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 للكثافة النباتية Sorghum bicolor L. Moench))استجابة صنفين من الذرة البيضاء 

      نهاد محمد عبود                            ياسين عبد احمد
                                                   المحاصيل الحقلية   قسم-الزراعةكلية  – األنبارجامعة 

 الخالصة 

خالل الموسمين غريب،  أبو –الموقع البديل  األنبارجامعة  –كلية الزراعة حقول حقلية فينفذت تجربة 
في بعض صفات  وتأثيرها السطور والجور( )بينتوزيع نباتي  تحديد انسب. بهدف 2142الربيعي والخريفي عام 

المنشقة وفق –استخدم ترتيب األلواح المنشقة  ،النمو والحاصل لصنفين من الذرة البيضاء )بحوث سبعين ورابح(
 يأتي: تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات وتلخصت اهم النتائج بما 

والحاصال الباايلوجي التاي  أغلب الصفات المدروسة باستثناء صفة ارتفاع النبااتتفوق الصنف رابح في 
سم للموسمين الربيعاي والخريفاي بالتتاابع،  2.132و 21.322تفوق فيها الصنف بحوث سبعين مسجال ارتفاع بلغ 

 بالمساااافة الضاااايقة. تفوقاااات النباتاااات المزروعااااة الخريفااااي فقااا  للموسااام 4-طاااان   83.2.وحاصااال بااااايلوجي بلاااغ 
 والحاصااال الباااايلوجي الورقياااة ودليااال المسااااحةع النباااات فاااي ارتفااااباااين الساااطور  سااام( 21)الجاااور باااين  (سااام41)
بااين السااطور  (ساام 81)بااين الجااور و ساام( 21)مقارنااة بالنباتااات المزروعااة بالمسااافات الواسااعة  حاصاال الحبااوبو 

فاي  سام 4823.2سام اعلاا ارتفااع بلاغ  41أعطات المساافة  صفتي المساحة الورقية وقطر الساق التي تفوقت في
لكاال الموسامين  ،2سام 12.1و 211.بلغات بحادود مساحة ورقية  أعلاسم  21المسافة  وأعطتالموسم الربيعي، 

لصافة  معناو   سام باين الجاور اعلاا متوسا 41تات الصنف بحاوث سابعين المزروعاة بالمساافة انب حققت بالتتابع.
 الموسم الخريفي فق . في 4-طن هااا  10.87بلغ  حاصل الحبوب

Response of Two Varieties of Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) 

to Plant Density 

Yaseen Abd Ahmed                                    Nihad Mohamed Abood 

Univ. of Anbar-College of Agric.- Dept. of Field Crops 

Abstract  

Afield trial was carried out at the Experimented farm College of Agriculture، 
university of Anbar Abu – Ghraib، during spring and fall seasons 2015.The objective 

was to know the effect of plant distribution (distances between rows and plant) in 

some traits growth، yield and yield components for two cultivars' of Sorghum (Abu-

ALSabeen and Rabeh)، using split- split plot by Randomized complete Block Design 

with three replicates. 

                                                           
  األول البحث مستل من رسالة طالب الماجستير للباحث 
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Rabeh cultivar had superiority in all studied traits except plant height and 

biological yield in which Abu -Alsbeen cv. was superior recording 203.65 and 280.9 

cm for plant height in both spring and autumn seasons، respectively and biological 

yield reached 37.85 ton h -1 in autumn season only. While the cultivar had superiority 

in weight yield and biological yield. The plant density in all of studied traits.  

The narrow spaces of (10 cm) among row and (50 cm) among line had 

superiority in each of plant height، leaf area index ،biological yield and grains yield in 

compared with large distance (20 cm )among hills and (70cm) among line which had 

superiority in each of leaf area and stem diameter، Distance 10 cm gave significant in 

height of plant abut 179.89cm، in spring season. Nevertheless، distance 20 cm had 

largest leaf area of 3544 and 4234 cm2 in each season, respectively.  The interaction 

between cultivars and spaces effected significantly، for Abu- ALsbeen with (10cm) 

agricultural spaces indicated the highest average for grain yield with 10.87 ton ha-1, 

only in autumn season. 

 المقدمــة

، المرتبة الخامسة من حيث األهمية Sorghum bicolor (L.) Moenchالذرة البيضاء  تحتل
تشكل غذاًء رئيسًا في المناطق الجافة وشبه الجافة و الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعير،  الحبوبي بعدواإلنتاج 
مادة ك ا. تدخل حبوبهB (22)مصدر غني بفيتامين  احبوبهتكون  أسياوبعض دول  أفريقياوال سيما  في العالم

مع  %12المركزة لتغذية الحيوانات والسيما الدواجن الرتفاع نسبة البروتين فيها إذ تصل إلا لعالئق أساسية في ا
 ، وتعد الذرة البيضاء من المحاصيل المتحملة للملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعةصبغة الكاروتين إضافة
هذا المحصول  إنتاجيةالمشاكل العديدة التي تواجه بسبب  محدودة في العراق محصولهذا ال إنتاج( ان 22نسبيًا)

فضاًل عن اهتمام الفالحين بمحصول الذرة الصفراء وعدم معرفتهم باألصناف الجيدة والمدخلة من خارج القطر 
بلغت إنتاجية العراق  قليلة في وحدة المساحة، وقد إنتاجيتهالذ  تكون  التركيب الوراثي المنتشرواعتمادهم علا 

 4-طن   4328فبلغ  2142عام  العالمي. إما اإلنتاج (22) 1 -طن ها  0.333  2001من هذا المحصول عام
وذلك عن طريق استخدام  في وحدة المساحة إنتاجيتهزيادة المحصول من اجل  بتطويريجب االهتمام  ( لذا2.)

دخال أصناف جديدة إلا القطر تتم مقارنتها مع  الموجودة ومن ثم انتخاب  األصنافالطرق العلمية الحديثة وا 
 .اجية هذا المحصول وتحسين نوعيتهلغرض زيادة إنت األصناف أفضل

الذرة البيضاء اختلفت في صفات النمو كارتفاع  أصناف( ان 2و 2و .عدد من الباحثين، ) أشار 
قطر الساق قد اختلف  ( ان42)النبات والمساحة الورقية ودليلها وحاصل المادة الجافة وحاصل الحبوب. كما وجد

( الا اختالف 2و 8و 42الكثير من الباحثين ) أكدبخصوص الكثافة النباتية فقد  أماالمزروعة  األصنافبين 
النمو كارتفاع النبات والمساحة الورقية ودليلها والحاصل البايلوجي وكذلك اختالف الحاصل  استجابتها لصفات



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

811 
 

ان زيادة الكثافات النباتية سبب انخفاض معنو  في متوس  قطر  (21و 28)والحظ تحت تأثير الكثافة النباتية 
توزيع نباتي في الحقل باالعتماد علا توزيع النباتات بين  أفضلمعرفة كان الهدف من الدراسة  الساق للنباتات.

مقارنة وكذلك  .نوعية وأفضل حاصل أفضل الدراسة محققاً  لعوامل تداخل أفضل الذ  يعطي والسطور الجور
تحديد ألجل  األصنافوتحديد مسافات الزراعة لهذه  إدائهاالمدخلة حديثا باألصناف المحلية لمعرفة  األصناف
جراء ة للزراعةطريق أفضل  لها. األخرى العمليات الزراعية  وا 

 المواد وطرائق العمل

تموز من  23نيسان والخريفية زرعت بتاريخ  3نفذت تجربة حقلية بعروتين، الربيعية تم زراعتها في 
من الذرة  وحاصل صنفينفي نمو  يتوزيع النباتال أثرغريب، لدراسة  وأب –في حقول كلية الزراعة  2015عام 

( وفق تصميم القطاعات Spilt-Split plots) المنشقة –المنشقة بترتيب القطع  البيضاء. طبقت التجربة
 Main) يةالرئيس القطع وبحوث سبعين رابح احتل الصنفين( وبثالثة مكررات، R.C.B.D)العشوائية الكاملة 

plot الثانوية  القطع سم 81و 60و 21 الخطوط( والمسافات بين(Sub-plot)  في حين احتلت المسافات بين
نباتية  تتسعة توزيعا. تم الحصول علا (Sub-sub –plotتحت الثانوية ) القطع سم 20و 42و 41الجور 
 .....و 444441و 422221و 411111و 1....4و 211111والتي حققت الكثافات النباتية مختلفة 

 ر.المسافة بين السطور والجو عن طريق تداخل  4-نبات   84121و 222.1و 412.21و

سم لمعرفة بعض الخواص الكيمائية 30أخذت عينات عشوائية من ارض التجربة وعلا عمق  
حرثت ارض التجربة  (.4جدول)غريب  أبي –والفيزيائية وتم تحليلها في مختبرات الهيئة العامة للبحوث الزراعية 

حراثتين متعامدتين ثم نعمت باألمشاط القرصية وتم تسويتها وجرى تقسيمها وفق التصميم المذكور أعاله وأصبح 
 Nكغم  21..استخدم السماد النتروجيني بمعدل 2م 3x3 وحدة تجريبية. بأبعاد 54مجموع الوحدات التجريبية 

ولا عند الزراعة والثانية عند وصول النبات الا ارتفاع ( أضيفت بثالث دفعات األN%12) بشكل يوريا 4- 
 5O2P) سماد السوبر فوسفات الثالثي إضافةتم  (، كما1)طرد الرؤوس  %82سم، والثالثة عند مرحلة 30
بذرات في كل  أربع. زرعت البذور يدويا بمعدل (41)كغم للهكتار دفعة واحدة قبل الزراعة  200( بمعدل 46%

كلما  األدغالمن اإلنبات. رويت ارض التجربة وتم تعشيبها من  يوماً  42جوره ثم خفت إلا نبات واحد بعد 
مادة  % 41)دعت الحاجة إلا ذلك، وتمت مكافحة حشرة حفار ساق الذرة تلقيما بمبيد الديازينون المحبب 

يومًا من الدفعة األولا  15يوم من البزوغ والثانية بعد  20وعلا دفعتين األولا بعد  -1 كغم ها 2 بمعدل فعالة(
(41 .) 

تم  والتي( 2)سم المساحة الورقيةو  (مقطر الساق)مو  )سم( ارتفاع النباتب تم دراسة صفات النمو المتمثلة
  حسب المعادلة التالية: هاقياس

 x   0.75أقصا عرض الورقة  xطول الورقة  المساحة الورقية = 
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نباتات من  ةتم حصاد خمس، إذ ( 4-الحاصل البيولوجي )طن  و  المساحة الورقية دليل كما قدر
لحين ثبوت وزنها وتم  الخطوط الوسطية مع الرؤوس لكل وحدة تجريبية في مرحلة النضج التام وتم تجفيفها

 األتيةوفق المعادلة  4-طن    أساستحويل الوزن علا 

 عدد النباتات في وحدة المساحة. Xالحاصل البايلوجي = وزن النبات الجاف   

حساب حاصل الحبوب عن طريق حصاد نباتات الخطين  من (4-ها )طنحاصل الحبوب  ًحسب
الذكر ثم وزن  آنفةلها حبوب النباتات العشرة  أضيفالوسطين وجرى تفري  حبوبها وتنقيتها من الشوائب كما 

لكثافة باواستخرج من ضرب متوس  حاصل النبات  %42رطوبة  أساسحاصل الحبوب لهذه النباتات علا 
 النباتية المحددة.

الزراعة للموسمين الربيعي والخريفي لعام  التجربة قبلبعض الخواص الفيزيائية والكيمائية ألرض  1الجدول 
2015 

 القيمة الوحدة لصفةا الموسم الخريفي الموسم الربيعي لصفةا
مفصوالت  pH  7.26 7.13 األس الهيدروجيني

 التربة
 4.1 (1-كغم غم) الرمل

EC (3-دي سيمنز. م) 121 (1-كغمغم ) الغرين 2.89 2.74 

 81. (1-كغم غم) الطين 79.6 84.9 (. كغم تربةمملغ) النيتروجين الجاهز

  ةمزيجة طينية غريني النسجة 12.6 13.25 (. كغم تربةمملغ) الفسفور الجاهز

    134 153 (كغم تربة. مملغ) البوتاسيوم الجاهز

 النتائج والمناقشة

 م(س) ارتفاع النبات 

في إعطاء  األخرى سم بين الجور معنويًا مقارنة بالمسافات 10تفوق المسافة  2نتائج الجدول  أظهرت
سم بين الجور 42المسافة ، في حين كان اقل متوس  الرتفاع النبات عند سم 4823.2أعلا ارتفاع للنبات بلغ 

سم للموسم الربيعي فق . ويعزى سبب ذلك ان زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة تزيد من 422312بلغ 
التنافس بين النباتات علا متطلبات النمو ومنها الضوء مما يشجع عمل  ادةالتظليل وهذا بدوره يؤد  الا زي

( وهذا يتفق مع ما .4)النبات  مع الجبرلين في زيادة طول السالمية للنبات مما يزيد من ارتفاع األوكسجين
الذين بينو ان للكثافة النباتية تأثيرًا معنويًا في صفة ارتفاع النبات للذرة  (.و 21و .2)كل من  إليهتوصل 
 البيضاء.

متوس   أعلاكما يالحظ من الجدول نفسه تفوق نباتات الصنف بحوث سبعين معنويًا بإعطائها 
سم للموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع، في حين سجل الصنف رابح  2.1321و 203.65 الرتفاع النبات بلغ

في صفة  األصنافسم لكال الموسمين. ويعود اختالف هذه  161.7و 140.41متوس  لهذه الصفة بلغ  أقل
ارتفاع النبات الا تباينها في طول السالميات التي هي من الصفات الوراثية التي يتميز فيها كل صنف عن 

في  تختلف األصنافان الا  أشارواالذين  (.و 44و 42)كل من  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  خراأل
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الا وجود تداخل معنو  ما بين  (2جدول ) متوس  ارتفاع النبات. أما بالنسبة للتداخل الثنائي فقد بينت نتائج
وأعطت اعلا متوس  الرتفاع  A2C1فة الجور للموسم الربيعي فق ، إذ تفوقت التولي والمسافة بين األصناف
التي لم و سم  137.83اقل متوس  لهذه الصفة بلغ  A1C2التوليفة  أعطتسم، في حين  216.08النبات بلغ 

 سم بالتتابع. 4.2322و 41.322متوسطًا بلغ  أعطيتااللتين  A4C3و A1C1تختلف معنويا عن التوليفتين 

الذرة البيضاء في متوسط ارتفاع النبات )سم( للموسمين الربيعي  تأثير توزيع النباتات لصنفين من 2الجدول 
 2112 لعام والخريفي

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب
ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 سم ،السطور

المسافة بين  x األصناف )سم( المسافة بين الجور
 C1 (10) C2 (15) C3 ( 20) السطور

 
 A1رابح        

50 B1 148.50 142.67 144.07 145.08 

60 B2 140.17 135.67 136.25 137.36 

70 B3 142.42 135.17 138.75 138.78 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 208.42 200.00 198.90 202.44 

60 B2 213.17 193.67 200.33 202.39 

70 B3 226.67 191.33 200.33 206.11 

L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 148.69 137.83 139.69 140.41رابح   

 A2 216.08 195.00 199.86 203.65بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 13.47 16.82 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 178.46 171.33 171.48 173.76 

60   B2 176.67 164.67 168.29 169.88 

70   B3 184.54 163.25 169.54 172.44 

L.S.D    0.05 N.S N.S 

  169.77 166.42 179.89 المسافة بين الجور
 L.S.D    0.05 3.70 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 
 

 األصناف
المسافة بين 

 سم ،السطور
المسافة بين  x األصناف المسافة بين الجور

 C1  (10) C2  (15) C3  (20) السطور

 
 A1رابح        

50 B1 157.8 163.5 159.6 160.3 

60 B2 154.4 162.0 160.1 158.8 

70 B3 170.2 167.8 160.0 166.0 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 264.4 282.1 270.3 272.3 

60 B2 285.7 283.0 289.4 286.0 

70 B3 282.8 286.6 283.6 284.3 

L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 160.8 164.4 159.9 161.7رابح   

 A2 277.6 283.9 281.1 280.9بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S 24.28 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 211.1 222.8 215.0 216.3 

60   B2 220.0 222.5 224.7 222.4 

70   B3 226.5 227.2 221.8 225.2 

L.S.D    0.05 N.S N.S 
  220.5 224.2 219.2 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 N.S 
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  م(قطر الساق )م

متوسا   أعلااالا أن قطر الساق قد زاد بزيادة المساافة باين الجاور حتاا بلاغ  . النتائج في جدول تشير
م ما 1.27 بحادود سام باين الجاور 10واقال متوسا  عناد المساافة  ،سام باين الجاور20 م عناد المساافة ما  1.41لاه

ان النباتاات المزروعاة بكثافاة قاد يكاون انخفاض قطر الساق عند الكثافة النباتية العالية سببه  انللموسم الربيعي، 
السفلية وقلة نفوذ الضوء الذ  سابب زياادة  األوراقذات دليل مساحة ورقية عاٍل مما سبب في تظليل  تكون  عالية

 المتقارباةة الشاديدة باين النباتاات فاي في استطالة السالميات وتكوين نباتات ذات سيقان رفيعة فضااًل عان المنافسا
الذ  يؤد  الا ضاعف سايقان النباتاات، وهاذا يتفاق  األمرعلا متطلبات النمو كالضوء والماء والعناصر الغذائية 

 في متوس  قطر الساق للنباتات. امعنوي اانخفاض تالذين وجدوا ان زيادة الكثافات النباتية سبب  (21و 28)مع 

متفوقا علا  ملم .438و 4381بلغ صنف رابح حقق اعلا متوس  لقطر الساق النتائج ان ال أظهرت
ولكال الموسمين، وهذا قد  مم 1.18و 0.98اقل متوس  لهذه الصفة بلغ  أعطاالصنف بحوث سبعين الذ  

قدر ممكن من  أكبرالا اعتراض  أدى( الذ  1 جدول)مساحة ورقية  أعلاالصنف رابح  إعطاءيعزى الا 
للنبات الفرصة في زيادة انقسام خاليا الساق وتوسعها فضاًل عن انخفاض ارتفاع  أتاحالشمسية مما  األشعة

الذرة البيضاء في متوس   أصنافاختالف  أكدواالذين  (4.و 42و 42)(. ويتفق هذا مع 2الصنف رابح )جدول 
الصنف رابح والمسافة النتائج وجود فروقات معنويه بين  أظهرتبالنسبة للتداخالت الثنائية فقد  أما قطر الساق.

م والتي لم تختلف م 1.87متوس  لهذه الصفة بلغت  أعلا بإعطائهاللموسم الخريفي فق ،  بين الجور سم 21
م، في حين م 4388متوسطًا بلغ  أعطتالتي و  سم بين الجور 42بمسافة  نفسهعند زراعة الصنف معنويا 

متوس  لهذه  أقل سم بين الجور بإعطائه 42نف بحوث سبعين عند زراعته علا مسافة أنخفض قطر الساق للص
 م.م 1.17 الصفة بلغ

 (2المساحة الورقية )سم

المساحة الورقية عند تضييق المسافة  متوس  معنو  في انخفاض حصول إلا 1نتائج الجدول  تشير
للموسمين الربيعي  2سم .4..و 2.1.سم بين الجور اقل مساحة ورقية بلغت 10المسافة  أعطت إذبين الجور، 

 2سم 12.1و 211.بين الجور اعلا مساحة ورقية بلغت  سم 21 والخريفي بالتتابع، في حين حققت المسافة
( في 1جدول)الزراعة الا زيادة متوس  المساحة الورقية  خطوطزيادة المسافة بين  أدتكما  لكال الموسمين.

وأخر سم بين خ   70عند المسافة  4-نبات 2سم 221.لهذه الصفة  بلغ اعلا متوس  إذ ،لعروة الربيعية فق ا
 3188متوس  للصفة بلغ  أقلسم  50 األخيرةالمسافة  أعطتإذ  سم 21و 60المسافتين  علامعنويا  وتفوقت

الا زيادة التنافس بين النباتات علا  ويعود سبب انخفاض المساحة الورقية بزيادة الكثافة النباتية. 4-نبات 2سم
متطلبات النمو المختلفة، مما يؤد  الا حصول تناقص في كمية ما يتوفر من هذه المتطلبات للنبات الواحد 

الذين الحظوا ان  (.2مع )(. تتماشا هذه النتيجة 42وبالتالي يؤثر علا حجم المساحة الورقية الكلية والنبات )
 ئة تزيد من نسبة المساحة الورقية.الكثافة النباتية الواط
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م( للموسمين الربيعي ة البيضاء في متوسط قطر الساق )متأثير توزيع النباتات لصنفين من الذر  3الجدول 
 2112 لعام والخريفي

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب
ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 السطور سم

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1 (10) C2 (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 1.51 1.62 1.74 1.62 

60 B2 1.73 1.78 1.83 1.78 

70 B3 1.66 1.86 1.91 1.81 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 0.88 0.88 0.91 0.89 

60 B2 0.91 0.98 0.96 0.95 

70 B3 0.95 1.31 1.08 1.11 
L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

 A1 1.63 1.76 1.82 1.74رابح    المسافة بين الجور X األصناف

 A2 0.91 1.06 0.98 0.98بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S 0.12 

 المسافة بين السطور
المسافة بين  Xالمسافة بين السطور 

 الجور
50   B1 1.20 1.25 1.33 1.26 

60   B2 1.32 1.38 1.40 1.36 

70   B3 1.30 1.58 1.51 1.46 

L.S.D    0.05 N.S N.S 
  1.41 1.40 1.27 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 0.10 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 السطور سم

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 1.66 1.75 1.83 1.76 

60 B2 1.63 1.73 1.91 1.76 

70 B3 1.76 1.83 1.88 1.82 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 1.08 1.21 1.16 1.15 
60 B2 1.20 1.25 1.16 1.20 

70 B3 1.33 1.06 1.20 1.20 

L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

 A1 1.68 1.77 1.87 1.78رابح    المسافة بين الجور X األصناف

 A2 1.20 1.17 1.18 1.18بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 0.17 0.23 

 المسافة بين السطور
المسافة بين  Xالمسافة بين السطور 

 الجور
50   B1 1.4 1.5 1.5 1.5 

60   B2 1.4 1.5 1.5 1.5 

70   B3 1.6 1.5 1.6 1.6 

L.S.D    0.05 N.S N.S 
  1.5 1.5 1.5 المسافة بين الجور
L.S.D    0.05 N.S 

 4348و 4116متوس  لهذه الصفة بلغ  أعلاتفوق الصنف رابح معنويا بإعطائه  النتائجويالحظ من 
متوس  لهذه  أقل أعطاربيعي والخريفي بالتتابع مقارنة مع الصنف بحوث سبعين الذ  الللموسمين  4-. نبات2سم

 للتنافس علا متطلباتعالية وراثية قدرة  له صنف رابحاليتضح ان  إذ. 4-. نبات2سم 288.و 2705الصفة بلغ 
العديد من  وهذا ما الحظه من الصنف بحوث سبعين، أوسعوتكوين مساحة ورقية  إنتاج من خالل النمو
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. كما (44و 2و 4البيضاء )الذرة  أصنافوجود اختالفات معنوية في متوس  المساحة الورقية بين  في الباحثين
والمسافة بين السطور للموسم  األصنافان هناك تداخاًل معنويًا بين  (1الموجودة في )الجدول النتائج  أشارت

ولم  4-نبات 2سم 4235معنويا بإعطائها اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ  A1B3تفوقت التوليفة  إذالربيعي فق ، 
لهذه  4-نبات 2سم 1122و .114متوسطًا بلغ  أعطتااللتين  A1B2و A1B1تختلف معنويا عن التوليفتين 

 .4-نبات 2سم.2.2بلغ متوس  لهذه الصفة  أقل A2B1بالتتابع، بينما سجلت التوليفة  الصفة

( للموسمين الربيعي 2تأثير توزيع النباتات لصنفين من الذرة البيضاء في متوسط المساحة الورقية )سم 4الجدول 
 2112لعام  والخريفي

ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب

 

 
 األصناف

 ،المسافة بين السطور
 سم

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1 (10) C2 (15) C3 (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 3831 3951 4257 4013 

60 B2 3865 4449 3982 4099 

70 B3 4150 4177 4379 4235 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 2119 2437 2533 2363 

60 B2 2453 2604 2919 2659 

70 B3 2988 3095 3194 3092 

L.S.D       0.05 297.4 260.0 
                                                         األصناف                                                                                            

المسافة  X األصناف
 بين الجور

 A1 3949 4192 4206 4116رابح   

 A2 2520 2712 2882 2705بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 256.3 337.3 
 المسافة بين السطور

 Xالمسافة بين السطور 

 المسافة بين الجور
50   B1 2975 3194 3395 3188 

60   B2 3159 3526 3451 3379 

70   B3 3569 3636 3786 3664 

L.S.D    0.05 178.0 118.9 
  3544 3452 3234 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 102.8 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 
 

 األصناف
السطور المسافة بين 

 سم
المسافة  x األصناف المسافة بين الجور

 C1  (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 3897 4326 4656 4293 

60 B2 4078 4345 4761 4395 

70 B3 4141 4248 4680 4356 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 3104 2892 3648 3215 

60 B2 4065 3945 3738 3916 

70 B3 3621 3253 3924 3599 

L.S.D       0.05 N.S N.S 
                                                         األصناف                                                                                            

المسافة  X األصناف
 بين الجور

 A1 4039 4306 4699 4348رابح   

 A2 3597 3363 3770 3577بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S 533.1 

 المسافة بين السطور
 Xالمسافة بين السطور 

 المسافة بين الجور
50   B1 3501 3609 4152 3754 

60   B2 4072 4145 4250 4155 

70   B3 3881 3751 4302 3978 

L.S.D    0.05 N.S N.S 

  4234 3835 3818 المسافة بين الجور
L.S.D    0.05 263.9 
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 4-. نبااات2ساام 4206بإعطائهااا اعلااا متوساا  لهااذه الصاافة بلااغ  A1C3النتااائج تفااوق التوليفااة  وأظهاارت

. فااي حااين األخاارى ولكنهااا اختلفاات معنويااا مااع التااداخالت الثنائيااة  A1C2التااي لاام تختلااف معنويااا عاان التوليفااة 
كما بينات النتاائج . فق  للموسم الربيعي 4-. نبات2سم 2520متوس  لهذه الصفة بلغ  أقل A2C1التوليفة  أعطت

 B3C3ساجلت التوليفاة  إذالساطور والمساافة باين الجاور للموسام الربيعاي فقا ،  للمساافة باينوجود تداخل معناو  
 اقل متوس  لهاذه الصافة بلاغ B1C1سجلت التوليفة  بينما 4-نبات 2سم 3786اعلا متوس  للمساحة الورقية بلغ 

بإعطائهااا اعلااا  A1B2C2بالنساابة للتااداخل الثالثااي فقااد بيناات النتااائج تفااوق التوليفااة  أمااا. 4-نبااات 2ساام 2282
اقال متوسا  لهاذه الصافة  2B1C1Aالتوليفاة  أعطاتفاي حاين  4-. نبات2سم 4449 متوس  للمساحة الورقية بلغ

  .الربيعي فق  للموسم 4-نبات .2سم 2119بلغ 

 دليل المساحة الورقية

اعلااا متوساا  لاادليل  أعطااتسام بااين الجااور  41ان النباتااات المزروعااة بمسااافة  2نتااائج الجاادول  توضاح
بااين الجااور ضاامن الخاا   ساام 21و 42، متفوقااة بااذلك معنويااا علااا المسااافتين ..23و 2312المساااحة الورقيااة بلااغ 

سم بين الجور ضمن الخ  الواحد اقل  21الواحد وللموسمين الربيعي والخريفي بالتتابع. في حين سجلت المسافة 
 41الربيعي والخريفي بالتتابع. وقاد يعازى سابب تفاوق المساافة  للموسمين .32.و .232دليل للمساحة الورقية بلغ 

غلها النبات تكون قليلة في المسافات الضيقة وبالتالي يزداد دليال المسااحة سم بين الجور الا إن المسافة التي يش
الااا زيااادة معنويااة فااي دلياال  أدتان زيااادة الكثافااة النباتيااة  ووجااد ( الااذين2و 42) الورقيااة وتتفااق هااذه النتيجااة مااع

نوية في دليل المساحة تضيق المسافة بين السطور الا زيادة مع أدىالمساحة الورقية لنباتات الذرة البيضاء. كما 
متفوقاة  23.1و .132سم بين السطور زيادة معنوية في دليل المسااحة الورقياة بلاغ  21الورقية إذ سجلت المسافة 

سااام التاااي لااام تختلاااف معنوياااا ماااع  21 المساااافة باساااتثناءباااين الساااطور  سااام81و 21باااذلك معنوياااا علاااا المساااافتين 
ساام بااين السااطور اقاال دلياال مساااحة ورقيااة بلااغ  81المعاملااة  ساام فااي الموساام الربيعااي. فيمااا سااجلت 21 المسااافة

 .أعالهالربيعي والخريفي بالتتابع. ولنفس السبب  للموسمين 1311و 382.

الا وجود اختالفات معنوية بين المتوسطات الحساابية لهاذه الصافة نتيجاة االخاتالف نتائج ال أشارتكما 
مقارنااة بنباتااات  5.19و4.98 وساا  لهااذه الصاافة بلااغ نباتااات الصاانف رابااح اعلااا مت أعطاات إذ، بااين األصااناف

للموساامين الربيعااي والخريفااي  4.33و  3.21 الصاانف بحااوث ساابعين التااي سااجلت متوساا  اقاال لهااذه الصاافة بلااغ
بالتتابع، ويعزى سبب اختالف الصنفين في هذه الصفة الا اختالفاات وراثياة بينهماا التاي انعكسات فاي اساتجابتها 
للعوامل البيئية المختلفة ومن ثام اختالفهاا فاي دليال المسااحة الورقياة فضاال عان تفاوق الصانف راباح فاي المسااحة 

فاي   األصانافالذ  أشار الا وجاود اختالفاات معنوياة باين  (41و 48)  ذكرهما ( وهذ يتفق مع 1الورقية )جدول 
 صفة دليل المساحة الورقية.

فااي الموساام  السااطوروالمسااافة باين  األصاانافنتااائج الجاادول نفساه ان هناااك تااداخاًل معنويااًا باين  أظهارت
دلياال مساااحة ورقيااة بلااغ  ساام بااين السااطور اعلااا 21 علااا مسااافةالصاانف رابااح والماازروع  سااجل إذالربيعااي فقاا . 

نباتاات الصانف بحاوث سابعين  أعطات. فاي حاين األخارى متفوقة باذلك معنوياا عان بقياة التاداخالت الثنائياة  2382
والتاي لام تختلاف معنوياا ماع التوليفاة  .34.سام باين الساطور اقال دليال مسااحة ورقياة بلاغ  21المزروعة بالمساافة 

A2B3. النتااائج الااا وجااود تااداخل  أشااارتوالمسااافة بااين الجااور فقااد  األصاانافبالنساابة للتااداخل الثنااائي بااين  أمااا
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بإعطائهاا اعلاا متوسا  لادليل المسااحة الورقياة  A1C1تفوقت التوليفاة  إذمعنو  لألصناف والمسافة بين الجور، 
 ، 6.67 بلغ

توزيع النباتات لصنفين من الذرة البيضاء في متوسط دليل المساحة الورقية للموسمين  تأثير 2الجدول 
 2112 لعام الربيعي والخريفي

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب
ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 السطور سم

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1 (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 7.65 5.26 4.25 5.72 

60 B2 6.43 4.94 3.31 4.89 

70 B3 5.92 3.97 3.12 4.34 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 4.23 3.24 2.53 3.33 
60 B2 4.08 2.89 2.43 3.13 
70 B3 4.26 2.94 2.28 3.16 

L.S.D       0.05 0.33 0.28 
                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 6.67 4.72 3.55 4.98رابح   

 A2 4.19 3.02 2.41 3.21بحوث سبعين 
L.S.D   0.05 0.28 0.37 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 5.94 4.25 3.39 4.53 

60   B2 5.26 3.92 2.87 4.01 
70   B3 5.09 3.45 2.70 3.75 

L.S.D    0.05 0.20 0.14 
  2.98 3.88 5.42 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 0.11 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 السطور سم

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 7.45 5.76 4.65 5.95 

60 B2 6.79 4.82 3.96 5.19 

70 B3 5.91 4.04 3.33 4.43 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 6.20 3.85 3.64 4.56 

60 B2 6.77 4.37 3.11 4.75 

70 B3 5.16 3.09 2.8 3.62 

L.S.D       0.05 N.S N.S 
                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 6.72 4.98 3.98 5.19رابح   

 A2 6.04 3.77 3.18 4.33بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S 0.85 
 المسافة بين السطور

المسافة  Xالمسافة بين السطور 
 بين الجور

50   B1 6.83 4.80 4.14 5.30 

60   B2 6.78 4.60 3.53 5.00 

70   B3 5.53 3.56 3.06 4.00 

L.S.D    0.05 N.S 0.46 
  3.58 4.32 6.38 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 0.34 
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الربيعااي فقاا . كااان التااداخل  للموساام 2314اقاال متوساا  لهااذه الصاافة بلااغ  A2C3التوليفااة  أعطااتبينمااا 
بااين معااامالت المسااافة بااين الجااور والسااطور معنويااًا فااي متوساا  دلياال المساااحة الورقيااة لنباتااات الااذرة البيضاااء إذ 

اقال متوسا   B3C3. بينما سجلت التوليفاة 2321بإعطائها اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ  B1C1تفوقت التوليفة 
التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة الا إحداث تأثير معنو  في  أدىكما  للموسم الربيعي فق . 2381للصفة بلغ 

بلغ ل المساحة الورقية اعلا متوس  لقيمة دلي A1B1C1التوليفة  أعطت إذهذه الصفة في الموسم الربيعي فق ، 
 . .232 اقل متوس  لهذه الصفة بلغ A2B3C3التوليفة  أعطتفي حين  8322

 (1-الحاصل البايلوجي )طن ه

الا وجود زيادة معنوية في الحاصل البايلوجي مع تقليل المسافة بين الجور،  2نتائج الجدول  أوضحت
 وللموسمين 4-  طن 11341و 322..سم بين الجور اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ 41المسافة  أعطت إذ

 4-طن.  .2232و 483.1 سم بين الجور اقل متوس  بلغ 21المسافة  أعطتالربيعي والخريفي بالتتابع، بينما 
 إذحاصل البايلوجي، ولكال الموسمين بالتتابع. كذلك لوحظ فروقات معنوية لتأثير المسافة بين السطور في ال

للموسمين بالتتابع،  4-  طن 2312.و .2232سم بين السطور اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ 21المسافة  أعطت
الموسمين بالتتابع. ان  ولكال 28382و 21321سم بين السطور اقل متوس  بلغ 81المسافة  أعطتفي حين 

سبب زيادة الحاصل البايلوجي بتقليل المسافة بين الجور والمسافة بين السطور قد يعزى الا زيادة عدد النباتات 
( 2)جدولدليل المساحة الورقية ( و 2جدول )النبات  زيادة ارتفاعفي  إيجابافي وحدة المساحة والذ  انعكس 
في صافي التمثيل  إيجاباء المعترض من قبل السطح الورقي الذ  ينعكس وبالتالي يؤد  الا زيادة كمية الضو 

ان  أشاروا الا( اللذين .2و 2و 42)( وهذا يتفق مع ما وجده 1.الضوئي ومن ثم علا الحاصل البايلوجي )
 زيادة الكثافة النباتية تؤد  الا زيادة الحاصل البايلوجي.

 4-  طن 83.2.اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ  ائهتفوق بإعطبينت النتائج ان الصنف بحوث سبعين 

يعود السبب الا ربما للموسم الخريفي فق ، و  4-طن   22328الصنف رابح اقل متوس  بلغ  أعطافي حين 
الا زيادة حجم النبات  أدى( مما 2)جدولاعلا متوس  ارتفاع نبات  امتالكهتفوق الصنف بحوث سبعين في 

في  األصنافالذين أشاروا الا اختالف  (2و 24)مع وبالتالي زيادة في الحاصل البايلوجي، وهذا يتماشا 
في والمسافة بين السطور  األصنافكما يالحظ من النتائج أن هناك تداخاًل معنويًا بين  حاصل المادة الجافة.

 4-طن   22321اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ  وأعطتمعنويًا  B1A2تفوقت التوليفة  إذموسم الربيعي فق ، ال
ويتضح من النتائج هناك  .4-طن   483.2اقل متوس  لهذه الصفة بلغ  A2B3التوليفة  أعطتفي حين 

معنويًا علا بقية  A2C1تفوقت التوليفة  إذوالمسافة بين الجور للموسم الخريفي،  األصنافتداخاًل معنويًا بين 
اقل متوس   A1C3التوليفة  أعطت، بينما 4-طن   12312متوس  لهذه الصفة بلغ  أعلاالتوليفات بإعطائها 

 . 4-  طن 22328بحدود 

 (1-حاصل الحبوب )طن هــ

حاصال سام باين الجاور بإعطائهاا اعلاا متوسا   10المساافة  الزراعاة علاا تفاوق  8تشير نتاائج الجادول 
متوسا  لهاذه الصافة بلاغ  أقالسم بين الجور  20حين سجلت المسافة  ، في4-. هااااطن 41322و 9.31بلغ  حبوب
بينااات النتاااائج ان هنااااك زياااادة معنوياااة فاااي قيماااة بالتتاااابع.  الربيعاااي والخريفاااي للموسااامين -1طااان. هااااا 6.17و 4.99



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

811 
 

سام  50زروعاة بالمساافة حاصل الحبوب ماع تقليال المساافة باين ساطور الزراعاة إذ بلاغ اعلاا متوسا  للنباتاات الم
و 23.1بلااغ ساام باين الساطور اقاال متوسا  لهااذه الصافة  70المساافة  أعطاات، فااي حاين (-1هااا طان 2314و 7.84)

 .  بالتتابع ولكال الموسمين 6.78

 (1-توزيع النباتات لصنفين من الذرة البيضاء في متوسط الحاصل البايلوجي )طن ه تأثير 6الجدول 
 2112 لعام للموسمين الربيعي والخريفي

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب
ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 سم ،السطور

المسافة بين  x األصناف المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) السطور

 
 A1رابح        

50 B1 38.67 27.55 19.67 28.63 

60 B2 38.66 28.14 20.77 29.19 

70 B3 30.95 22.66 16.16 23.26 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 39.87 29.15 20.80 29.94 

60 B2 32.99 24.44 15.91 24.45 

70 B3 20.37 19.61 13.47 17.82 

L.S.D       0.05 N.S 5.40 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 36.09 26.12 18.87 27.03رابح   

 A2 31.08 24.40 16.73 24.07بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S N.S 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 39.27 28.35 20.23 29.28 

60   B2 35.83 26.29 18.34 26.82 

70   B3 25.66 21.14 14.82 20.54 

L.S.D    0.05 N.S 2.05 
  17.80 25.26 33.59 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 3.03 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 
 

 األصناف
المسافة بين 
 السطور سم

المسافة بين  x األصناف المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) السطور

 
 A1رابح        

50 B1 35.73 27.90 24.63 29.42 

60 B2 37.16 21.92 20.60 26.56 

70 B3 28.44 21.14 21.57 23.72 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 53.00 44.71 30.37 42.69 

60 B2 46.77 39.70 30.91 39.13 

70 B3 39.71 30.05 25.42 31.73 

L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 33.78 23.65 22.27 26.57رابح   

 A2 46.49 38.15 28.90 37.85بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 3.977 4.01 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 44.37 36.31 27.50 36.06 

60   B2 41.97 30.81 25.76 32.84 

70   B3 34.07 25.59 23.49 27.72 

L.S.D    0.05 N.S 4.69 

  25.58 30.90 40.14 المسافة بين الجور
 L.S.D    0.05 2.95 
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عن الزيادة في عدد  الناتج 4-نبات   211111 ازداد حاصل الحبوب مع زيادة الكثافة النباتية إذ
إال انه عوض عنه بعدد نباتات وحدة  نقصان حاصل النبات الواحد بالرغم منالنباتات في وحدة المساحة 

من الذرة البيضاء زيادة حاصل  أصنافدراستهم علا  أثناءالذين الحظوا  (..و 2)وهذا يتفق مع  المساحة.
 الحبوب بزيادة الكثافة النباتية. 

للموسمين  (1-تأثير توزيع النباتات لصنفين من الذرة البيضاء في متوسط حاصل الحبوب )طن ه 7الجدول 
 2112 لعام الربيعي والخريفي

ااام 
ساااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

عي
اااااااااااا
اااااااااااا
يااااااااا
الرب

 

المسافة بين  األصناف
 (سم)السطور 

المسافة  x األصناف )سم( المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 10.56 7.88 6.22 8.22 

60 B2 10.01 7.08 5.07 7.39 
70 B3 9.02 6.06 4.68 6.59 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 9.96 7.083 5.33 7.46 

60 B2 8.35 5.98 4.42 6.25 

70 B3 7.97 5.87 4.21 6.01 
L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 9.86 7.01 5.32 7.40رابح   

 A2 8.76 6.31 4.65 6.57بحوث سبعين 

L.S.D   0.05 N.S 0.65 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 10.26 7.48 5.78 7.84 

60   B2 9.18 6.53 4.74 6.82 

70   B3 8.49 5.96 4.45 6.30 

L.S.D    0.05 N.S 0.32 
  4.99 6.66 9.31 المسافة بين الجور

 L.S.D    0.05 0.31 

في
اااااااااااا
اااااااااااا
خرياا
م ال
سااااااااااا
ااااااو
ماااااااا
ال

 

 
 األصناف

المسافة بين 
 سمالسطور 

المسافة  x األصناف المسافة بين الجور
 C1  (10) C2  (15) C3  (20) بين السطور

 
 A1رابح        

50 B1 10.87 9.86 8.97 9.90 

60 B2 11.27 7.33 6.00 8.20 

70 B3 8.55 6.09 6.14 6.93 

 
 A2سبعين بحوث 

50 B1 12.07 8.62 6.10 8.93 

60 B2 11.55 7.07 4.99 7.87 

70 B3 8.99 6.09 4.80 6.63 
L.S.D       0.05 N.S N.S 

                                                         األصناف                                                                                            

المسافة بين  X األصناف
 الجور

 A1 10.23 7.76 7.03 8.34رابح   

 A2 10.87 7.26 5.30 7.81بحوث سبعين 
L.S.D   0.05 0.72 0.44 

 المسافة بين السطور
المسافة  Xالمسافة بين السطور 

 بين الجور
50   B1 11.47 9.24 7.53 9.41 

60   B2 11.41 7.20 5.50 8.03 

70   B3 8.77 6.09 5.47 6.78 

L.S.D    0.05 1.05 0.71 

  6.17 7.51 10.55 المسافة بين الجور
 L.S.D    0.05 0.59 
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 ،4-طن هاا 8.34و7.40ان الصنف رابح سجل اعلا متوس  لحاصل الحبوب بلغ  إلا النتائج أشارت
الموسمين بالتتابع، وقد  ولكال 83.4و 2328الصنف بحوث سبعين اقل متوس  لهذه الصفة بلغ  أعطافي حين 
ربما يعود سبب تفوق الصنف رابح الا  أو األصنافسبب الا وجود اختالف في التراكيب الوراثية بين اليعود 

اعلا  أعطت A2C1 ان التوليفة 8الجدول  كما نالحظ من نتائج (.1تفوقه في صفة المساحة الورقية )الجداول 
 يفات األخرى باستثناء التوليفةمتفوقة معنويا علا بقية التول 4-طن هااا  10.87متوس  لهذه الصفة بلغت 

A1C1 التوليفة  أعطت، في حين 4-طن   .4132متوسطًا بلغ  أعطتالتيA2C3 متوس  لهذه الصفة  أقل
السطور والمسافة  للمسافة بينكما بينت النتائج وجود تداخل معنو   وللموسم الخريفي فق . -1طن هااا 5.30بلغ 

 44318اعلا متوس  لهذه الصفة بلغ  B1C1التوليفة  أعطتبين الجور لهذه الصفة للموسم الخريفي فق ، إذ 
 2318بلغ  B3C3 مقارنة مع اقل متوس  سجلته التوليفة B2C1التي لم تختلف معنويا مع التوليفة  4-طن  
 .( بالتتابع2312و 2321) B3C2و B2C3التوليفتين  عنالتي لم تختلف معنويًا  -1طن هااا

 المصادر
 Sorghum bicolor (L.). استجابة صنفين من الذرة البيضاء 2118 ،شذى عبد الحسن احمد،-4

Moench  .دكتوراه اااااا قسم علوم المحاصيل الحقلية  أطروحةلإلجهاد المائي تحت ظروف الحقل
 ااااااا كلية الزراعة ااااااا جامعة بغداد.

 تأثير. 2011 ،ي وعادل هايس عبد الغفور الخفاجييوسف الكبيس إبراهيمالبدراني، عماد محمود علي وسعد -2
 Sorghum bicolor الكثافات النباتية المختلفة في نمو وحاصل صنفين من الذرة البيضاء

(L.). Moench.  41-4:(4) 4، القادسية للعلوم الزراعيةمجلة. 

في صفات النمو والحاصل لبعض  األدغال. تأثير منافسة 2006 ،الحسين جبرالبهادلي، عالء عبد -.
–. رسالة ماجستير. كلية الزراعةSorghum bicolor (L.) Moenchالبيضاء  الذرة أصناف

 .2.ع. ص جامعة بغداد.
 . تأثير الكثافة النباتية والتسميد النايتروجيني في حاصل الحبوب2111، الشالجي، ظافر زهير محمد-1

–لة ماجستير( رساSorghum bicolor (L.) Moenchلمحصول الذرة البيضاء ) ومكوناته
 بغداد جامعة-الزراعةكلية 

 أصناف. تأثير مستويات السماد النتروجيني في نمو وحاصل ثالثة 2010 ،عبد الله محمود صالح الداهر ،-2
 .88. ع ص:األنبارجامعة  –من الذرة البيضاء. رسالة ماجستير، كلية الزراعة 

تأثير مستويات البوتاسيوم والمسافة بين الخطوط في صفات النمو  .2010 ،امد عبد القادرالدليمي، ح-2
 –. رسالة ماجستير Sorghum bicolor (L.) Moenchوالحاصل لصنفين من الذرة البيضاء 

 .412. ع ص:األنبارجامعة  –كلية الزراعة 
    . تصميم وتحليل التجارب الزراعية. مديرية دار الكتب 42.1 ،اللهخاشع محمود وعبد العزيز خلف الراو ، -8

 للطباعة والنشر. جامعة الموصل.
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 . تأثير الكثافات النباتية ومراحل القطع في نمو وحاصل ونوعية العلف.214 ،صفاء عبد الحسينالزبيد ، -.
(. رسالة ماجستير. (Sorghum bicolor (L.) Moench لصنفين من الذرة البيضاء األخضر

 . 28جامعة بابل. ع ص: –كلية الزراعة 
 وصفات األخضر. تغيرات الحاصل 1990 ،ومحمد الورد  وعوده حسون اشكند  الساهوكي، مدحت مجيد-2

 .22-.2: 24 الزراعية،. مجلة العلوم للذرة البيضاء وموعد القطع أخرى 
نتاجفي زراعة  إرشادات. 2144 ،إسماعيلحمدان، مجاهد -41 الذرة البيضاء. الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون  وا 

 الزراعي. وزارة الزراعة

 –لبيضاء الحبوبية ، تأثير الكثافة النباتية في التفريع لمحصول الذرة ا2011 ،حيدر عبد اللطيف شهاب،-44
 جامعة بغداد.  –قسم علوم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة –رسالة ماجستير

 Sorghum bicolor (L) مختلفة من الذرة البيضاء أصناف. تأثير .211 ،عبد الحسين مهندعبود، -42

Moench  ومواعيد الحش في بعض صفات النمو وحاصل العلف. مجلة البصرة للعلوم
 .222-224: (2)24الزراعية. 

التعليم العالي . وزارة األولالمحاصيل الجزء  إنتاج. فهم 1999 ،حاتم جبار وكريمة محمد وهيب عطية،-.4

 .مترجم –جامعة بغداد  –والبحث العلمي 
تحديد اهم الصفات المؤثرة في حاصل الذرة البيضاء باستخدام تحليل معامل  .2144، جمالعلي، فاطمة -41

 جامعة البصرة. –الزراعة  كلية-ماجستيرالمسار. رسالة 
جامعة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحاصيل. . فسيولوجيا نباتات 1990، طالب احمد عيسا،-42

 .496الموصل. مترجم ع ص 
من الذرة  أصناف. تأثير توزيع النباتات في نمو وحاصل الحبوب لثالثة 2004 ،رافد صالح نهابة،-16

الزراعة.  جامعة بغداد. ع ص: البيضاء. رسالة ماجستير. قسم علوم المحاصيل الحقلية. كلية 
.2. 

17-Ahmed, A. G, N.  M. Zaki and M. S. Hassanein, 2007. Response of grain 
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