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 الصفراءمن الذرة  تركيبيين صنفينل في صفات النمو تاثير حجم البذور ومسافات الزراعة
 دمحم عبدالوهاب النوري                            ريان فاضل احمد العبادي

 قسم المحاصيل الحقلية /جامعة الموصل /كلية الزراعة
E-mail: Dr_moh1954@yahoo.com 

 
 الخالصة

رصذذميم  وفذذ  ( صذذل والكلذذ المو)فذذ  مذذوقعين  4200-4202نفذذ ت رجربذذة حقليذذة فذذ  الموسذذم الزراعذذ 
(  الكبيذر  والصذرير )لمعرفذة رذيثير جحجذام البذ ور بثالثذة مكذررات ( R.C.B.Dالقطاعات العشذوايية الكاملذة )

فذذ  صذذفات النمذذو لصذذنفين رذذركيبيين مذذن الذذ ر    (سذذم 02 ،41 ،42 ،01)  بذذين النبارذذات ومسذذافات الزراعذذة
فذ  نسذبة النبارذات الناميذة مذن البذ ور الكبيذر  معنويذا    اظهذرت النرذايت رفذو  .(وسذار  021 بحذو )الصفراء 
 يذة وزيذاد ٪ نذورات جنثو12ض عذدد اييذام حرذه ظهذور اانخفو ل  واررفاع البادرات ف  الموقعينالبزوغ الحق

عذدد اررفذاع النبذات و صذفات فذ  معنويا 021 ورفو  الصنف بحو  ،الموصل فقط المساحة الورقية ف  موقع

فذذ  المذذوقعين فذذ  حذذين رفذذو  الصذذنف سذذار  فذذ  صذذفة الرزهيذذر الذذ كري  هذذاالمسذذاحة الورقيذذة ودليلوايورا  
د دليذل بينمذا ازدا بذين النبارذات بزياد  المسذافة معنويا المساحة الورقية للنبات ازدادتو ،واينثوي ف  الموقعين

ثر الرذداخل الثنذاي  والثالثذ  فذ  ولذم يذ  ،المساحة الورقية معنويا بانخفاض المسافة بين النبارذات فذ  المذوقعين
 .معظم الصفات المدروسة

 .Zea mays ،نمو ،كثافة نبارية ،حجم الب وركلمات دالة: 
 

   .40/1/2012 :وقبوله 41/0/2012 :راريخ رسم البح 

                                                  
 المقدمة

بالمرربة الثالثة بعد محصول  الحنطة والرز مذن حيذ  المسذاحات   .Zea mays Lال ر  الصفراء  رار 
المرعدد  حيذ   الرهاسرعمااله  ورعود جهمية المحصول ( Anonymous ،4223) المزروعة واإلنراج العالم 

 ،اسذرخدامه فذ  عاليذ  الحيوانذاتمذن خذالل  غيذر مباشذر  صذور ب بصور  مباشر  جو نساندخل ف  غ اء اإلي
مرذاز البذ ور عاليذة را   وانراجذه المحصذول راثير مهم فذ  نمذودمة ف  الزراعة الب ور المسرخ لجود  وقد يكون
 ورجذان  جحجامهذا فذ  العينذة المعذد  للزراعذة(  كبذر حجمهذا)جيد  مواصفات منها امرال ها بشكل الجود  بعد 
 ان ( Ahmad ،4221و  Khan)قد الحذظ و ،ضمن المجرمع النبار  نعك  عله رجان  نموالنباراتال ي قد ي

مقارنذة  اررفاعهذا ويزداد بالرزهير ال كري واالنثوي ربكر  كبير  الحجمية من ب ور النام نبارات ال ر  الصفراء
، جذذدوع ورخذذرون) ايضذذاعليذذه  حصذذلهذذ ا ما و  ،الحجذذم البذذ ور المروسذذطة والصذذرير بالنبارذذات الناميذذة مذذن 

رطذور  علهالحقا راثيرها انعك  بوقت مبكر بادرات قوية إنراج رفو  الهال ه ا ينالباحث ه الء عزاو ( 4223
، Marigaو Molatudi ) (  وIkramullah ،4220و  Chaudhry)امذذذا  ،ونموهذذذا الخضذذذري لنبارذذذاتا

 فذ  نسذبة البذزوغ الحقلذ  الصرير  وغير المدرجةريثيرا  معنويا  يحجام الب ور الكبير  و فلم يالحظوا ( 4224

فذ  رحديذد قابليذة المحصذول  ةمهمذال مذلالعوا احذدالنباريذة  لكثافذةرعد ا .النمو ف  ال ر  الصفراء بعض صفاتو
 ان رحديذذد المسذذافات  بذذين النبارذذات للوصذذول الذذه الكثافذذة المثلذذهو اتلنبارذذالمذذوارد المراحذذة لنموا علذذه اسذذررالل

ومواعيد الزراعة وخصوبة الرربذة فضذال  عذن الظذروف البيييذة الرذ  ها طبيعة النمو وامل منيعرمد عله عد  ع
والحذظ  ،( 4224 ،ورخذرون Abdul Rehman)و   ( 4220 ،ورخذرون Argentaيذزرع فيهذا المحصذول )

(Gozubenli  وKonuskan ،4202 ) و (Futuless 4202، ورخرون )  زيذاد  معنويذة فذ  اررفذاع النبذات
فلم يجدوا فرو  معنويذة فذ  اررفذاع النبذات بربذاين  ( 4202، ورخرون Carpici)د  الكثافة النبارية جما عند زيا

رذاخر  الذه ( 4224، ل يذ  ورخذرون) اشذارو ،( 4200، ورخذرون Ramezani) موارف  معهذ  الكثافات النبارية
حصذذذذل  بينمذذذذا ،( El-Gizawy ،4224)ظهذذذذور النذذذذورات اينثويذذذذة بزيذذذذاد  الكثافذذذذة النباريذذذذة وارفذذذذ  معذذذذه 

(Valadabadi  وFarahani ،4202 )  و(Kashiani 4200، ورخذذذرون )  علذذذه زيذذذاد  معنويذذذة فذذذ  دليذذذل

االخذ   بدقذة يجذب ( النباريذة)الكثافذات  الزراعذةمسذافات  رحديذدول ،المساحة الورقيذة عنذد زيذاد  الكثافذة النباريذة
 لذ  بسذبب ربذاين الرراكيذب الوراثيذة وربذاين بنظر االعربار اخرالف االصذناف عذن بعضذها فذ  طبيعذة النمذو و

علذذ  ) (  و4222، علذذ  ورخذذرون) (  و4222، كوبرلذذو هـماالحظذذ)وهذذ ا  لعوامذذل البيييذذة السذذايد ل اسذذرجابرها
 طقةـذـــمن لـذـماليمة لظذروف كــناف الــايص دراسةب ــيج ل ل  حليةـظروف المـرحت ال ( 4224، ورخرون

  اسبة بين النبارات الر  رحق  افضل كثافة نبارية رسررل الموارد المراحة من الماءالمسافات المنواخريار  بعناية
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البح  مسرل من رسالة ماجسرير للباح  الثان  

mailto:Dr_moh1954@yahoo.com
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رنادا  إلذه هذ ا المعطيذات واسذإنراجهذا. وبالرذال   يذنعك  علذه نموهذا ممذا اإلضاء  فضالعن والعناصر الر ايية
بعذد فذرز بذ ورهما إلذه حجمذين (  وسذار  021بحذو  )فين حذديثين نسذبيا  همذا نف ت ه ا الدراسة بزراعة صن

و لذ  لمعرفذة رذيثير جحجذام البذ ور والكثافذات  باسرخدام جربعة مسافات ضذمن الخذط الواحذد(  ر كبير  وصري)
   .مخرلفةها ف  صفات النمو الالنبارية وايصناف ورداخالر

 
 وطرائقه مواد البحث
ف  موقعين ايول ف  منطقة الرشذيدية والثذان   4202نف ت رجربة حقلية ف  الموسم الزراع  الخريف  

نارجذة مذن  معاملذة عامليذة 01 رضمنت كل رجربة كم شمال شر  مدينة الموصل 11ف  ناحية الكل  عله بعد 

ضذمن المذرز الواحذد هذ   اربعذة مسذافات بذين النبارذاتو ( كبيذر  وصذرير ) الروافيذ  بذين حجمذين مذن البذ ور
خدام باسذر فذرز البذ ور ورذم(  وسذار  021بحذو  ) باسرخدام صنف  ال ر  الصذفراءو ( سم 02 ،41 ،01،42)

اسذرخدم رصذميم  الداخلة فذ  الرجربذة واسرنادا  إله طبيعة العوامل ( لمم 4304و  3512غرابيل قياسية فرحارها )
 01/2/4202زرع موقذذذع الرشذذذيدية برذذذاريخ  .بثالثذذذة مكذذذررات ( .R.C.B.D)ية الكاملذذذة القطاعذذذات العشذذذواي
 إلذه CO(NH2) 2 (21٪N )وجضذيف السذماد النرروجينذ  علذه هييذة يوريذا  01/2/4202وموقذع الكلذ  فذ  

نيذة والثا جيام من الزراعة 02بعد  باتفعرين ايوله بعد اإلنكرم/هـ عله د042 جميع الوحدات الرجريبية بمعدل
 022بمعذدل (  P2O521٪)يوما  من اإلضافة ايوله وجضيف سماد سوبر فوسذفات الكالسذيوم الثالثذ   02بعد 

 جخذ ت عينذات مذن مواقذع مخرلفذة  .عة ايوله مذن السذماد النرروجينذ كرم/هـ لجميع الوحدات الرجريبية مع الدف
ة فذ  مخربذرات فحذل الرربذة فذ  مديريذة وحللذت صذفارها الفيزياييذة والكيمياييذ(  قبل الزراعذة)رربة كل حقلل

      كبيذر بذين صذفات رربذة المذوقعين وظهذر ان نسذجة رربذة موقذع الموصذل كانذتزراعة نينذو  ولذوحظ رقذارب 
ومن بيانات االنواء الجوية الر  رم الحصول عليها من محطة انذواء (  مزيجية طينية) موقع الكل و(  مزيجية)

ربذين رقذارب درجذات الحذرار  العظمذه والصذرر  فذ  المذوقعين بشذكل  ابات/ اربيلغالموصل ومحطة انواء 
الرطوبذة  مسذرويات كبير اال ان مسرويات الرطوبة النسبية ف  موقع الكل  خالل اشهر الزراعة قاربت ضذعف

درست صفات النمذو الخضذري فذ  مراحذل مخرلفذة مذن عمذر النبذات  .النسبية ف  موقع الموصل لالشهر  ارها
حذذددت عشذذواييا  مذذن المذذرزين الوسذذطين لكذذل وحذذد  رجريبيذذة ورضذذمنت هذذ ا الصذذفات نسذذبة نبارذذات  02علذذه 

واررفذاع  ةجنثويذ نذورات٪ نذورات  كريذة و12وعدد اييذام حرذه ظهذور  سم البزوغ الحقل  واررفاع البادرات/
 .حة الورقيةدليل المساو 4 سمالمساحة الورقية للنبات /وبعد اكرمال الرزهير وعدد ايورا /نبات  النبات/ سم

حسب رصميم القطاعذات العشذوايية الكاملذة SAS (0411 )حللت بيانات الصفات المدروسة  باسرخدام برنامت 
(R.C.B.D ) كمذذا اسذذذرخدم اخربذذار دنكذذذن المرعذذدد المذذذد  للمقارنذذة بذذذين مروسذذذطات  ،لكذذل موقذذذع علذذه حذذذدا

 .(4222 ،مالت كما جوردا )الراوي وعبدالعزيزالمعا

 
 ةالنتائج والمناقش

فذ  نسذبة البذزوغ علذه البذ ور الصذرير  الحجذم البذ ور الكبيذر  الحجذم معنويذا   ترفوقذ :نسبة البزوغ الحقلي  
علذه اررفذاع  انعكذ  امراليهذا بذالمواد الر اييذة ممذااله  يعز   ل قد و( 0الجدول )ف  موقع  الرجربة  الحقل 

ولذذم  ،زون البذذ ر  الرذذ اي  وعلذذه حيويرهذذاظهذذور البذذادرات يعرمذذد جوهريذذا علذذه مخذذ بدايذذة ان ا  نسذذبة إنبارهذذا
كمذا لذم  ،وسار  عن بعضهما معنويا  ف  نسبة البزوغ الحقل  ف  موقع  الدراسذة 021يخرلف الصنفان بحو  

 مذع ايصذناف لذوحظ اررفذاع وفذ  رذداخل حجذم البذ ر  ،موقع  الرجربة ف  ه ا الصفة ف الكثافة النبارية  ر ثر
بذالرغم مذن عذدم  الحجذم  النذاميين مذن البذ ور الكبيذر ( وسذار  021بحذو )ن الصذنفي فذ  نسبة البزوغ الحقل 

فذ  نسذبة  البذ ور الصذرير  علذهالبذ ور الكبيذر   افضذلية علذه ما يدل عن بقية الرداخالت ظهور فرو  معنوية
ولذذم يذذ ثر رذذداخل حجذذم البذذ ر  مذذع مسذذافات الزراعذذة  .البذذزوغ الحقلذذ  برذذض النظذذرعن الصذذنف المسذذرخدم

 .ف  نسبة البزوغ الحقل  ف  الموقعينمع مسافات الزراعة والرداخل الثالث  معنويا وايصناف 
ازداد اررفاع البادرات النامية من الب ور الكبير  معنويا مقارنة مع البادرات النامية من  (:رتفاع البادرات)سم

 (ف  مراحلها االوله)ناميةويعود  ل  اله اعرماد  البادرات ال( 4الب ور الصرير  ف  موقع  الرجربة جدول )
، Marigaو  Molatudi)عله خزين الب ر  من المواد الر ايية وكانت ه ا النرايت مشابهة لما حصل عليه ا

وقد لوحظ جن انخفاض  ،. ولم رخرلف االصناف عن بعضها معنويا ف  اررفاع البادرات لكال الموقعين(4224

 اله زياد  اطوال البادرات ف  الموقعين وكانت ه ا الزياد  اد ( زياد  الكثافة النبارية)مسافات الزراعة 
ف  الكثافات العالية   اإلضاء  إله انخفاض سم وقد يُعز   ل 01معنوية ف  موقع الكل  خاصة عند المسافة 

ومن المعلوم جن اسرطالة السا  ف  النجيليات   ات عالقة عكسية مع  Shading effectنريجة الرضليل 
 لم  (.4202ورخرون ) Futullesوارفقت ه ا النرايت مع ما روصل إليه  ( ،0432) ول  ل    كروقد اإلضاء  
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 .ف  نسبة البزوغ الحقل والرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : (0) جدولال
Table (1): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on field 

emergence percentage.    
   

 Mosul location         ( الموصلموقع )

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
34.01  34.22  34.44  34.01  34.22  

 

 

 سار  
Sara  

33.21 33.34  34.02  42.20  34.42  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
33.00  31.00  32.42 31.12  32.41  

 سار 
Sara  

33.21  32.44  33.12  31.22  32.04  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

33.41 34.01  34.11  34.13 

 

a 34.02  

 صرير 
Small  

33.12  31.12 33.41 31.30  b 32.04  

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
33.21 32.23 33.41 32.40 

 

33.01 

 سار 
Sara  

33.21 33.21 33.42 32.12 33.00 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

33.21 32.40 33.41 32.20 
 المروسط العام

General mean 
33.00 

                           
  

 
 Kalak location           ( )موقع الكل  

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
34.02  34.44  33.10  34.02  34.42  

 

 

 سار  
Sara  

34.02 33.34  34.02  42.22  34.02  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
33.21  32.44  32.40  32.12  32.31  

 سار 
Sara  

33.00  32.23  32.40  31.30  32.21 

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

34.02  34.21  33.41  34.13  

 

a 34.44 

 صرير 
Small  

33.12  32.12  32.40  31.12  b 32.11  

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
33.41 33.10 33.41 33.00 

 

33.12 

 سار 
Sara  

33.21 33.00 33.10 32.44 33.22 

  راعةمسافات الزمروسطات 
Plant spaces mean 

33.31 33.22 33.20 33.00 
 المروسط العام

Mean General 
33.22 

 ٪.0بعضها عند مسرو  احرمال  عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr. (1%).  
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 .(اررفاع البادرات )سم ف والرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : (4) جدولال
Table (2): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on 

seedling height (cm).      
 

 Mosul location         ( الموصلموقع )

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
23.12  22.32  21.42  22310  22.32 

 

 

 ر  سا
Sara  

22.22  22.10  22.40  22312  22.42 

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
21.00  22.00 44.44  22322 24.23 

 سار 
Sara  

24.20  04.40 22.42 03312  22.03 

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

22.32  24.12  20.02  22312  

 

a 22.10   

 صرير 
Small  

20340  22.00  24.02 04302  b 20.20  

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
21332  22.12  22.32  24342  

 

20.12 

 سار 
Sara  

22.32  24340  22.12  20312  24.00 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

21332 20.22  24.20 20340 
 المروسط العام

General mean 
24.43 

                           
 

    Kalak location            ( )موقع الكل                               

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
22.42 04.42 22.32  22320  22.43  

 

 

 سار  
Sara  

22.00  22340  22.12  22320  22.04  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
22330  22.42  22.40  22312 24.10  

 سار 
Sara  

24.40 04.12 04.42 04302  22.43  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

22.14  24321 24.11 22313  

 

a 22.02  

 صرير 
Small  

20310 04.42  24.24 04344  b 20.21   

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
21302 22.04  22.32  24322  

 

20.21 

 سار 
Sara  

22.13  24342  22.42  24321 24.02 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

21.14a 20304b 24.10 b 24341 b 
 عامالمروسط ال

General mean 
24.33 

 ٪.1 و ٪0 بعضها عند مسرو  احرمال عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr. (1% and 5%).  

 ع  الرجربة اال ان االرجاا العام يشير اله زياد ر ثرالرداخالت الثنايية والرداخل الثالث  ف  ه ا الصفة ف  موق
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العوامذل االخذر  المرداخلذة  برذض النظذر عذن اي بزيذاد  الكثافذة اررفاع البادرات بانخفذاض مسذافات الزراعذة
  .معها
       
 ٪12فذ  عذدد اييذام حرذه ظهذور والرذداخالت  ومسذافات الزراعذة وايصذناف حجذم البذ ر رذيثير : (0جدول)ال

 ة.نورات  كري
Table (3): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on no. of 

days to 50% tassels emergence.                      

 Mosul location         ( الموصلموقع )

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
10.00  14.22  12.11 10.12  10344  

 

 

 سار  
Sara  

12.22 12.22 24.00  23312 24.12  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
10.00  14.22  14.00  10300  10.21  

 سار 
Sara  

12.11 12.00 12.00 24300  12.01  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

10312  10322  12.22 12302  

 

12.20 

 صرير 
Small  

10.22  
 

10302  10.00  12300  12.41 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
14300  14.22  10.12  10312  

 

a 10.30  

  

 سار 
Sara  

12.00 12301 24330 24322  
b 24.30  

 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

10.00 10.23 12.11 12.41 
 المروسط العام

General mean 
12.30 

         Kalak location              ( )موقع الكل                                                    

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
11.12 11.00  12.00  10312 12.21 

 

 

 سار  
Sara  

10.22 14300 14.02  10300  14.21  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
11.22  11302  12.12  12300 12.32  

 سار 
Sara  

10.12 14.12  10322  10.22  10.23  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

12300 10.30 10.02 10.12 

 

10.21 

 صرير 
Small  

12304 12.22 10.30 10.12 10.41 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
11.00  11.00  12.12 12322 

 

a 12.24  

 

 سار 
Sara  

10.02 14312  14.12  10.1. 
b 14.44  

 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

12.00 10344 10314 10.13 
 المروسط العام

General mean 
10.31 

 ٪.0بعضها عند مسرو  احرمال  عن ه ال رخرلف معنوياايرقام الر  رحمل الحرف نفس      
The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr.(1%).  
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لذذم رذذوثر جحجذذام البذذ ور معنويذذا  فذذ  صذذفة عذذدد اييذذام حرذذه ٪ نددورات ذكريددة: 05عدددد اايددام حتدد    ددور 
و  Martinelli)وارفقذت هذ ا النريجذة مذع ماروصذل اليذه  (0نورات  كرية فذ  المذوقعين الجذدول ) ٪12ظهور

Carvalho ،0444)   وسار  معنويذا   فذ  المذوقعين ربمذا بسذبب طبيعذة الصذفات  021ورباين الصنفان بحو

ولذم يظهذر رذداخل حجذم  ،بينما لم ر ثرالكثافات النبارية ف  ه ا الصفة ف  المذوقعين ،الوراثية الخاصة بالصنف
كمذا لذم يذ ثر رذداخل حجذم البذ ر  مذع مسذافات  ،فروقات معنوية ف  ه ا الصفة ف  الموقعينالب ر  وايصناف 

 انخفذاض وجذود الزراعة واالصناف مع مسافات الزراعة والرداخل الثالث  معنويا ف  ه ا الصفة مع مالحظة
ر  علذه حذد ٪ نورات  كرية ف  الصنف سار  النام  من الب ور الكبير  والصذري12عدد االيام حره ظهور ف 

ارربذذاط هذذ ا الصذذفة بالرركيذذب الذذوراث  الخذذال  علذذه سذذواء ولجميذذع الكثافذذات فذذ  مذذوقع  الرجربذذة ممذذا يذذدل
 اكثر من اررباطها ببقية عوامل الدراسة. بالصنف

٪ نذذورات جنثويذذة معنويذذا  فذذ  12ض عذذدد اييذذام لظهذذور انخفذذ :٪ نددورات ثنثويددة05عدددد اايددام حتدد    ددور 
 021بحذو   واخرلذف الصذنفان( 2الجذدول ) ف  موقذع الموصذل فقذط ب ور الكبير  الحجمالنبارات النامية من ال

ا  انخفض عدد االيام فذ   الرباين الوراث  بين ايصنافبسبب  ربما عن بعضهما معنويا  ف  ه ا الصفة وسار 
    مذوقعينال هذ ا الصذفة فذ فذ   لم ر ثر مسذافات الزراعذةبينما   ،021الصنف سار  مقارنة مع الصنف بحو  

فروقذات معنويذة  كما لذم رالحذظ  ف  الموقعين ايصناف معنويا ف  ه ا الصفةجم الب ر  مع ح رداخل لم ي ثرو
 ،ينمذوقعالفذ   حجم الب ر  مع مسافات الزراعة واالصناف مع مسذافات الزراعذة فذ  هذ ا الصذفة  عند رداخل

جن  ايضذاف  الموقعين اال ان المالحظ ات جنثوية ٪ نور12ف  عدد اييام لظهور  الرداخل الثالث  لم ي ثر ك ل 

مذد  اقذل  ور الصرير  والكبير  عله حد سواء ولجميع مسذافات الزراعذة اسذررر سار  النام  من الب  الصنف
ممذا يذدل علذه رذاثير  ف  مذوقع  الرجربذة مع العوامل  ارها 021الصنف بحو  برداخل  للرزهير اينثوي قياسا  

    .حجم الب ور ومسافات الزراعةامل  عب مقارنة للصنف اكبر
 
 ٪12عدد اييام حره ظهور ف والرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : ( 2) جدولال

 .نورات جنثوية
Table (4): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on no. of 

days to 50% silking emergence.     

 Mosul location        ( الموصلموقع )  

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
12.00  14.22  14.22 13.00   14.02  

 

 

 سار  
Sara  

11.00 12.13  11312 12322  11.02  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
12.12  12.11  12.00 12.11  12.13 

 سار 
Sara  

12.12 12.00 13.22 14.00  13.23 

 ×حجم الب ر  
  سافات الم

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

13.00  11.30  12.00 11302  

 

b 12.02 

  

 صرير 
Small  

14.02  14.22  14.02  12322  
a 14.00 

 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
12.12 14330 14.12 14312  

 

a14.32  
 

 سار 
Sara  

12322 11.22  11.30  11312 
b11.10  

 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

13.21 12.44 13.41 13.23 
 المروسط العام

General mean 
13.41 

 



 .ISSN:2224-9796(Online)          Mesopotamia J. of Agricلة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)              Vol. (41) No. (4) 2013          2013(4( العدد )41المجلد )

412 

 

 Kalak location           ( )موقع الكل 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
12.12  10.22  12.00  10322  12.21  

 

 

 سار  
Sara  

14.22  14.22  14.22  12300  13.13  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
10.02 10.12  10.22  12300  10.24  

 سار 
Sara  

14.22  13.12 14.22  14.00 14.22  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

14.30 12.22 14.12 14.02 

 

14.12 

 صرير 
Small  

12.02 12.02 12.22 14.30 12.22 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
10322  10302  12.12  12.12  

 

a 12.44  
 

 سار 
Sara  

14322 13.30 14.22 13300 
b 13.24  

 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

12.22 12.24 14.30 14.12 
 المروسط العام

General mean 
14.31 

  ٪.0بعضها عند مسرو  احرمال  عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      
The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr. (1%).  

 
ومذذن  (1)الجذذدول    كذذال مذذوقع  الرجربذذةفذذ ررفذذاع النبذذاتفذذ  ا لذذم رذذ ثر جحجذذام البذذ ور (:ارتفدداع النبددات )سددم

حجذم البذ ور كشذد  اإلضذاء   يريثر بعوامل اخر  لها رذاثير اكبذر مذن رذاثير للنبات النهاي  ررفاعاالالمرجح جن 
علمذا ان اررفذاع النبذات النهذاي  قذد رذم قياسذه بعذد ظهذور النذورات  وكمية مياا الري وخصوبة الرربة والصنف

 و Chaudhry) هوارفقذذذذت هذذذذ ا النرذذذذايت مذذذذع ماالحظذذذذ .ريبذذذذا عذذذذن االسذذذذرطالةال كريذذذذة وروقذذذذف النبارذذذذات رق
Ikramullah ،4220)، علذذه  021إ  رفذذو  الصذذنف بحذذو   عذذن بعضذذها معنويذذا  اخرلفذذت  جمذذا ايصذذناف فقذذد

ولم ر ثر الكثافذات النباريذة  ،فالصن نمو بسبب طبيعة ربما اررفاع النبات ف  موقع  الرجربة الصنف سار  ف 
سذذم بذين النبارذذات فذ  هذذ ا  42المسذافة  لذذ  فقذد رفوقذذتجمذا فذذ  موقذع الك ،فذ  الموصذذلهذ ا الصذذفة فذذ  معنويذا 

ت لذم رُسذجل فروقذاو ،فذ  هذ ا الصذفة فذ  المذوقعينالرذداخل بذين حجذم البذ ر  وايصذناف لم ي ثر  كما ،الصفة
الكلذ  جما فذ  موقذع  ،الموصلمعنوية ف  اررفاع النبات عند رداخل حجم الب ر  مع مسافات الزراعة ف  موقع 

ل بذين ايصذناف ومسذافات الزراعذة والرذداخل الثالثذ  فذ  الرذداخ ولذم يذ ثر ،فكانت الفروقات م كذد  احصذاييا
النذام   021الحظ جن الصذنف بحذو  نظر  عامة عله نرايت الموقعين نومن  .الموقعين معنويا ف  ه ا الصفة

العوامذل  إلذه يرجذع  لذ  ،ررفذاع النبذاتعلذه معذدل الج ير  والصرير  ولجميذع الكثافذات اعطذهمن الب ور الكب
        .الصنف له ا نموالطبيعة و الوراثية

لم يخرلف عذدد ايورا  بذين النبارذات الناميذة مذن البذ ور الكبيذر  او الصذرير  معنويذا  فذ    :عدد ااوراق/نبات
اد عذذدد ايورا  معنويذذا  فذذ  جمذذا ايصذذناف فقذذد رباينذذت فذذ  هذذ ا الصذذفة فقذذد ازد ( 1مذذوقع  الرجربذذة الجذذدول )

عله الصذنف سذار  فذ  مذوقع  الدراسذة ويُعذز   لذ  إلذه طبيعذة نمذو هذ ا الصذنف الذ ي 021الصنف بحو  
جورا  النبذات فذ  مذوقع  الرجربذة ولذم رذ ثر الكثافذة النباريذة فذ  عذدد  ( ،1جذدولالرميز بزياد  اررفاع النبات )

فروقات معنوية ف  ه ا الصفة وعموما  فقذد سذجل زيذاد  فذ   كما لم يظهر الرداخل بين حجم الب ر  وايصناف
النذذام  مذذن البذذ ور الكبيذذر  والصذذرير  علذذه الصذذنف سذذار  النذذام  مذذن كذذال 021عذذدد اورا  الصذذنف بحذذو  

حجم  الب ور، ولم ي ثر الرداخل بين حجم الب ر  ومسافات الزراعذة واالصذناف ومسذافات الزراعذة والرذداخل 
 د جورا  النبات ف  الموقعين. الثالث  معنويا  ف  عد

رفوقت المساحة الورقية للنبارات النامية من الب ور الكبير  معنويذا فذ  موقذع  ( :2سم)المساحة الورقية للنبات 
ف  ه ا الصفة علذه الصذنف سذار  فذ  المذوقعين ربمذا  021ورفو  الصنف بحو   ( 2الموصل فقط الجدول)

 وسذجلت ورباينت المساحة الورقية معنويا بربذاين مسذافات الزراعذة ،بسبب زياد  عدد ايورا  ف  ه ا الصنف
جن زيذاد  مسذاحة جورا  النبذات فذ  الكثافذات  ،ف  المذوقعين ( سم 41و 02اكبر مساحة ورقية عند المسافات )

لذم يذ ثر  ال ي انعك  عله زيذاد  حجذم المسذطح الذورق . مصادر النمو علهالرناف   يعز  اله قلةالمنخفضة 
النذام  مذن  021ف  ه ا الصفة اال ان المالحظ هذو رفذو  الصذنف بحذو   ل بين حجم الب ر  واالصنافلرداخا

كمذا لذم يذ ثر  ،بالدرجذة ايولذه نمذو الصذنف الب ور الكبير  جو الصرير  ف  الموقعين ويرجذع  لذ  إلذه طبيعذة
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ثالث  فذ  هذ ا الصذفة فذ  رداخل حجم الب ر  مع مسافات الزراعة واالصناف مع مسافات الزراعة والرداخل ال
 بزيذذاد  الكثافذذة النباريذذة الورقيذذة للصذذنفين مذذن كذذال حجمذذ  البذذ ورالمسذذاحة  رقلذذلالمذذوقعين لكذذن المالحذذظ هذذو 

 ويعز  ه ا بالدرجة االوله اله زياد  المنافسة عله مصادر النمو ف  الكثافات العالية.
     
 .(اررفاع النبات )سم ف والرداخالت  نافومسافات الزراعة وايص حجم الب ر ريثير : ( 1) جدولال 

Table (5): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on plant 

height (cm)                   

 Mosul location        ( الموصلموقع )

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
041312 422321 422312  042322 420313  

 

 

 سار  
Sara  

032342 034342 031320  034342 033344  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
422322 424320 043300 044340 422302  

 سار 
Sara  

042312 043312 033320 034320 040340  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

044340 042303 041334 040314 

 

042342 

 صرير 
Small  

041313 422322 040320 042330 041302 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
043312 420321  424331 043331  

 

a 422342  
 

 سار 
Sara  

034304  042342  032303  034312  b 042302  

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

040341 043334 041304 042303 
 المروسط العام

General mean 
041314 

 
 Kalak location           ( )موقع الكل 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
043340 402341 044320 421302 420301 

 

 

 سار  
Sara  

032322 040342 041322 042300 040342 

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
423342 404321 042312 044320 424344 

 سار 
Sara  

041320 042340 032300 032312 040322 

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

044311cd 422320abc 043302a-d 042321a-d 

 

042300 

 صرير 
Small  

424331ab 420312a 033330d 040310bcd 042304 

 ×ايصناف 
 سافاتالم

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
420312 400310 041300 424321  

 

a 420302 

 

 سار 
Sara  

040342 044324 040332 033340 
b 040300 

 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

042321ab 424300a 040321b 041313ab 
 المروسط العام

General mean 
042341 

 ٪.1 و ٪0 بعضها عند مسرو  احرمال عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr.(1% and 5%).  
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 .عدد ايورا / نبات ف والرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : (1) جدولال
Table (6): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on no. of 

leaves/plant.      

 
 Mosul location        ( الموصلموقع )

 

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
01341  01322  01341  01303  01342  

 

 

 سار  
Sara  

02330 01312  01302  01322 01341  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
01342  01342  01320  01342  01302  

 سار 
Sara  

01342 01302  01322  01301  01302  

 ×حجم الب ر  
 المسافات  

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

01311 01322 01310 01330 

 

01324 

 صرير 
Small  

01320 01321 01321 01311 01322 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
01340  01302  01322  01322 

 

a01301  

 سار 
Sara  

01321 01321 01343  01302  b01342 

 مسافات الزراعة مروسطات 
Plant spaces mean 

01312 01333 01312 01314 
 المروسط العام

General mean 
01320 

 
 Kalak location           ( )موقع الكل 

 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
01302  01302 01322  01312  01301  

 

 

 سار  
Sara  

02330  02322  02332  01322  02323  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
01302  01312  01340  01342 01300  

 سار 
Sara  

02312  02320  02312  02302  02320  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

01302 02334 01302 01341 

 

01322 

 صرير 
Small  

02340 01324 02342 02313 02333 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
01300  01304  01304  01301  

 

a01301  

 سار 
Sara  

02322  02321  02313 02313  b02312  

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

01320 02344 01322 02342 
 المروسط العام

General mean 
02343 

 ٪.0بعضها عند مسرو  احرمال  عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr.(1%).  
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 .(4للنبات )سم ف  المساحة الورقيةوالرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : (2) جدولال
Table (7): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on leaf 

area (cm
2
) /plant.      

 

 Mosul location          ( الموصلموقع )                              

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
204231 211230 214231 231030  212434  

 

 

 سار  
Sara  

101232 122430 131134 220034 121431  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
201032 221432 213131 211033 221032  

 سار 
Sara  

121231  100332 121230 124033 120231  

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

132131 201233  242234  222231  

 

a203030  

 صرير 
Small  

110130  133132  224234  244433  b140230  

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
242133  212130 212131  2212..  

 

a210133  

 سار 
Sara  

140230  110034 111131 140433 b113031 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

122132 b 224230 ab 200130 a 200130 a 
 المروسط العام

General mean 
221434 

                           

 
 Kalak location           ( )موقع الكل 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
142132 110234 114332 141432  110032  

 

 

 سار  
Sara  

103232 134134 102430 144234 131031  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
132434 101234  110430 130130 103431  

 سار 
Sara  

121231  121430 143332 122134 122432  

 ×حجم الب ر  
  فات المسا

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

120134 140331  101334 110032 

 

140031 

 صرير 
Small  

121134  121030 141232  120031  122431 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
121434  123231 112232  134432 

 

a112032  

 سار 
Sara  

100231  123434  122331  102231 b 123032 

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

114234c 100234b 102431ab 110031a 
 المروسط العام

General mean 
102031 

 ٪.1 و ٪0 بعضها عند مسرو  احرمال عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا     

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr.(1%and 5%).  
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 .ف  دليل المساحة الورقيةوالرداخالت  ومسافات الزراعة وايصناف حجم الب ر ريثير : (3) جدولال
Table (8): Effect of seed size, plant spaces, varieties and their interaction on leaf 

area index.      
 Mosul location            ( الموصلموقع )                            

 

  حجم الب ر 
Seed size 

 ايصناف 
Varieties 

ب ر   ال حجم  spaces (cm)    plant ( مسافات الزراعة )سم
 صنافاي ×

Seed size 

x   

Varieties 

مروسطات 
 حجم الب ر 
Seed size 

means 

مروسطات 
 يصنافا

varieties 

means 
15 20 25 30 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
1312  1322  2322  0324  2324  

 

 

 سار  
Sara  

1311  2312  0311  0300  2342  

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
1302 2342  2321  0322  2322  

 سار 
Sara  

1304  2340  0321  0324  2324  

 ×لب ر  حجم ا
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

1300  2322  0331  0300  

 

2310 

 صرير 
Small  

1333  2314  0321  0340  2301 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
1322 1322  2321  0321  

 

a2322 

 سار 
Sara  

1314  2301  0311  0322  b2300  

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

1322 a 2313 b 0330 c 0341d 
 المروسط العام

General mean 
2322 

                            

 

 
 Kalak location           ( )موقع الكل 

 

 كبير  
Large 

 021بحو  

Bohouth  
1311  2320 0312  0302  2301  

 

 

 ر  سا
Sara  

2310  0333  0341  4332  
0312  

 

  صرير 
Small 

  021بحو  

Bohouth  
1340  2340  0322  0320  

0344  

 

 سار 
Sara  

2324  0330  0304  4314  
0311  

 

 ×حجم الب ر  
  المسافات 

Seed size x 

Plant spaces 

 كبير 
Large  

1323  2301  0322  4341  

 

0334 

 صرير 
Small  

2331  2320  0300  4331  0322 

 ×ايصناف 
 المسافات

Varieties x 

Plant spaces 

  021بحو  

Bohouth  
1304 a 2304 b 0312 d 0321 e 

 

a2322  

 سار 
Sara  

2311 b 0331 c 0340 de 4322 f b0314  

  مسافات الزراعةمروسطات 
Plant spaces mean 

2342 a 2324 b 0302 c 4342 d 
 المروسط العام

General mean 
0330 

 ٪.1 و ٪0 بعضها عند مسرو  احرمال عن ايرقام الر  رحمل الحرف نفسه ال رخرلف معنويا      

The means followed by the same letter do not significantly differ at Pr. (1%and 5%).  
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عدم وجود رذيثير معنذوي يحجذام البذ ور فذ  دليذل  (3جدول )ربين النرايت الوارد  ف  ال :ل المساحة الورقيةدل

المسذذاحة الورقيذذة فذذ  المذذوقعين. جمذذا ايصذذناف فقذذد اخرلفذذت معنويذذا  عذذن بعضذذها فذذ  هذذ ا الصذذفة فذذ  مذذوقع  
لذوحظ وجذود زيذاد  طرديذة معنويذة فذ  معنويا عله الصنف سذار  و 021حي  رفو  الصنف بحو    الرجربة

زيذاد  عذدد النبارذات فذ  وحذد   فذ  المذوقعين يعذود  لذ  الذه فاض مسافات الزراعذةدليل المساحة الورقية بانخ
المساحة ثم زياد  المساحة الورقية الكلية لوحد  المساحة من ايرض رغم نقذل المسذاحة الورقيذة للنبذات عنذد 

ايصذذناف ولذذم يذذ ثر الرذذداخل بذذين حجذذم البذذ ر  و (،2( الحذذظ الجذذدول )هذذ ا المسذذافات )بسذذبب المنافسذذة العاليذذة

واثر الرذداخل بذين ايصذناف ومسذافات الزراعذة  ،حجم الب ر  ومسافات الزراعة ف  ه ا الصفة ف  الموقعينو
سذار  عنذد المسذافة و 021ين بحذو  معنويا  ف  دليل المساحة الورقية ف  موقع الكل  فقط حيذ  جعطذه الصذنف

ا الرذذداخل فذذ  موقذذع الموصذذل مشذذابه االان وكذذان الرذذاثير العذذام لهذذ  سذم جعلذذه معذذدل لذذدليل المسذذاحة الورقيذذة01

وكذان االرجذاا العذام  ولم يالحظ وجود راثير معنذوي للرذداخل الثالثذ  فذ  هذ ا الصذفة الفروقات لم ركن معنوية.
  هذذو زيذذاد  دليذذل المسذذاحة الورقيذذة بانخفذذاض مسذذافات الزراعذذة برذذض النظذذر عذذن االصذذناف واحجذذام البذذ ور.

حجذذام البذذ ور اقرصذذر رقريبذذا علذذه مراحذذل النمذذو االولذذه )خاصذذة مرحلرذذ  ارضذذح مذذن هذذ ا الدراسذذة ان رذذاثير ا
البزوغ الحقل  والبادرات( حي  رفوقت الب ور الكبيذر  الحجذم علذه البذ ور الصذرير  الحجذم فذ  نسذبة البذزوغ 
زنذة الحقل  وف  اررفاع النبارات ف  ه ا المرحلة  والر  رعرمد بالدرجة االوله علذه كميذة المذواد الر اييذة المخ

ف  الب ور ولعدم اكرمال ج ور البادرات ف  بداية نموها  وبرقدم النمو واكرمال مرحلذة النمذو الخضذري وبدايذة 
ظهور النورات انحسر راثير االحجام رقريبا حي  لم يسجل راثير معنوي لحجم الب ور عله الصفات المدروسذة 

رذذاثير الكثافذذات النباريذذة ورذذاثير االصذذناف  فذذ  هذذ ا المرحلذذة والمراحذذل الالحقذذة مذذن عمذذر النبذذات  بينمذذا ظهذذر
% نذورات انثويذة فذ  12المسرخدمة واضحا، مع  ل  فقد لوحظ انخفاض معنوي ف  عذدد االيذام حرذه ظهذور 

النبارات النامية من ب ور كبير  الحجم لكذن  لذ  لذم يسذجل اال فذ  موقذع واحذد فقذط، كذ ل  فقذد لذوحظ مذن هذ ا 
نسة االحجذام سذواء كبيذر  كانذت ام صذرير  فذ  رحقيذ  شذروع مرقذارب فذ  الدراسة اهمية اسرخدام ب ور مرجا

بحيذ  لذم ء  وقت االنبات كان له ايثر الكبير ف  روازن نمذو النبارذات واسذررالل عناصذر النمذو  بشذكل مركذاف 
يذع يالحظ اي رفاوت ف  حجم النبارات  داخل الوحد  الرجريبية والر  رمثل معاملذة معينذة وبالرذال  اسذررالل جم

عناصر النمذو سذواء فذو  سذطح الرربذة )االضذاء ( او رحذت سذطح الرربذة مذن )مذاء وعناصذر غ اييذة( بشذكل 
 مروازن رماما.

 
EFFECT OF SEED SIZE AND PLANT SPACING ON GROWTH OF TWO 

CORN SYNTHETIC VARIETIES 
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Dr_moh1954@yahoo.commail: -E 

  
ABSTRACT 

Field experiment was carried out during the growing season (2010 – 2011) at 

two locations (Mosul and Kalak) using (R.C.B.D) Design to determine the effect of 

seed size (large and small) and four planting spaces (15.20, 25.30 cm.) on two 

synthetic Zea mays varieties (Buhouth 106 and Sara). The results illustrated that 

large seeds were significantly superior in field emergence percentage and seedling 

height at two locations. No.of days to 50% Silking emergence was decreased and 

leaf area (LA) increased in plants grown from large seed at Mosul location 

only.Buhouth-106 was significantly superior in plant height, leaves number/plant, 

leaf area (LA) and leaf area index at two locations, while Sara variety was superior 

in 50% male and female flowering at two locations. (LA) increased at high plant 

spaces while (LAI) increased at low plant spaces at two locations.The second order 

interaction did not affect most growth characters.  

Key words: Seed Size, Plant Density, Growth, Zea mays.  
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 لمصادرا
ريثير حجم الب ر  ومواعيد  .(4223خضير عبا  وجالل حميد حمز  وفاضل يون  بكراش ) ،جدوع

 Sorghum)ف  نسب اإلنبات والبزوغ ومعايير النمو وحاصل الحبوب لل ر  البيضاء الزراعة 

bicolor L. Moench)، 4- (0) 00اعة العراقية.مجلة الزر صل.والحا  بعض الصفات المظهرية: 
0-02. 
 دار الكرذب –رصذميم ورحليذل الرجذارب الزراعيذة  .(4222خاشذع محمذود وعبذد العزيذز دمحم خلذف   ) ،الراوي

   .233عدد الصفحات جامعة الموصل. –للطباعة والنشر 
ريثير رجزية السماد البوراس  ف  الصذفات  .(4224مكية كاظم وكريمة دمحم وهب وهناء خضير الحيدري ) ،عل 

 .002-040 ( :0) 0مجلة دياله للعلوم الزراعية.  الحقلية والفسلجية لل ر  الصفراء.
اسذرجابة رراكيذب وراثيذة مذذن  .(4222اصذر وجحمذد حسذن عبذد الكذريم )هيذثم عبذد السذالم وعلذ  فرهذود ن ،علذ 

لمسذرويات مخرلفذة مذن السذماد النرروجينذ . المذ رمر الزراعذ  ايول  .Zea mays Lالذ ر  الصذفراء 
 كلية الزراعة. جامعة البصر . .(4222)رشرين الثان   42-41لكية الزراعة للفرر  من 

رذذيثير رجزيذذة مسذذرويات مخرلفذذة مذذن السذذماد النرروجينذذ  فذذ  نمذذو  .(4222جرول محسذذن جنذذور ولذذ  ) ،كوبرلذذو

 وحاصل صنفين من ال ر  الصفراء. رسالة ماجسرير. كلية الزراعة والرابات. جامعة الموصل.
رذيثير الكثافذة النباريذة وبعذض طذر   .(4224هاشم ربيع وحميد كاظم عبد ايمير وعبد   فاضل سذرهيد ) ،ل ي 

الفذرات للعلذوم مجلذة  ..Zea mays Lعض صفات نمو وحاصذل الذ ر  الصذفراء مكافحة ايدغال ف  ب
 .032-014 ( :0) 0الزراعية. 

المقدمذذة فذذ  فسذذيولوجية المحاصذذيل  .(0432صذذدر الذذدين بهذذاء الذذدين ومهذذدي عبذذد اللطيذذف الرميمذذ  ) ،ولذذ  

جامعذذذة  –كليذذذة الزراعذذذة. مديريذذذة دار الكرذذذب للطباعذذذة والنشذذذر  -الحقليذذذة. جامعذذذة صذذذالد الذذذدين
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