(2008 ،وآخرون Dueteاألعضاء الذكرٌة واألنثوٌة )

كما ٌبٌن  النباتً صفة ارتفاع فزٌادة معنوٌة  EM1سببت زٌادة التسمٌد الحٌوي :ارتفاع النبات )سم(
الرابع أعلى معدل  EM1ي مستوى التسمٌد الحٌو اعطىفً موقعً الموصل و السالمٌة. وو( 4الجدول )

اقل معدل للصفة بلػ المقارنة فً حٌن أعطت معاملة عدم  ،سم 179.711 و 179.511للصفة بلػ 
التسمٌد  إنذلك  ٌعود السبب فًوقد  سم فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. 175.021و 175.221

النتروجٌن ٌزٌد من  إن إذ، لنتروجٌنفً زٌادة امتصاص العناصر الؽذائٌة و خاصة ا ٌؤثر EM1الحٌوي 
والذي ٌتكون منه منظم النمو  Tryptophaneٌدخل فً تكوٌن الحامض االمٌنً وتوسع الخالٌا وانقسام 

بدوره  الذيو( Zeiger، 2002و Taizالضروري فً استطالة الخالٌا النباتٌة ) IAAأندول حمض ألخلٌك 

 تفاع النبات.ومن ثم زٌادة ار ٌؤدي الى استطالة السالمٌات
معنوٌا فً صفة المساحة الورقٌة  EM1الحٌوي اثرت مستوٌات التسمٌد  :(2المساحة الورقٌة/نبات )سم

  بلػف الرابع EM1مستوى التسمٌد الحٌوي  معدل للصفة عند أعلىتحقق  إذ .نموقعٌال كال ( وف4ًالجدول )
اقل معدل للصفة بلػ  EM1ٌوي فً حٌن أعطت معاملة عدم التسمٌد الح ،2سم 4478.821و 4622.111
التسمٌد  إنذلك  وقد ٌعزى فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. 2سم 4314.212و  4342.201

عنصر  إنفمن المعروؾ  ،زٌادة امتصاص العناصر الؽذائٌة وخاصة النتروجٌن إلىأدى  EM1الحٌوي 

ذلك فان النتروجٌن  إلىلتالً أتساع الورقة إضافة النتروجٌن ٌؤثر تأثٌرا كبٌرا فً انقسام وتوسع الخالٌا وبا
 Darrenالتمثٌل الضوئً ) من ثم زٌادة كفاءة عملٌةوٌعمل على زٌادة تركٌز صبؽة الكلوروفٌل فً األوراق 

 مما ٌنعكس اٌجابٌا على المساحة الورقٌة للنبات.  ،(2000 ،وآخرون
( الى وجود فرق معنوي بٌن مستوٌات التسمٌد 4ل )تشٌر النتائج الواردة فً الجدو :دلٌل المساحة الورقٌة

مستوى التسمٌد  وأعطى فً موقعً الموصل و السالمٌة.وفً صفة دلٌل المساحة الورقٌة  EM1الحٌوي 
معاملة  اقل معدل للصفة فقد كان عند أما ،2.992 و 3.082الرابع أعلى معدل للصفة بلػ  EM1الحٌوي 
 هذه هذه الزٌادة فً ترجعو .السالمٌة على التوالًوً موقعً الموصل ف 2.880 و 2.892 تبلؽ إذ المقارنة

 . (4الجدول ) EM1بزٌادة مستوى التسمٌد الحٌوي مساحة الورقٌةفً ال زٌادةالالى صفة ال
معنوي فً صفة  تأثٌر EM1الحٌويمستوٌات التسمٌد  أعطت :الحاصل الجاف لألوراق و السٌقان )طن/هـ(

تحقق فقد  (.4الجدول )كما بٌن  السالمٌةو فً كال الموقعٌن الموصلوالسٌقان والحاصل الجاؾ لألوراق 
قٌاسا  ،طن/هـ 13.967 و 14.178بلػ حٌث الرابع  EM1التسمٌد الحٌوي  مستوى عند أعلى معدل للصفة

طن/هـ فً موقعً الموصل  13.730 و 3.922اقل معدل للصفة بلػ  أعطتالمقارنة التً معاملة  إلى

 ارتفاع النبات الى زٌادة حاصل الجاؾ لألوراق و السٌقانٌرجع السبب فً زٌادة ال. على التوالًالسالمٌة و
  .EM1بزٌادة التسمٌد الحٌوي  (4المساحة الورقٌة الجدول )و

  :صفات الحاصل و مكوناته
فً صفة طول العرنوص و فً تاثٌر معنوي  EM1مستوٌات التسمٌد الحٌوي كان ل :طول العرنوص )سم(

 الرابع EM1مستوى التسمٌد الحٌوي  عند فقد بلػ اعلى معدل للصفة. (5) الجدول بٌنكما  نموقعٌكال ال
سم فً  18.021و 18.312اقل معدل للصفة بلػ  فقد اعطتالمقارنة معاملة  أما، سم18.582و  18.985

زٌادة صفة  إلى أدى EM1التسمٌد الحٌوي إن وقد ٌعود السبب .التوالً على السالمٌةوموقعً الموصل 
زٌادة عملٌة التمثٌل الضوئً  والتً قد تعمل على ،(4الجدول ) ٌدلارتفاع النبات كما والمساحة الورقٌة 

انقسام وتركٌز الكلوروفٌل  عن توفٌره لعنصر النتروجٌن الذي ٌزٌد من فضالا ، تراكم المادة الجافة بالنباتو
  .ادة طول العرنوصفً زٌ ساهمتمجتمعة هذه العوامل  ،توسع الخالٌاو

و فً  نوصالعر عدد صفوؾفً  معنوٌا EM1مستوٌات التسمٌد الحٌوي  أثرت :عدد صفوف العرنوص
 EM1تفوق مستوى التسمٌد الحٌوي  (5النتائج الواردة فً الجدول ) اشارت كما موقعً الموصل والسالمٌة

 اقل معدل  المقارنةعطت معاملة فً حٌن أ ،صؾ 14.421 و 14.787الرابع بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ 
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اثر  إلى ذلك ٌرجع وقدصؾ فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً . 14.011و 14.202للصفة بلػ 
المساحة الورقٌة ودلٌل المساحة و( 5فً زٌادة طول العرنوص كما فً الجدول ) EM1التسمٌد الحٌوي 

و من ثم تحسٌن ظروؾ ،زٌادة المساحة السطحٌة المعرضة للضوء والتً قد تعمل على( 4رقٌة الجدول )الو

 هذه الصفة.معدل  النمو التً تساعد على زٌادة
فً صفة عدد حبوب الصؾ تاثٌرا معنوٌا  EM1مستوٌات التسمٌد الحٌوي  كان لزٌادة :عدد حبوب الصف

 عند لهذه الصفةأعلى معدل تحقق  و .(5ئج الواردة فً الجدول )النتا التجربة كما تشٌرموقعً  كال فًو
اقل  المقارنةحبة فً حٌن أعطت معاملة  34.221و 34.465بلػ  إذ الرابع EM1مستوى التسمٌد الحٌوي 

 إنوقد ٌعزى ذلك  حبة فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. 33.612و 34.008معدل للصفة بلػ 
كما انه ٌزٌد من  ،(4زٌادة طول العرنوص كما هو مبٌّن فً الجدول ) إلىأدى  EM1التسمٌد الحٌوي 

امتصاص العناصر الؽذائٌة و خاصة النتروجٌن الذي ٌساعد فً التبكٌر فً بزوغ الحرٌرة نتٌجة زٌادة انقسام 
 ،نوخرآو Cirilo) خالٌاها فً الوقت الذي تكون فٌه حبوب اللقاح جاهزة لتلقٌح مباٌض النورة المؤنثة

   .مما ٌنعكس اٌجابٌا فً زٌادة عدد حبوب الصؾ ،(2009
 حبة 500فً صفة وزن  فرق معنوي EM1مستوٌات التسمٌد الحٌوي  زٌادة أعطت حبة )غم(: 755وزن 
 EM1تفوق مستوى التسمٌد الحٌوي فقد (. 5فً الجدول ) المبٌنةالنتائج  دلتالتجربة كما موقعً  كالوفً 

اقل معدل فقد اعطت  المقارنةمعاملة  أما ،ؼم 155.860و 156.154معدل للصفة بلػ  الرابع بإعطائه أعلى
ٌعزى السبب  أنوٌمكن  ؼم فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. 155.221و 155.605للصفة بلػ 

ذرة ٌسهم بشكل كبٌر فً ملئ الحبوب فً ال فً توفٌر النتروجٌن الذي EM1اثر التسمٌد الحٌوي إلىفً ذلك 
سبب فً إطالة المدة الفعالة المتأل الحبوب عن طرٌق تقلٌل ٌ كما ،(2001 ،و آخرون (Pandey الصفراء

فضالا عن زٌادة المساحة الورقٌة و دلٌل المساحة الورقٌة  ،شٌخوخة األوراق و زٌادة تركٌز الكلوروفٌل
و بالتالً  ،ذور هً مصب للمادة الجافةان البو ،ر مصدر كفؤ إلنتاج المادة الجافةوبالتالً توفٌ ،(4) الجدول

 . زٌادة وزن الحبة
 حاصل الحبوبفً صفة  افرقا معنوٌ EM1مستوٌات التسمٌد الحٌويسببت زٌادة  :حاصل الحبوب )طن/هـ(

 EM1مستوى التسمٌد الحٌوي عند أعلى معدل للصفةوتحقق  (.5التجربة كما ٌبٌن الجدول )موقعً  كال فًو
بلػ  حٌث المقارنةمعاملة  اقل معدل للصفة فقد كان عند أما ،طن/هـ10.501و 10.649بلػ  إذالرابع 

ان الزٌادة فً صفة حاصل  .فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً طن/هـ 10.024 و 10.138
صفة طول  فً زٌادة EM1اثر التسمٌد الحٌوي إلىٌرجع  EM1الحبوب بزٌادة مستوى التسمٌد الحٌوي

( والذي 5الجدول ) حبة كما ٌشٌر 500وؾ العرنوص وعدد حبوب الصؾ ووزن العرنوص وعدد صف

  .انعكس على صفة حاصل حبوب و حدة المساحة
كما ٌوضح الجدول فً صفة دلٌل الحصاد  معنوي تأثٌر EM1لزٌادة مستوى التسمٌد الحٌوي دلٌل الحصاد:

بإعطائه أعلى معدل  الرابع EM1تفوق مستوى التسمٌد الحٌوي إذ السالمٌة.وفً موقعً الموصل و (5)
 38.300بلػ  المقارنةمعاملة  سجل اقل معدل لهذه الصفة عندفً حٌن  ،٪38.766و 38.946بلػ  للصفة

فً  EM1اثر التسمٌد الحٌوي إلى٪ فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوالً. و ٌعزى ذلك 38.082و

 ٌندولالج) ،فً الحاصل الجاؾ لألوراق و السٌقانزٌادة حاصل الحبوب بنسبة اكبر مما هً علٌة الزٌادة 
4،5 .) 

  :صفات الحبوب النوعٌة
وجود الى  (6النتائج الواردة فً الجدول ) أشارت النسبة المئوٌة للبروتٌن وحاصل البروتٌن الخام )طن/هـ(:

وفً  ٌنوحاصل البروت فً صفة النسبة المئوٌة للبروتٌن EM1التسمٌد الحٌوي ٌاتفرق معنوي بٌن مستو
لصفة النسبة المئوٌة الرابع بإعطائه أعلى معدل  EM1. اذ تفوق مستوى التسمٌد الحٌويكال الموقعٌن

 10.246اقل معدل للصفة بلػ المقارنة فً حٌن أعطت معاملة  ،٪10.228و 10.374بلػ للبروتٌن 

روتٌن فتشٌر نتائج أما بالنسبة لصفة حاصل الب ،٪ فً موقعً الموصل و السالمٌة على التوال10.117ًو
 1.121بإعطائه أعلى معدل للصفة بلػ  أٌضا الرابع EM1مستوى التسمٌد الحٌوي  تفوق إلى( 6الجدول )

طن/هـ فً  1.009و 1.053بلػ  إذالمقارنة معاملة  اقل معدل للصفة كان عند فً حٌن ،طن/هـ 1.069و

التسمٌد  ببسب امتصاص النتروجٌن زٌادة إلىقد ٌعزى ذلك و موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً.
 الذي ٌدخل فً تركٌب األحماض االمٌنٌة التً تمثل الحجر األساس فً بناء البروتٌنو ،EM1الحٌوي

(Heldt، 2005) ترجع الزٌادة فً حاصل و .مما ٌنعكس بشكل اٌجابً فً زٌادة النسبة المئوٌة للبروتٌن 
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االٌجابً فً زٌادة صفة حاصل  EM1اثر التسمٌد الحٌوي إلى EM1البروتٌن بزٌادة مستوى التسمٌد الحٌوي
 . (6،5 ولٌنالجد)الحبوب والنسبة المئوٌة للبروتٌن 

( وجود فرق معنوي بٌن مستوٌات التسمٌد 6الجدول ) ٌبٌن النسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت )طن/هـ(:
مستوى التسمٌد  وحقق .تجربةفً موقعً الو للزٌت وحاصل الزٌت نسبة المئوٌةفً صفة ال EM1الحٌوي

اقل  المقارنةمعاملة  فً حٌن أعطت ،٪5.630و 5.696بلػ لصفة ا لهذه الرابع أعلى معدل EM1الحٌوي 
أما بالنسبة لصفة حاصل  السالمٌة على التوالً.وموقعً الموصل  ٪ ف5.544ًو 5.609معدل للصفة بلػ 

 الرابع بإعطائه أعلى معدل للصفة EM1مستوى التسمٌد الحٌوي ( الى تفوق6تشٌر نتائج الجدول )الزٌت ف
طن/هـ فً  0.552و 0.576اقل معدل للصفة بلػ  المقارنةبٌنما أعطت معاملة  ،طن/هـ 0.588و 0.616بلػ 

زٌادة  إلىأدى  EM1التسمٌد الحٌوي إن إلىقد ٌرجع ذلك والسالمٌة على التوالً. وموقعً الموصل 
بالتالً زٌادة كفاءة النبات فً اعتراض الضوء و و( 4دلٌل المساحة الورقٌة الجدول )والمساحة الورقٌة 

ٌسهم فً امتصاص النبات  EM1فضالا عن ذلك فان التسمٌد الحٌوي  ،زٌادة نواتج عملٌة التمثٌل الضوئً
ا فً تكوٌن مركب الطاقة الذي ٌعد ضرورٌ ،(2007 ،)زكً للعناصر الؽذائٌة و منها الفسفور  إنو ،ATPا

طاقة كبٌرة بالمقارنة مع الطاقة التً ٌحتاجها النبات لتكوٌن و  إلىتكوٌن الزٌت و تخزٌنه فً النباتات ٌحتاج 
بالنسبة للزٌادة  أما .زٌادة صفة النسبة المئوٌة للزٌت كل ذلك انعكس على ،(Heldt، 2005تخزٌن البروتٌن )

االٌجابً فً زٌادة كل من  EM1أثر التسمٌد الحٌوي إلىٌرجع  لزٌت فذلكالحاصلة فً صفة حاصل ا
 .(6،5) ولٌنكما مبٌن فً الجد ،حاصل الحبوب و النسبة المئوٌة للزٌت

  تحت العرنوص  الورقة ازالةتأثٌر 
 :صفات النمو

إلى وجود فرق  (7تشٌرالنتائج المبٌنة فً الجدول ) :% إزهار ذكري وانثوي57عدد األٌام من الزراعة إلى 
٪ 75فً صفة عدد األٌام من الزراعة الى معنوي بٌن معاملتً ازالة الورقة تحت العرنوص وبدون ازالتها 

 67.320وازهار ذكري ٌوم  61.421و 61.319معدل الصفة بلػ  اذ .لكال الموقعٌنو وانثوي أزهار ذكري

، اما معاملة عدم على التوالً السالمٌةموقعً الموصل وفً  ازهار اتثوي عند ازالة الورقة ٌوم 67.220و
ٌوم ازهار انثوي  68.554و 8.822 ٌوم ازهار ذكري و 62.754و 63.621ازالة الورقة فاعطت معدال بلػ 

وبالتالً اعطاء نباتات ، وقد ٌعزى سبب ذلك إلى قصر فترة النمو على التوالً الموصل والسالمٌة ًفً موقع
ٌساعد فً التعجٌل من وصول النباتات إلى  قد، إذ أن قصر النباتات (7) هو مبٌن بالجدول اقل ارتفاعا كما

   (.1989 ،)عطٌة ووهٌب مرحلة التزهٌر الذكري واألنثوي بفترة اقل
سببت ازالة الورقة تحت العرنوص زٌادة معنوٌة فً صفة ارتفاع النبات مقارنة مع معاملة  :ارتفاع النبات
ازالة الورقة  عدم (، إذ تفوقت معاملة7ٌتضح من الجدول )سالمٌة كما وفً موقعً الموصل والعدم االزالة 

سـم عن معاملة عدم ازالتها التً اعطت اقل  180.892و 181.801رتفاع للنبات بلػ ال معدل بإعطائها أعلى
 كون سبب. وقد ٌفً موقعً الموصل والسالمٌة على التوالًسم  178.019و 178.411معدل للصفة بلػ 

ة عدم ازالة الورقة تحت العرنوص فً هذه الصفة إلى طول فترة النمو، اضافة الى ان تراكم تفوق معامل
( وبالتالً تحسٌن ظروؾ 2004 ،المادة الجافة ٌعتمد بالدرجة االولى على الورقة تحت العرنوص )كوبرلو

 النمو والتً ساعدت على زٌادة معدل ارتفاع النبات.
ا لحجم نظام التمثٌل الضوئً وهً المصدر الرئٌس للمادة تعد مساحة األور :المساحة الورقٌة اق مقٌاسا

( وجود فرق معنوي بٌن 7الجافة لذا فان عالقتها وثٌقة بصفات النمو. دلت النتائج الواردة فً الجدول )

وفً موقعً الموصل معاملتً ازالة الورقة تحت العرنوص وبدون ازالتها فً صفة المساحة الورقٌة 
اما اقل  ،سـم 4461.512و 4556.922عدم ازالة الورقة أعلى معدل للصفة بلػ  معاملة حققتإذ والسالمٌة 

فً موقعً الموصل سم  4439.215و 519.512 بلػ اذمعاملة ازالة الورقة  معدل للصفة فقد كان عند

الورقٌة إلى  ٌعود سبب تباٌن معاملتً ازالة الورقة عن عدم ازالتها فً المساحةوقد  التوالً.والسالمٌة على 
والتً تقع  (7الجدول )وانثوي  % تزهٌر ذكري75تباٌنها فً عدد األٌام التً تحتاجها من الزراعة إلى 

 لذي انعكس بدوره فً زٌادة المساحة الورقٌة. ا ،المساحة الورقٌة ضمنها المدة المتاحة لتطور
ٌا فً صفة دلٌل المساحة الورقٌة وفً كان الزالة الورقة تحت العرنوص تاثٌرا معنو :دلٌل المساحة الورقٌة

(، إذ تفوقت معاملة عدم ازالة الورقة بإعطائها أعلى معدل للصفة 7كال الموقعٌن كما هو مبٌن فً الجدول )
فً موقعً  2.632و 2.933عن معاملة ازالة الورقة التً اعطت اقل معدل للصفة بلػ  2.972و 3.034بلػ 

ٌعزى السبب فً ذلك الى تفوق معاملة عدم ازالة الورقة فً صفة  دقو الموصل والسالمٌة على التوالً.
 ( حٌث انعكس ذلك فً زٌادة دلٌل المساحة الورقٌة.7المساحة الورقٌة كما هو موضح فً الجدول )
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معنوٌا فً صفة الحاصل الجاؾ ازالة الورقة تحت العرنوص  أثرت :الحاصل الجاف لالوراق والسٌقان
اعطت معاملة عدم ازالة الورقة  ان( 7لالوراق والسٌقان وفً موقعً الموصل والسالمٌة كما ٌشٌر الجدول )

الورقة اقل معدل للصفة بلػ  إزالةمعاملة  أعطتبٌنما  طن/هـ 14.021و 14.218 أعلى معدل للصفة بلػ
ذلك إلى تفوق معاملة  ٌرجعقد و. المٌة على التوالًفً موقعً الموصل والسطن/هـ  13.910 و 14.082

ا فً صفة الحاصل 7الجدول )ورقٌة المساحة الو النباتارتفاع  صفةعدم ازالة الورقة فً  ( مما انعكس إٌجابٌا

 الجاؾ لألوراق والسٌقان.
 تحت العرنوص الورقة ازالةتأثٌر 

 :صفات الحاصل و مكوناته
وفً كال  فً صفة طول العرنوصتحت العرنوص تاثٌرا معنوٌا  سببت ازالة الورقة :طول العرنوص 

 لهذهالورقة بإعطائها أعلى معدل  إزالةذ تفوقت معاملة عدم (. ا8ٌالحظ من نتائج الجدول ) الموقعٌن كما
عن معاملة ازالة الورقة التً اعطت اقل معدل فً صفة طول العرنوص سم  18.552و 18.852الصفة بلػ 

وربما ٌرجع ذلك الى تفوق معاملة فً موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً. سم  18.201 و18.742بلػ 

كما  ورقٌةالمساحة الورقٌة ودلٌل المساحة وال معدل لصفة ارتفاع النبات عدم ازالة الورقة فً إعطائها اعلى
وبالتالً زٌادة عملٌة وهذا ٌعنً تقلٌل تظلٌل االوراق نتٌجة توزٌعها المتباعد على الساق  (.4) الجدول ٌبٌن

 . زٌادة طول العرنوصومن ثم التمثٌل الضوئً وتراكم المادة الجافة 
وجود فرق معنوي بعدد صفوؾ العرنوص ( 8بٌنت النتائج الموضحة فً الجدول ) :عدد صفوف العرنوص

لهذة الصفة  بلػ أعلى معدل إذ ،تجربةوفً موقعً ال بٌن معاملتً ازالة الورقة تحت العرنوص وبدون ازالتها
 لهذهاقل معدل  معاملة ازالة الورقة أعطت بٌنما صؾ 14.321و 14.632الورقة  إزالةمعاملة عدم  عند

وقد ٌعزى سبب ذلك الى  فً موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً. صؾ 14.111و 14.354صفة بلػ ال

 احة ورقٌة وطول للعرنوص كمامعاملة عدم ازالة الورقة فً إعطائها اعلى مساحة ورقٌة ودلٌل مستفوق 
   التً تساعد على زٌادة هذه الصفة. تحسٌن ظروؾ النمو إلى أدى(، مما 4،8) ٌنهو مبٌن فً الجدول

فً صفة عدد حبوب الصؾ وفً الورقة تحت العرنوص تاثٌرا معنوٌا  إلزالةكان  عدد حبوب الصف:
بلػ اذ معاملة عدم ازالة الورقة  ل للصفة عندوتحقق اعلى معد( .8تشٌر نتائج الجدول ) موقعً التجربة كما

معاملة ازالة الورقة اقل معدل فً صفة عدد حبوب الصؾ بلػ  فً حٌن اعطت حبة 34.254و 34.452
السبب فً ذلك تفوق معاملة عدم وفً موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً.  حبة 33.600 و 33.987

 ، مما انعكس اٌجابٌا على عدد حبوب الصؾ.(5) فً صفة طول العرنوص الجدول ازالة الورقة
وجود فرق معنوي بٌن معاملتً ازالة الورقة تحت الى  (8دلت نتائج الجدول ) ( حبة )غم(:755وزن )

فً  ازالة الورقة عدممعاملة  تتفوق حبة وفً كال الموقعٌن، اذ 500 العرنوص وبدون ازالتها فً صفة
ؼم عن معاملة ازالة الورقة التً أعطت  أقل معدل  155.822و 156.258إعطائها أعلى معدل للصفة بلػ 

 إلى وقد ٌرجع سبب ذلك .على التوالً ؼم فً موقعً الموصل والسالمٌة155.214و 156.021للصفة بلػ 
 أدىا ـ(، مم4جدول )ـال احة الورقٌةـل المسـودلٌ ورقٌةالمساحة ال فةـصً ـف ةـالورق إزالةتفوق معاملة عدم 

 (.2004التمثٌل الضوئً وبالتالً زٌادة تراكم المادة الجافة )كوبرلو،  ٌةـملـدة عاـزٌ ىـإل
بٌن فً صفة حاصل الحبوب كما الورقة تحت العرنوص تاثٌر معنوي  إلزالة :(هـحاصل الحبوب )طن/

 10.566الصفة بلػ  لهذهمعاملة بدون ازالة الورقة أعلى معدل  اعطتإذ .وفً كال الموقعٌن (8الجدول )
 طن/هـ 9.888و 10.180بلػ  إذفقد كان عند معاملة ازالة الورقة صفة للاقل معدل  أما ،طن/هـ 10.197و

طول  صفةفً  تفوق معاملة عدم ازالة الورقة . وسبب ذلكفً موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً
 (.8الجدول ) حبة 500عدد صفوؾ العرنوص وعدد حبوب الصؾ ووزن و العرنوص

 إزالةبٌن معاملتً  فرق معنويوجود  عدم إلى( 8فً الجدول ) الموضحةالنتائج  أشارت اد:دلٌل الحص

 أعطت إذ، فً موقعً الموصل والسالمٌة فً صفة دلٌل الحصاد إزالتهاالورقة تحت العرنوص وبدون 
رقة معدال الو إزالةمعاملة  أعطت بٌنما 38.654و 38.721الصفة بلػ  لهذهالورقة معدال  إزالةمعاملة بدون 

 موقعً الموصل والسالمٌة على التوالً. فً.38.321 و 38.454 بلػ
       النوعٌة: الحبوب صفات

 ود فرق معنويـوج( الى 9جدول )ــال تائجــتدل ن النسبة المئوٌة للبروتٌن وحاصل البروتٌن الخام )طن/هـ(:

 إذ عً التجربة،ــفً كال موقوٌن الصفتٌن هاتـدون إزالتها فً ـتً إزالة الورقة تحت العرنوص وبــبٌن معامل
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 10.354بلػ تفوقت معاملة بدون ازالة الورقة بإعطائها أعلى معدل لصفة النسبة المئوٌة للبروتٌن 
فً  %10.139و 10.256اقل معدل  لهذه الصفة  بلػ  أعطتالورقة التً  إزالةعن معاملة  %10.193و

 وزٌادة كفاءة النبات ذلك الى تحسٌن ظروؾ النمو سبب وقد ٌرجعموقعً الموصل والسالمٌة على التوالً. 
 هًاألحماض االمٌنٌة التً  والذي ٌدخل فً تركٌب ،امتصاص العناصر الؽذائٌة و باألخص النتروجٌنب

. أما بالنسبة لصفة عكس بشكل اٌجابً فً زٌادة النسبة المئوٌة للبروتٌناناألساس فً بناء البروتٌن مما 
فً اعطائها اعلى معدل  بدون ازالة الورقة( الى تفوق معاملة 9حاصل البروتٌن فتشٌر نتائج الجدول )

الورقة التً أعطت أقل معدل للصفة بلػ  إزالةمعاملة ب رنةمقاطن/هـ  1.056و 1.111لحاصل البروتٌن بلػ 
فً صفة حاصل الحبوب والنسبة  ازالة الورقةبدون تفوق معاملة  إلىٌعزى هذا و طن/هـ. 1.016و 1.052

 (. 8،9الجدولٌن )كما ٌبن المئوٌة للبروتٌن 
 إزالةوي بٌن معاملتً وجود فرق معن( 9ٌبن الجدول ) النسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت )طن/هـ(:

وفً موقعً الموصل فً صفة النسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت  إزالتهاالورقة تحت العرنوص وبدون 
 و 5.670الورقة بإعطائها أعلى معدل لصفة النسبة المئوٌة للزٌت بلػ  إزالةإذ تفوقت معاملة بدون  والسالمٌة

فً موقعً  %5.558و 5.268معدل للصفة بلػ اقل  أعطتالورقة التً  إزالةعن معاملة  5.602%

فً العملٌات الحٌوٌة التً تجري  وقد ٌعزى ذلك الى زٌادة كفاءة النباتالموصل والسالمٌة على التوالً. 
أما بالنسبة . بشكل اٌجابً فً زٌادة معدل هذه الصفة انعكس والذي داخل النبات نتٌجة تحسٌن ظروؾ النمو

معدل  أعلى إعطائهافً  الورقة إزالةبدون تفوق معاملة  إلى( 9ج الجدول )لصفة حاصل الزٌت فتشٌر نتائ
 580الورقة التً أعطت أقل معدل للصفة بلػ  إزالةطن/هـ عن معاملة  .5790و.0 608للصفة بلػ 

فً صفة حاصل الحبوب والنسبة المئوٌة  بدون ازالة الورقةطن/هـ. وسبب ذلك تفوق معاملة  .5560و.0
  .(8،9ر الجدولٌن )لزٌت كما ٌشٌل

ه استجابت للتسمٌد جمٌع صفات النمو والحاصل ومكونات من خالل هذه الدراسة ٌمكن االستنتاج بان
الذرة  محصول وان الورقة تحت العرنوص لها دور مهم  فً نمو وحاصل النتروجٌنً والسماد الحٌوي

وجودة عالٌة  أكثر إنتاجٌةجل مل/لتر من ا 1.5بمستوى  EM1ونوصً باستخدام السماد الحٌوي الصفراء

 .وفً نفس الوقت المحافظة على بٌئة نظٌفة
 

INFLUENCE OF BIOFERTILIZER  EM1، NITROGEN FERTILIZATION 

AND REMOVING THE LEAF UNDER EAR ON GROWTH TRAITS، 
YIELD AND ITS COMPONENTS IN CORN (Zea mays L) 

Saleh M.Ibraheem College of Agric.and Forestry University of Mosul  

E-mail: slhibraheem@yahoo.com 

 

ABSTRACT 
A field experiment was conducted to investigate the influence of Biofertilizer  

EM1, Nitrogen fertilization and removing the leaf under ear on growth traits, grain 

yield and its components of corn (Zea mays L.), in two locations for the autumn 

season 2009. The first location was in Mosul City، while the second was in Salamya 

34 Km southern Mosul city. The split- split plot arrangement in Randomized 

Complete Block Design (R.C.B.D) with three replications was used. The 

experiment included four levels of Biofertilizer EM1 (0, 0.5, 1, 1.5 cc/Liter), two 

levels of Nitrogen fertilization (zero, 120Kg N/ha) and two treatments of removing 

and non removing of leaf under ear . Nitrogen fertilization levels, Biofertilizer EM1 

and removing leaf under ear were represented as Main plots, sub plots and sub sub 

plots respectively. The results indicated that nitrogen fertilization level 120kg N/ha 

was significantly superior as compared with non nitrogen fertilization in all growth 

traits: number of days to 75% flowering، stem length, leaf area, leaf area index، 
leaves and stem dry weight. Grain yield and its components: ear length, number of 

rows per ear, number of grains per rows، weight of 500 grains، grains yield and 
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harvest index. Grain quality: protein percentage and yield, oil percentage and yield 

in both locations. Increasing of Biofertilizer EM1 levels caused significant increase 

in all growth traits, grain yield and its components and grain quality in both 

locations. Removing  the leaf under ear was significantly superior compared with 

non removing in all growth traits, grain yield and its components and grain quality 

in both locations.                                                           
Keywords: Biofertilizer, Nitrogen fertilization, Leaf under ear, Corn.             

 
Received: 7/10/ 2011 Accepted: 9/4/2012 

 

 المصادر
الخصائص  )العلم( مع بعض األخٌرة(. العالقة بٌن التمثٌل الضوئً الصافً للورقة 2003، بدر )رجاب

( 1) جامعة دمشق للعلوم الزراعٌة مجلة .Hordeum vulgar Lالمورفوفٌزٌولوجٌة فً الشعٌر 
13- 34. 

                       من  ختلفةم تأثٌر مستوٌات ومواعٌد إضافة(. 2009)أنورالجبوري، صالح دمحم ابراهٌم وارول محسن 
     فً العلوم  األردنٌةالمجلة ، (.Zea mays Lء )السماد النتروجٌنً فً نمو صنفٌن من الذرة الصفرا

   .72 -57 (1الزراعٌة )
 ،( الذرة الصفراء إنتاجها وتحسٌنها. مطابع وزارة التعلٌم والبحث العلم1990ًمدحت مجٌد ) ،الساهوكً

 ص. 400 جامعة بؽداد.
، لزراعٌة. الطبعة الثانٌة(. تصمٌم وتحلٌل التجارب ا2000خاشع محمود و عبد العزٌز خلؾ هللا )، الراوي

 ص. 488 مدٌرٌة دار الكتب للطباعة و النشر. جامعة الموصل.
. استخدام الكائنات الحٌة الدقٌقة النافعة فً الزراعة (2007) معبد الحلٌلبنى نوح أمٌن و دمحم محمود  ،زكى

 .ص 47(.EM1)المخصب الحٌوي 
. وزارة التعلٌم العالً . الجزء األولالمحاصٌل جإنتافهم  .(1989حاتم جبار وكرٌمة دمحم وهٌب )، عطٌة

 ص. 528 جامعة بؽداد )كتاب مترجم(. ،والبحث العلمً
(. تاثٌر تجزئة مستوٌات مختلفة من السماد النتروجٌنً فً نمو 2004أرول محسن أنور ولً ) ،كوبرلو

 ة الموصل.جامع ،كلٌة الزراعة والؽابات ،رسالة ماجستٌر وحاصل صنفٌن من الذرة الصفراء.
(. محاصٌل الحبوب. وزارة 1987س )االٌ عبد عبد الحمٌد احمد و محفوظ عبد القادر دمحم و زكً ،الٌونس

 ص. 368 مدٌرٌة دار الكتب للطباعة و النشر. جامعة الموصل. ،التعلٌم العالً والبحث العلمً
Anonymous, (1980). Official Method of Analysis 13

th
 ed. Published by the 

Association of Official Analysis Chemistry. PP:1015. 

Anonymous, (2002). Guide For Personal Computer V-9.00 (TS-MO). Institute Inc.، 
Cary, NC, USA.PP:627. 

Anonymous, (2005). EM Application Manual For APNAN Countries. (Asia-Pacific 

Natural Agriculture Network). The Third Edition. PP:91. 

Anonymous, (2008). FAO Statistical Yearbook 2007-2008. First Edition. Rome 

.PP:305. 

Anonymous, (2009). EM For Field Crops (Annuals) EM America، Inc. Publishing 

F.C. 

Apente, R. K. (2002). Food Protein Analysis Quantitative Effects on Processing. 

Pub. Marcel Dekker, Inc. PP: 463. 

Birch, C. J., G. L. Hammer and K. G. Rickert (1998). Improved methods for 

predicting individual leaf area and leaf senescence in maize (Zea mays L.). 

Australian Journal of Agricultural Research. 49(2):249-262. 

Birch, C. J., G. L. Hammer and K. G. Rickert (1999). Dry matter accumulation  and 

distribution in five cultivars of maize (Zea mays L.). relationships and  



 .ISSN:2224-9796(Online)               Mesopotamia J. of Agric              دينـــرافــة الـــلة زراعــجـــم

 ISSN: 1815-316x (Print)                   Vol. (41) No. (2) 2013                 2013(2( العدد )41المجلد )

279 

 

procedures for use in crop modeling. Australian Journal of Agricultural 

Research. 50 (4):513-527. 

Cirilo, A.G., J. Dardanelli, M. Balzarini, Andrade, F.H. Cantarero, M. Luque, and 

S. Pedrol (2009). Morpho-physiological traits associated with maize crop 

adaptations to environments differing in nitrogen availability. Journal of 

Field Crop. Research.113(2): 116-124. 
Darren, L. Binder, D. H. Sander and D. T. Walters (2000). Maize response to time 

of nitrogen application as affected by level of deficiency. Agronomy Journal, 

92(6):1228-1236. 
Diaz, Z. M (2000). Effect of deep-tillage and nitrogen fertilization inter-actions on 

dryland corn (Zea mays L.) productivity. Soil & Tillage Research, 54 (1):11-

19. 

Duete, R.R., T. Muraoka, E.C. Silva, P.C.O. Trivelin and E.J Ambr-osano (2008). 

Nitrogen fertilization management and nitrogen (N-15) utilization by corn 

crop in red latosol. Journal The Resvita Brasileira de Ciencia de Solo, 

32(1):161-171. 

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and multiple F- test. Biometrics. (11):1-42. 

Heldt, H.W. (2005). Plant Biochemistry. Published by Academic Press. Third 

edition. PP:657 .  

Hopkins, W.G. (1999). Introduction To Plant Physiology. John Wiley and Sons Inc. 

Pandey, R.K., J.W. Maranville, and Y. Bako (2001). Nitrogen fertilizer soil 

response and use efficiency for three cereal crops in Niger. Journal 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 32(10):1465-1482.  

Peltomen, J. (1995). Grain yield and quality of wheat as affected by nitrogen 

fertilizer application timed according to apical development. Journal Acta 

Soil and Plant Science, 24:2-14. 

Postgate, J. R. (1982). The Fundamentals of Nitrogen Fixation. Cambridage 

University Press, Cambridage. United Kingdom. 

Taiz, L. and E. Zeiger (2002). Plant Physiology. Publisher: Sinauer Associates. 

Third Edition. PP:690. 


